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มูลนิธิเทมาเสก - สิงคโปร์โพลีเทคนิค - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 
  

โครงการผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวฒุิอ้างอิงอาเซียน 
และการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนคิและอาชีพ 

(หลักสูตรเฉพาะทาง) ในประเทศไทย  
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการ ครั้งที่ 1  
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างองิอาเซียน 

 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 ถึง 4 มิถุนายน 2558 
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ค าน า 

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
เชื่อมโยงและจัดระเบียบระบบคุณวุฒิแห่งชาติใหม่ให้รับกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพคุณวุฒิแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในอาเซียน และกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานและผู้เรียน
ในอาเซียน โครงการนี้ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AQRF และเชื่อมโยง AQRF มายังระบบ
คุณวุฒิของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขั้นตอนการเทียบเคียง AQRF และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงสร้าง
การจัดการของ AQRF 

โครงการนี้ประกอบไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 ครั้งดังต่อไปนี้ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง

อาเซียน 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การออกแบบและพัฒนาคุณวุฒิแห่งชาติที่เชื่อมโยงกับ

กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน

เทคนิคและอาชีพของเอเชียตะวันออก (East-Asia Summit on TVET Quality Assurance 
Framework) 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานด้านการจัด
ฝึกอบรมและการประเมินผลแบบอิงสมรรถนะส าหรับวิทยากรต้นแบบ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ใช้เวลา 3 วัน มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านแนวทางปฏิบัติ
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

เมื่อสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมควรจะสามารถ 
 อธิบายกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือหน่วยงานได้  
 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ได้ 
 เชื่อมโยง AQRF มายังกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือหน่วยงานได้ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีความคาดหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ได้ทั้งหมด ซึ่งออกแบบมาเพ่ือให้ฝึกฝนประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ และกระบวนการของกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียนให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้คอยแนะน าดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้เข้าอบรมสามารถปรับบริบท
การประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ และกระบวนการของ AQRF ให้เข้ากับการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีพ (TVET) ของประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้มาจะน าส่งไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
หน่วยงานการจัดการศึกษาเพ่ือน าไปใช้อ้างอิงในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป 

ภาคผนวก 

หลังสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือ
การจัดท าการเทียบเคียงไปยังกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และส าหรับผู้ที่จะเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ขอให้
เก็บผลการประเมินและผลลัพธ์ที่ได้มาจากชุดการเรียนรู้ในการอบรมครั้งนี้ไว้ให้ดี เพ่ือน าไปใช้อ้างอิงได้ 
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 เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

1 ก าหนดการและจุดประสงค์ของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

2 เนื้อหาการเรียนการสอนส าหรับ บทที่ 1 ถึง 3 
 

3 ภาพนิ่ง/สไลด์ ส าหรับ บทที่ 1 ถึง 3 
 

4 ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

5 ประเมินการเรียนรู้ 
 

6 อภิธานศัพท์ 
 

7 แบบฟอร์มการประเมิน 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 – การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

จุดประสงค์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

เมื่อสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมควรจะสามารถ: 
 อธิบายกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงานได้  
 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนได้ 
 เชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนไปยังกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงานได้  

ผู้เข้าร่วมอบรมและข้อก าหนด 

ข้าราชการอาวุโส ผู้ช านาญการพัฒนาหลักสูตร และเจ้าหน้าที่บริหารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้งหมดท่ีกล่าวมาล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบ
และพัฒนาหรือบริหารจัดการการศึกษาฝึกอบรมด้านการอาชีพและเทคนิคในประเทศไทย 

ผู้เข้าร่วมอบรมควรจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานได้เป็นอย่างน้อย เพ่ือจะสามารถเข้าใจการ
น าเสนอในที่อบรมและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆได้  

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการคาดหวังว่าจะเข้าร่วมครบทุกกระบวนการ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 

ระยะเวลา  

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ใช้เวลารวมทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง โดยใช้เวลา 3 วัน   

ก าหนดการ  

ดู ภาคผนวก A 

หน่วยงานที่ให้บริการและจัดการอบรม 

สิงคโปร์โพลีเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล  
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ภาคผนวก A 

 

วัน เวลา หัวข้อ 

วัน
ที่ห

นึ่ง
   

   
   

 

9.00 น. 
 แนะน าวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 
 จุดประสงค์และก าหนดการของการอบรม 

9.15 น. 
การน าเสนอของวิทยากร  
อธิบายกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงาน 

10.15 น. พักรับประทานของว่าง 

10.30 น. 
ถามตอบ 
อธิบายกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงาน 

11.00 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
อธิบายกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงาน 

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
อธิบายกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงาน 

15.00 น. พักรับประทานของว่าง 

15.15 น. 

อภิปรายรวม  
ผลที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อย  
 การน าเสนอของแต่ละกลุ่มย่อย  
 สรุปผลโดยตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 

17.00 น. สิ้นสุดวันที่หนึ่ง 
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วัน เวลา หัวข้อ 

วัน
ที่ส

อง
   

   

9.00 น. ทบทวนหัวข้อของวันที่หนึ่ง  

9.15 น. 
การน าเสนอของวิทยากร  
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) 

10.15 น. พักรับประทานของว่าง 

10.30 น. 
ถามตอบ 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) 

11.00 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) 

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) 

14.15 น. 
การน าเสนอของวิทยากร  
เชื่อมโยง AQRF ไปยังกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงาน 

15.15 น. พักรับประทานของว่าง 

15.30 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
 เชื่อมโยง AQRF ไปยังกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของ

หน่วยงาน 
17.00 น. สิ้นสุดวันที่สอง 
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วัน เวลา หัวข้อ 

วัน
ที่ส

าม
   

   
   

   
   

9.00 น. ทบทวนหัวข้อของวันที่สอง 

9.15 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
เชื่อมโยง AQRF ไปยังกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงาน 

10.15 น. พักรับประทานของว่าง 

10.30 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
เชื่อมโยง AQRF ไปยังกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงาน 

11.00 น. 

อภิปรายรวม  
ผลที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อย  
 การน าเสนอของแต่ละกลุ่มย่อย  
 สรุปผลโดยตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. 

อภิปรายรวม  
ผลที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อย  
 การน าเสนอของแต่ละกลุ่มย่อย  
 สรุปผลโดยตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 

15.15 น. พักรับประทานของว่าง 

15.30 น. 
ประเมินการเรียนรู้  
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

16.30 น. สรุปผลและทบทวน 

16.45 น. ปิดการอบรม  

17.00 น. สิ้นสุดวันที่สาม 
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มูลนิธิเทมาเสก – สิงคโปรโ์พลีเทคนิค – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 
 

โครงการผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
และการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 

(หลักสูตรเฉพาะทาง) ในประเทศไทย  
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 1 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
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บทที่ 1 
อธิบายกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและ/หรือของหน่วยงาน 

 

 
บทนี้ประกอบไปด้วย 5 บทย่อยดังนี ้

 
บทที่ 1.1 อธิบายลักษณะส าคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาตหิรือของหน่วยงาน                   
 
บทที่ 1.2 ระบุถึงข้อควรปฏิบัติในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อปรับใช้ในภาค

การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ  
 
บทที่ 1.3 ระบุองค์ประกอบและลักษณะส าคัญของการประกันคุณภาพกรอบคุณวุฒิ

แห่งชาติโดยอ้างอิงตามข้อตกลงของการประกันคุณภาพกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน 

 
บทที่ 1.4 อธิบายวิธีการและความส าคัญของการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการ

พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
บทที่ 1.5 ท ารายการปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญเพื่อออกแบบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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บทที่ 1.1              

อธิบายลักษณะส าคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือของหน่วยงาน 
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บทที่ 1.1  
อธิบายลักษณะส าคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาตหิรือของหน่วยงาน 

ภาพรวม 

ในบทนี้เป็นการแนะน าแนวคิดของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และจะพิจารณาโดยใช้ตัวอย่าง
ประกอบว่าเพราะเหตุใดในหลายๆประเทศจึงมีการคิดค้นพัฒนากรอบคุณวุฒิขึ้นมา ในบางกรณีเป็นกลุ่ม
ประเทศด้วยซ้ าไป เช่น สหภาพยุโรป (EU) และกลุ่มประเทศอาเซียนก็ได้พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติร่วมกัน
ขึ้นมาเช่นกันหรือที่เรียกกันว่ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เราจะมาดูกันว่าเพราะเหตุใดกลุ่มประเทศเหล่านี้จึง
มีการด าเนินการเช่นนี้ 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นหนึ่งในบรรดาส่วนประกอบส าคัญทั้งหลายของระบบการศึกษาและการ
ฝึกอบรมที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะให้มีประสิทธิภาพ บทที่ 1.1 จะพูดถึงลักษณะส าคัญของกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ ส่วนในบทที่ 1.2 ถึง 1.5 จะเป็นเรื่องของส่วนประกอบส าคัญอ่ืนๆของระบบการฝึกอบรมทั้งหมดที่
เป็นผลมาจากกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถอธิบายลักษณะส าคัญของกรอบคุณวุฒิของประเทศหรือ
ของหน่วยงานที่สร้างข้ึนจากตัวอย่างของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย  

แนวคิดหลักของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

คุณวุฒิต่างๆท่ีน ามาจัดเรียงจากล่างสุดไปจนถึงสูงสุดในแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศเพื่อเป็น
การรับรองผลการศึกษาและทักษะเพื่อบรรลุมาตรฐานที่สอดคล้องกันในระดับประเทศ 

องค์การแรงงานนานาชาติ (ILO) ได้นิยามกรอบคุณวุฒิไว้ดังนี้ 

“เป็นเครื่องมือในการพัฒนา จ าแนกประเภทและรับรองทักษะ ความรู้และความสามารถ
ตามล าดับชั้นที่ก าหนดไว้ เป็นหนทางหนึ่งในการวางโครงสร้างคุณวุฒิใหม่และคุณวุฒิที่มี
อยู่แล้วซึ่งจะมีผลการเรียนรู้ เป็นตัวก าหนด เช่น ค าอธิบายที่ชัดเจนว่าผู้เรียนต้องรู้
อะไรบ้างหรือสามารถท าอะไรได้บ้าง” 
 
“กรอบคุณวุฒิจะบ่งชี้ให้เห็นถึงการเปรียบเทียบคุณภาพของคุณวุฒิที่แตกต่างกันและจะ
ก้าวจากคุณวุฒิหนึ่งไปสู่อีกคุณวุฒิหนึ่งได้อย่างไรไม่ว่าจะอยู่ภายในภาคอุตสาหกรรมหรือ
สาขาอาชีพเดียวกันหรือข้ามไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือสาขาอาชีพอ่ืน” (1) 

อีกหนึ่งค าจ ากัดความจากองค์การเพ่ือการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (OECD) มีดังนี ้

“กรอบคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและจ าแนกประเภทของคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ใช้วัด
ระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เกณฑ์การพิจารณาเหล่านี้อาจแฝงอยู่ในตัวบ่งชี้คุณวุฒิอยู่แล้ว
หรือาจระบุไว้อย่างชัดเจนในรูปของตัวบ่งชี้ระดับ... กรอบคุณวุฒิทั้งหมดนี้เป็นการสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพ การบริการที่ทั่วถึง การเชื่อมโยง และการยอมรับคุณวุฒิของ
สาธารณชนหรือตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ” (2) 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของหลายๆประเทศไม่เพียงแค่ครอบคลุมคุณวุฒิทางด้านเทคนิคและอาชีพ
เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงคุณวุฒิระดับโรงเรียนและอุดมศึกษาด้วยเช่นกัน  
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ภาพที่ 1 ข้างล่างนี้แสดงถึงประวัติการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสามช่วงเวลา ข้อมูลนี้รวบรวม
ไว้ในปี 2007 สิ่งที่ไม่ได้แสดงไว้ก็คือตั้งแต่ปี 2007 หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยได้พัฒนา
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติแล้ว และในระยะห้าปีหลังนี้คือตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2015 กรอบความร่วมมือในภูมิภาคนี้ก็
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน กรอบความร่วมมือสหภาพยุโรป และกรอบความ
ร่วมมือข้ามชาติที่ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาชุมชนแถบทะเลแคริบเบียน มหาสมุทรแปซิฟิค และแอฟริกาตอนใต้ 
เป็นที่น่าสังเกตว่ากรอบความร่วมมือแห่งชาติไม่ปรากฏให้เห็นในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ภาพที่ 1 

ตารางท่ี 1 ขอบข่ายของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติทั่วโลก 

รุ่นที่ 1 
(เริ่มใช้ช่วงปลายทศวรรษ 
1980 ถึงกลางทศวรรษ 

1990) 

รุ่นที่ 2 
(เริ่มพัฒนาและน ามาใช้ช่วงปลาย
ทศวรรษ 1990 ถึงต้นทศวรรษ 

2000) 

รุ่นที่ 3 
(อยู่ระหว่างพิจารณาในปัจจุบัน) 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
สก็อตแลนด์ แอฟริกาใต้ 

สหราชอาณาจักร (ไม่รวมส
ก็อตแลนด์) 

 

ไอร์แลนด์ มาเลเซีย มัลดีฟส์ 
มอริเชียส เม็กซิโก นามิเบีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ตรินิแดดและ
โทบาโก เวลส ์

 

อัลบาเนีย แองโกล่า บาร์บา
ดอส บอสเนียและเฮอร์เซโกวี
น่า บอสวาน่า บราซิล ชิลี จีน 
โคลัมเบีย คองโก จาไมก้า เล

โซโธ เมซโดเนีย มาลาวี 
โมซัมบิก โรมาเนีย เซอร์เบีย 

สโลวเนีย อุซเบกิสถาน 
แทนซาเนีย ตุรกี อูกันดา 

แซมเบีย ซิมบับเว 

ที่มา: Tuck, R   An Introduction to National Qualifications Frameworks ILO Geneva 2007 

ตัวอย่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่จะกล่าวถึงในการอมรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้แก่ 
 กรอบคุณวุฒิทักษะแรงงานแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ (WSQ)   
 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (AQF) และกรอบคุณวุฒิต่างๆส่วนใหญ่มาจาก

กลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้เราจะบรรยายสรุปในเรื่องของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนด้วย
เช่นกนั  

ในระดับท่ีง่ายที่สุดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมักจะแสดงให้เห็นในรูปของตารางล าดับชั้นหรือขั้นบันไดของ
คุณวุฒิโดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป (เช่น ใบรับรอง ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาบัตร) ซึ่ง
แต่ละคุณวุฒิก็จะมีข้อก าหนด เงื่อนไขและมาตรฐานเป็นของตัวเอง 

สองภาพต่อไปนี้แสดงให้เข้าใจกรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้โดยง่าย ได้แก่ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ของ
ประเทศออสเตรเลีย (AQF) และกรอบคุณวุฒิทักษะแรงงานแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ (WSQ)  
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กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย 

การรับรองคุณวุฒิของโรงเรียน การรับรองคุณวุฒิของภาคการศึกษา
และการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 

การับรองคุณวุฒิภาค
อุดมศึกษา 

  ปริญญาเอก 
  ปริญญาโท 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านเทคนิคและ

อาชีพ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 ใบรับรองบัณฑิตด้านเทคนิคและอาชีพ ใบรับรองบัณฑิต 
  ปริญญาตรี 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา ประกาศนียบัตร

ชั้นสูง 
 ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร 
ใบรับรองจบการศึกษามัธยม
ปลาย 

ใบรับรองระดับ 4  

 ใบรับรองระดับ 3  
 ใบรับรองระดับ 2  
 ใบรับรองระดับ 1  

ที่มา: Australian Qualifications Framework, http://www.aqf.edu.au 

กรอบคุณวุฒิทักษะแรงงานแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ (WSQ) 

 
ที่มา:  Willmott, G. M. The WSQ: A retrospective, Institute for Adult Learning Singapore 2011, 

p17 

 

WSQ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

WSQ ใบรับรองบัณฑิต 

WSQ ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญ 

WSQ ประกาศนียบัตร 

WSQ ใบรับรองชั้นสูง 

WSQ ใบรับรองชั้นกลาง 

WSQ ใบรับรอง 

ระดับคุณวุฒิสูงสุด 

ระดับคุณวุฒิต่ าสุด 
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จะสังเกตเห็นข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสองกรอบคุณวุฒินี้ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ของประเทศ
ออสเตรเลียครอบคลุมทั้งสามภาคส่วนคือ โรงเรียน เทคนิคและอาชีพ และมหาวิทยาลัย ขณะที่กรอบคุณวุฒิ
ทักษะแรงงานแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์นั้นมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าโดยครอบคลุมแค่เพียงด้าน
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับแรงงานผู้ใหญ่ 

เราจะกลับมาดูรายละเอียดของความแตกต่างนี้ภายหลัง ตอนนี้เราจะมาดูกรอบคุณวุฒิแห่งชาติอ่ืนๆ
ในกลุ่มประเทศอาเซียนกัน                                  

ตัวอย่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์ 

ระดับ การศึกษา
พ้ืนฐาน 

การศึกษาเทคนิค
และการพัฒนา

ทักษะ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ประกาศนียบตัร 

ปริญญาตร ี

หลังปรญิญาตร ี

ปริญญาเอกและหลังปรญิญาเอก 
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กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศบรูไน 

ระดับ ภาคโรงเรียน ภาคการศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิค

และอาชีพ 

ภาคอุดมศึกษา 

9   ปริญญาเอก 

8   ปริญญาโท 

7   ประกาศนียบัตรหลัง
ปริญญาตรี 

6   ปริญญาตรี 

5   ใบรับรองและ
ประกาศนียบัตร 

4 STPU ระดับ A ประกาศนียบัตร  

3 SPU ระดับ O ใบรับรอง  

2 ใบรับรองระดับ O ใบรับรอง  

1 ใบรับรอง ใบรับรอง  
 
 

 
 
 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซีย 

ระดับคุณวุฒิ 
ประสบการณ์การศึกษาตาม
อัธยาศัย / นอกระบบ การศึกษาในระบบ การศึกษาในระบบด้านเทคนิคและอาชีพ 

ผู้ปฏิบัติการ 

ช่างเทคนิค / นักวิเคราะห์ 

ผู้เช่ียวชาญ 

มืออาชีพ 

ผู้ช านาญ 

ผู้ช านาญเฉพาะทาง 

โรงเรียนมัธยมท่ัวไป โรงเรียนมัธยมเทคนิคและอาชีพ 

โรงเรียนมัธยมต้น / ประถม 
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กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย 

(MQF) : คุณวุฒิและระดับ 
ระดับ 
MQF 

ภาคส่วนต่างๆ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ทักษะ การศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิค

และอาชีพ 

อุดมศึกษา 
(วิชาการและวชิาชีพ) 

การรับรองคุณ
วุฒิของการเรียนรูเ้ชิงประสบการณ์

ที่มีมาก่อน
หน้านี ้
(APEL) 

8  ปริญญาเอก 
7 ปริญญาโท 

ใบรับรองและประกาศนียบัตร
หลังปริญญาตรี 

6 ปริญญาตรี 
ใบรับรองและประกาศนียบัตร

จบการศึกษา 
5 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
4 ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร 
3 ใบรับรองทักษะ ๓ ใบรับรองด้านเทคนิค

และอาชีพและเทคนิค 
ใบรับรอง 

2 ใบรับรองทักษะ ๒  
1 ใบรับรองทักษะ ๑ 

 
 

แผนเสนอกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศพม่า 

ระดับ ภาคส่วนต่างๆ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การศึกษาพ้ืนฐาน การศึกษาและการฝึกอบรมด้าน

เทคนิคและอาชีพ 
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
8   ปริญญาเอก 

กา
รย

อม
รับ

กา
รเร

ียน
รู้ท

ีม่ีม
าก

่อน
หน

้าน
ี้ 

(ก
าร

ปร
ะเ

มิน
แล

ะก
าร

ตร
วจ

สอ
บ)

 7   ปริญญาโท 
  ประกาศนียบตัรบณัฑติ 

6  ปริญญา ปริญญาตร ี
5  ประกาศนียบตัรช้ันสูง อนุปริญญา 

 ประกาศนียบตัร ประกาศนียบตัร 
4  *V&T C/SC4  
3  V&T C/SC3  
2 โรงเรียนมัธยม V&T C/SC2  
1 โรงเรียนประถม / 

โรงเรียนระดับกลาง 
V&T C/SC1  

*ใบรับรองด้านเทคนิคและอาชีพ / ใบรับรองทักษะ 
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ระดับคุณวุฒิทักษะแห่งชาติของประเทศเวียดนาม 

ระดับ ข้อก าหนด ใบรับรอง 
ระดับ 1 สามารถปฏิบัติงานง่ายๆที่ท าซ้ าๆเป็นประจ า ใบรับรอง 1 
ระดับ 2  ใบรับรอง 2 
ระดับ 3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอสิระโดยไม่ต้องมี

การแนะน า 
ใบรับรอง 3 

ระดับ 4  ใบรับรอง 4 
ระดับ 5 สามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคและอาชีพได้

หลากหลายอย่างคล่องแคล่วและช านาญ 
ใบรับรอง 5 

 
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติในอนาคตของประเทศกัมพูชา 

ระดับ MLVT + NTB McEYS + ACC 
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

1 ปริญญาเอก ปริญญาเอก 
2 ปริญญาโททางด้านเทคโนโลยี / ธรุกิจ ปริญญาโท 
3 ปริญญาตรีทางดา้นเทคโนโลยี / วิศวกรรม / ธุรกิจ ปริญญาตร ี
4 ประกาศนียบตัรช้ันสูง อนุปริญญา 
5 ใบรับรองด้านเทคนิคและอาชีพและเทคนิค ๓  
6 ใบรับรองด้านเทคนิคและอาชีพและเทคนิค ๒  
7 ใบรับรองด้านเทคนิคและอาชีพและเทคนิค ๑  
8 ใบรับรองด้านเทคนิคและอาชีพ  

ที่มา:  Graphic examples of ASEAN country NQFs from Khim Mar Aye NSSA Presentation March 
2015 Nay Pyi Taw 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย 

ระดับคุณวุฒิ กลไกเชื่อมโยง/เติมเต็ม ประสบการณ์การท างาน ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับ
คุณวุฒิ 

ระดับ 9 การทดสอบ วัดระดบั และ
ประเมินผล ประสบการณ์ที่
ได้รับมาจากการท างาน 
 
การสะสมหน่วยการเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณวุฒิ 

การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
จากการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
การส่งเสริมการฝึกฝนและ
การปฏิบัตจิริงเพื่อเพ่ิมทักษะ
ฝีมือและความช านาญความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

ปริญญาเอก 
ระดับ 8 ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง 
ระดับ 7 ปริญญาโท 
ระดับ 6 ประกาศนียบตัรบณัฑติ 
ระดับ 5 ปริญญาตร ี
ระดับ 4 อนุปริญญา/ประกาศนียบตัร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ระดับ 3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) 
ระดับ 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับ 1 มัธยมศึกษาตอนต้น 
ที่มา: Thailand Professional Qualifications Institute and Department of Skills Development, 

presentation to the ASEAN + 3 Forum on Skills, Standards and Qualification Framework. 
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ความแตกต่างบางประการในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน 

1. กรอบคุณวุฒิของบางประเทศครอบคลุมทุกภาคส่วน (โรงเรียน เทคนิคและอาชีพ และมหาวิทยาลัย) 
ขณะที่ของบางประเทศครอบคลุมเพียงแค่การอบรมฝึกฝนทักษะเท่านั้น 

2. ใช้ค าเรียกชื่อคุณวุฒิแตกต่างกันไป แต่ค าเรียกชื่อคุณวุฒิหลักๆได้แก่ ใบรับรอง ประกาศนียบัตร และ
ปริญญาบัตร 

3. บางแห่งจัดเรียงคุณวุฒิเป็นรายการเดียว ขณะที่ส่วนใหญ่จัดเรียงคุณวุฒิแบบเทียบเคียงเพ่ือให้เห็น
ความแตกต่างของแต่ละภาคส่วน ในกรณีเช่นนี้ การจัดเรียงให้ถูกต าแหน่งถือเป็นประเด็นส าคัญ (จะ
กล่าวถึงประเด็นนี้ภายหลังในส่วนของหมายเหตุ) 

4. บางแห่งจะเชื่อมโยงคุณวุฒิไปยังระดับความเชี่ยวชาญหรือสาขาอาชีพ 
5. คุณวุฒิของบางประเทศ (เช่น สิงคโปร์) จะสัมพันธ์กับการฝึกอบรมแรงงานที่มีอยู่เท่านั้น ขณะที่ของ

ประเทศอ่ืนครอบคลุมทั้งก่อนการจ้างงานและการฝึกอบรมผู้ใหญ่ 

เพราะเหตุใดจึงควรพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ? 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติในระยะเริ่มแรกส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ 
โดยเริ่มที ่สหราชอาณาจักร ในทศวรรษ 1980 และในประเทศอ่ืนๆ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ในช่วงทศวรรษ 
1990 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติยุคแรกโดยพ้ืนฐานแล้วจะมุ่งเน้นคุณวุฒิของการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีพปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรอบคุณวุฒิที่พัฒนาขึ้นมาในยุคนั้นหรือกรอบคุณวุฒิที่พัฒนาขึ้นมาใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่ต่างก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของการศึกษาและการฝึกอบรม 

เหตุผลหลักห้าประการส าหรับการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 การเติบโตของประเทศอุตสาหกรรมโดยมีคุณวุฒิทางด้านเทคนิคและอาชีพจ านวนมากมายและ
หลากหลายสาขา   

 ผู้จ้างงานคาดหวังมากขึ้นให้มีความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาและมาตรฐานการค้ากับคุณวุฒิ
ด้านเทคนิคและอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก... 

 มีการเคลื่อนที่ของแรงงานเพ่ิมมากขึ้น ผู้คนเปลี่ยนงาน ย้ายข้ามเมืองข้ามรัฐ ตัวอย่างเช่น ใน
ประเทศออสเตรเลียแต่ละรัฐต่างก็มีระบบการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน 

 การปฏิบัติของหลายประเทศตะวันตกในการผลิตสินค้า บริการ สวัสดิการด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย และมาตรฐานการจ้างงานตามที่ก าหนด รวมถึงความจ าเป็นด้านการฝึกอบรมเพ่ือ
สะท้อนให้เห็นข้อก าหนดเหล่านี้ 

 ความคาดหวังของสังคมชั้นสูง ผู้จ้างงาน และรัฐบาลเพ่ือให้คุณวุฒิด้านการศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพได้รับการประกันคุณภาพและเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ 

ตัวอย่างของคุณวุฒิท่ีไม่สอดคล้องกัน 

ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่วิทยาลัยและศูนย์ฝึกอบรมทั้งหลายมีรายวิชา หลักสูตร และ
ชื่อคุณวุฒิที่แตกต่างกันไปอย่างมากมาย คงเป็นเรื่องยากส าหรับผู้จ้างงานที่จะรู้ได้ว่าผู้ปฏิบัติงานคนไหน
ผ่านการฝึกอบรมอะไรมาบ้างหรือผ่านการเตรียมพร้อมอย่างเหมาะสมมามากน้อยเพียงใดเพ่ือมา
ปฏิบัติงาน บ่อยครั้งที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการว่าจ้างโดยไม่มีทักษะตามข้อก าหนดที่จะปฏิบัติงานนั้นได้
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หรือจ าเป็นต้องไปฝึกอบรมใหม่ และถึงแม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีทักษะแล้วก็ตามก็อาจจะต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมใหม่ถ้าหากคุณวุฒิที่พวกเขามีอยู่นั้นไม่เป็นที่ยอมรับ 

นี่เป็นสถานการณ์ที่ผู้จ้างงานทั้งหลายได้ประสบพบเจอทั่วไปในโลกอุตสาหกรรม และส่งผลให้
เกิดการฝึกอบรมซ้ าๆครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่จ าเป็น สูญเสียทั้งเวลาและทรัพยากร นอกจากนี้ยังมี
ผู้ปฏิบัติงานอีกจ านวนมากท่ีได้รับการว่าจ้างงานโดยที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด ครบถ้วน หรือ
เพียงพอ 

ภาคอุตสาหกรรมสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาล เริ่มต้นที่สหราชอาณาจักร จากนั้นก็ไปที่
ออสเตรเลียและตามมาอีกหลายประเทศ โดยเรียกร้องให้มีการควบคุมการฝึกอบรมทักษะที่ดีกว่านี้ และ
นี่จึงน าไปสู่การสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้นมาเป็นครั้งแรก 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติถูกสร้างข้ึนมาครั้งแรกได้อย่างไร? 

รัฐบาลท างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในวงการอุตสาหกรรม – สหภาพแรงงานและผู้จ้างงาน 
1. เพ่ือนิยามมาตรฐานทักษะในแต่ละภาคอุตสาหกรรม (บางครั้งหมายถึงมาตรฐานความสามารถ

ด้วย) ที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือปฏิบัติงานเฉพาะสาขานั้นๆตามระดับที่แตกต่างกันไป 
2. เพ่ือจัดเรียงมาตรฐานเหล่านี้ตามระดับความเชี่ยวชาญและกลุ่มสาขาอาชีพ 
3. เพ่ือตัดสินใจเรื่องขอบเขตของชื่อคุณวุฒิแห่งชาติให้สอดคล้องกับระดับและขอบข่ายของ

มาตรฐานเหล่านี้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม 
4. จากนั้นจึงออกระเบียบให้หน่วยงานการจัดการศึกษาจัดวางต าแหน่งการฝึกอบรมของตนให้เข้า

กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่ท าขึ้นมาใหม่นี้ 

จุดประสงค์และลักษณะส าคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 เพ่ือก าหนดระดับ ชื่อ และประเภทต่างๆของคุณวุฒิให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมี
เกณฑ์ควบคุมทุกคุณวุฒิภายในประเทศหรือภูมิภาคที่หน่วยงานการจัดการศึกษาทั้งหมดต้อง
ปฏิบัติตาม 

 เพ่ือก่อให้เกิดความสอดคล้องกันในมาตรฐานต่างๆ ครอบคลุมทักษะอาชีพ อ้างอิงได้ทั่วทุก
ภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญภายในประเทศ 

 เพ่ือยกเลิกชื่อคุณวุฒิที่ก าหนดขึ้นเอง ดังนั้นหน่วยงานการจัดการศึกษาทั้งหมดจึงต้องใช้ชื่อ
คุณวุฒิที่ต้องอ้างอิงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเท่านั้น 

ตัวอย่าง กรอบคุณวุฒิทักษะแรงงานแห่งชาติในประเทศสิงคโปร์ 

นี่หมายความว่าในประเทศสิงคโปร์ “สถาบันการศึกษาการค้าปลีก” ไม่สามารถใช้ชื่อ
คุณวุฒิในใบรับรองว่าเป็น “ประกาศนียบัตรด้านทักษะการค้าปลีก” ได้อีกต่อไปแต่ต้อง
จัดหลักสูตรและการประเมินนี้ให้เข้ากับมาตรฐานการค้าปลีกตามกรอบคุณวุฒิทักษะ
แรงงานแห่งชาติและใช้ชื่อคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติว่า “ประกาศนียบัตรด้าน
การค้าปลีกอ้างอิงกรอบคุณวุฒิทักษะแรงงานแห่งชาติ” 

 เพ่ือเป็นการรับรองหน่วยย่อยอันเป็นส่วนประกอบของคุณวุฒิ (โดยปกติแล้วจะเรียกว่า 
“ใบรับรองความส าเร็จ” หรือ SOA) 
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ตัวอย่าง การออก SOA ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของประกาศนียบัตร               

ถ้าหากประกาศนียบัตรด้านวิศวกรรมความแม่นย าจ าเป็นต้องผ่าน 10 โมดูลเพ่ือที่จะ
ได้รับประกาศนียบัตร แต่มีผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการเรียนแค่หนึ่งโมดูลคือโมดูลด้านการ
เชื่อมโลหะเพ่ือยกระดับทักษะของตนเอง ก็สามารถเรียนเฉพาะโมดูลนี้และได้รับ
ใบรับรองความส าเร็จ (SOA) ทางด้าน “การเชื่อมโลหะ” 

 เพ่ือจัดรูปแบบการรับรองไดใ้นทุกระดับตามความคาดหวังและความต้องการของอุตสาหกรรม
โดยผ่านการให้ค าปรึกษาจากผู้จ้างงานและผู้มีอ านาจในวงการอุตสาหกรรม 

 เพ่ือสร้างการประกันคุณภาพที่ผ่านความเห็นชอบระดับชาติและสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
สอดคล้องกันกับการบังคับใช้ตามกฎหมายผ่านกฎระเบียบของหน่วยงานการจัดการศึกษา 

 เพ่ือสนับสนุนคุณวุฒิให้มีความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ 
 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนที่ของผู้เรียนและการโอนหน่วยกิต 

ตัวอย่าง ผู้เรียนย้ายไปอยู่เมืองอ่ืน 

หากมีผู้ปฏิบัติงานได้เริ่มศึกษาตามโมดูลต่างๆเพ่ือต้องการประกาศนียบัตรด้านงาน
บริการและต้องย้ายไปท างานที่เมืองอ่ืน ก็สามารถโอนหน่วยกิตเพ่ือไปเรียนโมดูลที่
เหลือต่อได้กับหน่วยงานการจัดการศึกษาแห่งใหม่ที่จัดสอนรายวิชาดังกล่าวและ
สามารถจบหลักสูตรนั้นได้โดยไม่มีการลงโทษหรือค่าปรับใดๆ (เพราะหน่วยงานการจัด
การศึกษาทั้งสองต่างก็ใช้หลักคุณวุฒิแห่งชาติเหมือนกัน) 

 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนที่ของผู้ปฏิบัติงานและแรงงาน 
 เพ่ือส่งเสริมและเปิดหนทางการเรียนรู้ให้ไปสู่คุณวุฒิระดับที่สูงขึ้นไป 

ตัวอย่าง การก้าวไปสู่คุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 

ผู้ปฏิบัติงานได้ใบรับรอง 11 ด้านสวัสดิภาพและปรารถนาที่จะได้ใบรับรอง 111 และ
ประกาศนียบัตรด้านสวัสดิภาพ หากคุณวุฒิเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติซึ่งมีคุณวุฒิด้านสวัสดิภาพ ผู้ปฏิบัติงานคนนี้ก็สามารถท าได้เพราะแต่ละ
คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นได้รับการจัดรูปแบบให้สอดคล้องกับคุณวุฒิที่ต่ ากว่า 

 เพ่ือน าไปสู่คุณวุฒิที่มีคุณภาพสูงขึ้นและสามารถเข้าใจได้ดีมากข้ึน 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแพร่หลาย 

อุปสรรคและปัญหาในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ – ประเด็นเรื่องการจัดรูปแบบ 

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะออกแบบและอธิบายกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่ท าขึ้นมาใหม่ ทั้งหมดจะไร้
ความหมายนอกจากว่าการปฏิบัติเรื่องกรอบคุณวุฒินี้จะกล่าวถึงประเด็นเรื่องการจัดรูปแบบ 

แนวคิดด้าน “การจัดรูปแบบ” กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

การจัดรูปแบบ หมายถึง กระบวนการที่ช่วยรับรองให้แน่ใจว่าหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
จะมีขึ้นในอนาคตของหน่วยงานการจัดการศึกษารวมถึงคุณวุฒิและข้อก าหนดการรับรองจากรัฐบาลใน
ภาคส่วนต่างๆจะเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะของแต่ละระดับและประเภทคุณวุฒิในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
และทุกภาคส่วนที่เป็นตัวแทนอยู่ในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะยอมรับการตรวจสอบและระดับของคุณวุฒิ
ทั้งหมดท่ีระบุอยู่ในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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การจดัรูปแบบคุณวุฒิแห่งชาติมีอยู่สี่รูปแบบที่มีความส าคัญต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน 

การจัดรูปแบบภายในหลักสูตรของหน่วยงานการจัดการศึกษา 

หมายถึงการรับรองให้แน่ใจว่าหลักสูตรและคุณวุฒิต่างๆของทั้งหน่วยงานการจัดการศึกษาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและที่เกิดขึ้นมาใหม่จะเป็นไปตามเกณฑ์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและสามารถระบุได้ว่าอยู่ที่ใดภายใน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การจัดรูปแบบนี้มักจะส าเร็จลงได้ด้วยการควบคุมและอนุมัติจากหน่วยงานการจัด
การศึกษา การรับรองรายวิชา และต้องมีข้อก าหนดด้านการประกันคุณภาพท่ีชัดเจน 

การจัดรูปแบบหนังสือรับรองให้เป็นที่จดจ าและยอมรับในกระทรวงต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

กลยุทธ์ส าคัญในการจัดการประเด็นนี้ก็คือการท าข้อตกลงกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในการพัฒนากรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ และการกลั่นกรองระดับต่างๆโดยอ้างอิงส่วนย่อยไปยังเกณฑ์การจดทะเบียนสาขาอาชีพและ
ของกระทรวง 

การจัดรูปแบบของคุณวุฒิในภาคส่วนต่างๆให้บูรณาการหรือ “เป็นหนึ่งเดียวกัน” ในกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

นับเป็นการจัดรูปแบบที่ยากที่สุดและกรอบคุณวุฒิแห่งชาติส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติที่แบ่งตามคุณวุฒิของแต่ละภาคส่วน) ยังไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลในการจัดรูปแบบระหว่างคุณวุฒิ
ของการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพกับคุณวุฒิของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้
เนื่องมาจากความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ซึ่งความรู้และการศึกษาในภาคส่วนทั้งสองนี้แตกต่างกันอย่าง
มาก ในหลายๆประเทศการที่จะบรรลุผลส าเร็จในการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างคุณวุฒิของการศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพกับคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยก็เป็นเรื่องยากมากเช่นกัน มีเพียงไม่กี่ประเทศ
เท่านั้นที่บรรลุผลส าเร็จในการท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้ “เป็นหนึ่งเดียวกัน” ได้อย่างแท้จริง การจัดรูปแบบ
เช่นนี้จะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้คนสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างภาคส่วนได้โดยอิสระไปบนเส้นทางต่างๆโดยได้รับ
การยอมรับความส าเร็จก่อนหน้านี้อย่างเต็มที่โดยไม่ค านึงถึงว่าใบรับรองที่ได้มานั้นมาจากภาคส่วนใด  

การจัดรูปแบบกรอบคุณวุฒิระหว่างประเทศและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

การจัดรูปแบบนี้จะส าเร็จได้โดยผ่านกระบวนการเทียบเคียงที่ได้อภิปรายไปในการอมรมเชิง
ปฏิบัติการครั้งนี้และในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 

เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องสังเกตว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับระบบ
การจัดการคุณวุฒิแห่งชาติ เราจะได้เห็นในบทถัดๆไปในการอมรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ว่า
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะต้องรอบล้อมไปด้วยปัจจัยอื่นๆจ านวนมากเพ่ือให้มีประสิทธิผล  

เราจะกล่าวถึงบางส่วนของลักษณะส าคัญเหล่านี้ของระบบการจัดการคุณวุฒิแห่งชาติที่กว้างข้ึนในบทถัดๆไป 
 
 
 
 
 



AQRF WS1 Ch_1  

 

 

 
 Page 15 of 39 

 

 

 
 

 

สรุป 

ในบทนี้เราได้กล่าวถึงภูมิหลังของการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติในช่วง 20 ถึง 30 ปีที่ผ่านมา 
รวมถึงการปรากฏตัวของกรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาคที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆที่เป็นตัวแทนกลุ่มประเทศ เช่น 
อาเซียน   

บทนี้ได้ใช้ตัวอย่างของกรอบคุณวุฒิต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือดึงเอา
ลักษณะส าคัญหลักๆของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติออกมา เช่น เพราะเหตุใดกรอบคุณวุฒิจึงถูกสร้างขึ้นมา 
อุปสรรคและปัญหาใน “การจัดรูปแบบ” ให้ส าเร็จภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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บทที่ 1.2 
 

ระบุถึงข้อควรปฏิบัติในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เพื่อปรับใช้ในภาคการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 
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บทที่ 1.2 
ระบุถึงข้อควรปฏิบัติในการพฒันากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพ่ือปรับใช้ 

ในภาคการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 

ภาพรวม 

ในบทที่ผ่านมาได้บรรยายถึงแนวคิดของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยอ้างอิงตัวอย่างกรอบคุณวุฒิ
มากมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งอธิบายถึงลักษณะส าคัญของกรอบคุณวุฒิทั้งของหน่วยงานและ
ของประเทศด้วย 

ในบทนี้จะมองลึกลงไปในรายละเอียดในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติส าหรับภาคการศึกษาและ
การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET) และจะระบถุึงข้อควรปฏิบัติเพ่ือปรับใช้ให้เหมาะสม  

บทนี้จะใช้ตัวอย่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติแบบเฉพาะส าหรับภาคการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีพ ซ่ึงก็คือ ระบบการจัดการคุณวุฒิทักษะแรงงานของประเทศสิงคโปร์(WSQ) เพ่ือสาธิตให้เห็น
จุดส าคัญหลักๆ 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถระบุถึงข้อควรปฏิบัติในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
เพ่ือปรับใช้ในภาคการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพได ้

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการตั้งชื่อและบริบทของประเทศสิงคโปร์     

มีการใช้หลายค ามาบรรยายภาคการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ ในออสเตรเลีย
และสหราชอาณาจักรจะใช้ค าว่า การศึกษาและการฝึกอบรมด้านอาชีพ หรือ VET ในหลายๆประเทศรวมทั้ง
กลุ่มประเทศอาเซียนใช้ค าว่า การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ หรือ TVET ในฐานะที่เป็นส่วน
ส าคัญส่วนหนึ่งของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ   

แนวคิดหลัก: การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET) 

ในการอมรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เรานิยาม TVET ให้เป็นการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีพทุกรูปแบบที่ท าขึ้นเพ่ือวางแผนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
และเพ่ือยกระดับทักษะของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว TVET ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับใบรับรอง
หรือประกาศนียบัตร บางรายวิชาหรือหลักสูตรของ TVET สามารถศึกษาต่อไปได้ถึงระดับ
อนุปริญญา 

อีกค าหนึ่งที่ใช้ในสิงคโปร์คือ การศึกษาและการฝึกอบรมต่อเนื่อง หรือ CET  

แนวคิดหลัก: การศึกษาและการฝึกอบรมต่อเนื่อง (CET) 

CET ในสิงคโปร์ หมายถึง การฝึกอบรมทักษะส าหรับผู้ใหญ่ที่เป็นแรงงานอยู่แล้วหรือก าลัง
เตรียมตัวที่จะเข้าไปเป็นแรงงาน 
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ในสิงคโปร์เราแบ่ง TVET ออกเป็นสองส่วนและใช้ค าต่างกันคือ การศึกษาและการฝึกอบรมต่อเนื่อง 
(CET) และการฝึกอบรมก่อนการจ้างงาน (PET) 

CET ในสิงคโปร์ หมายถึง การฝึกอบรมบุคลากรที่เป็นแรงงานโดยมีการยกระดับทักษะ, ฝึกทักษะ
ใหม่, และการพัฒนาแรงงาน 

PET หมายถึง การฝึกอบรมคนรุ่นหนุ่มสาวที่ยงัไม่ได้เข้าร่วมเป็นแรงงาน PET ส่วนใหญจ่ะจัดสอน
เป็นแบบเต็มเวลาส าหรับผู้เรียนในโพลีเทคนิคและสถาบันการศึกษาเทคนิค (ITE) 

โดยหลักๆแล้ว CET จะจัดอบรมนอกเวลาเป็นหลักสูตรระยะสั้นจัดขึ้นโดยองค์การการฝึกอบรมที่
ผ่านการอนุมัติ(ATOs) ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานแห่งชาติที่รับผิดชอบด้าน CET นั่นก็คือหน่วยงาน
พัฒนาแรงงานสิงคโปร์ 

แนวคิดหลัก: คุณวุฒิทักษะแรงงานสิงคโปร์ (WSQ) 

ระบบการจัดการคุณวุฒิทักษะแรงงานสิงคโปร์เป็นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศ
สิงคโปร์ส าหรับการฝึกอบรม CET 

ระบบการจัดการคุณวุฒิทักษะแรงงาน (WSQ) ได้รับการพัฒนาให้เป็นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติส าหรับ
ภาคส่วน CET ซึ่งเป็นการฝึกอบรมผู้ที่เป็นแรงงานอยู่แล้ว WSQ มีรากฐานมาจากคุณวุฒิส าหรับการฝึกอบรม
ด้านเทคนิคและอาชีพที่อยู่ในกรอบคุณวุฒิของประเทศออสเตรเลีย (AQF) ซึ่งจะน ามาใช้เป็นตัวอย่างในบทนี้
เพ่ือสาธิตและระบุถึงข้อควรปฏิบัติในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติส าหรับภาคการศึกษาและการฝึกอบรม
ด้านเทคนิคและอาชีพ 

บริบทของสิงคโปร์เพื่อพัฒนา WSQ 

การพัฒนาระบบ WSQ เริ่มขึ้นในปี 2003 ด้วยการสร้างหน่วยงานพัฒนาแรงงานสิงคโปร์ (WDA) 
กรอบคุณวุฒิทักษะแรงงาน (WSQ) กรอบใหม่ได้รับการออกแบบเพ่ือเติมเต็มช่องว่างในการศึกษาและการ
ฝึกอบรมของสิงคโปร์  

CET ช่วยเติมเต็มระบบการฝึกอบรมก่อนการว่าจ้างงาน... 

การศึกษาก่อนการว่าจ้างงาน 
อนุบาล            มหาวิทยาลัย 

อาย ุ

การศีกษาฝึกอบรมต่อเนื่อง (CET) 
เตรียมความพร้อมให้แก่คนหนุ่ม
สาวเพื่อสร้างชีวิต สิทธิความเป็น
พลเมือง และหนา้ที่การงาน 

การยกระดับทักษะเพ่ือการว่าจ้างงานตลอดชีวิตและงานใหม่ๆ 

62 & สูงกว่า 
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สิงคโปร์มีการศึกษาที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น สถาบันการศึกษาเทคนิค  (ITE) คุณภาพสูงที่ท า
หน้าที่ฝึกอบรมแก่ผู้ที่ออกจากโรงเรียน โพลีเทคนิคที่โดดเด่นอีกห้าแห่ง และมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก แต่
กลับไม่มีระบบการฝึกอบรมที่ครอบคลุมส าหรับผู้ที่เป็นแรงงานอยู่แล้ว จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างระบบฝึกอบรม
และตั้งคุณวุฒิขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่ปรารถนาจะยกระดับทักษะของตนหรือ
ฝึกอบรมเพ่ือหางานใหม่ ส่วนประกอบใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักในนามของระบบ CET 

หลักสูตรของ ITE และโพลีเทคนิคไม่เหมาะกับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว เพราะมีผู้ปฏิบัติงานจ านวนไม่
น้อยที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดทางการศึกษาที่จะเข้าไปเรียนในหลักสูตรนั้นๆได้  อีกประการหนึ่งคือ
หลักสูตรต่างๆเป็นแบบเต็มเวลาและใช้เวลานาน (ผู้ปฏิบัติงานที่มีงานท าอยู่แล้วไม่สามารถลางานเพ่ือไปเรียน
แบบเต็มเวลาได้) ส่วนบรรดาผู้จ้างงานก็ต้องการให้มีหลักสูตรที่สั้นกระชับมุ่งเน้นทักษะมากกว่านี้ เพ่ือที่จะฝึก
ผู้ปฏิบัติงานให้ท างานเฉพาะทางได้ 

จึงมีการเรียกร้องระบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิม และระบบใหม่นั้นจ าเป็นต้อง 
 เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งอาจจะต้องให้ผู้ที่ท างานในวงการอุตสาหกรรมซึ่งรู้ดีว่า

ต้องใช้ทักษะอะไรบ้างไป “แนะแนวทาง” 
 ได้รับการสนับสนุนจาก “มาตรฐานความสามารถ” เชิงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ

ต่างๆและภาคอุตสาหกรรมทั้งหลาย 
 เปิดโอกาสให้เข้าถึงได้ หมายความว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้

แม้ว่าอาจจะไม่ได้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมก็ตาม 
 มีหลักสูตรระยะสั้นให้เลือกหลากหลายและสามารถออกใบรับรองการฝึกอบรมหน่วยย่อยได้

เช่นเดียวกับการออกคุณวุฒิ 
 มีหลักสูตรไว้บริการนอกเวลา เช่น ช่วงเย็น เสาร์-อาทิตย ์เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และฝึกฝน

ในสถานปฏิบัติงานที่ท างานอยู่ (OJT) 
 มีคุณวุฒิแนวใหม่ที่เป็นเชิงอุตสาหกรรมมุ่งเป้าไปยังอาชีพและงานในภาคส่วนเฉพาะทาง 
 ส่งมอบความรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 
 มีคุณภาพสูงด้วยการประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง 

จากปี 2003 ถึง 2010 WSQ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากพ้ืนฐานหลักการเหล่านี้และน ามาปฏิบัติใช้
ในสิงคโปร์ 

ข้อควรปฏิบัติในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติส าหรับภาคการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและ
อาชีพ 

ต่อไปนี้คือข้อควรปฏิบัติในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) เพ่ือน าไปใช้กับภาคการศึกษา
และการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ โดยน าประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนากรอบ WSQ 
ของสิงคโปร์มาใช้ 

1. ปรับความคิด จงยอมรับตั้งแต่เริ่มว่าจ าเป็นต้องปรับความคิดใหม่  
เมื่อจะน า NQF ไปใช้กับภาคการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ แนวปฏิบัติ
ทางการศึกษาที่เคยเป็นที่ยอมรับแบบเก่าๆจะต้องน ามาคิดใหม่ แนวคิดด้านความเกี่ยวโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม การเปิดรับเข้าเรียน การทดสอบสมรรถนะ หลักสูตรระยะสั้นเหล่านี้ล้วนเป็น
สิ่งท้าทายแนวคิดการศึกษาแบบดั้งเดิม 
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2. NQF ไม่ได้ตั้งอยู่โดยล าพังแต่เป็นส่วนหนึ่งของ “ระบบ” 
ในสิงคโปร์กรอบคุณวุฒิ WSQ เป็นเพียงหนึ่งอาคารในบรรดาอาคารทั้งหลายที่มีอยู่ใน TVET 
ระบบใหม่เพ่ือเป็นการศึกษาและการฝึกอบรมต่อเนื่องส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เราเรียกสิ่งนี้ว่า “เจ็ด
เสาหลัก” ของระบบ WSQ 

 
เจ็ดเสาหลักของระบบบูรณาการ NQF 

 
 

3. NQF ต้องสัมพันธ์กับตลาดแรงงาน 
การออกแบบ NQF คุณวุฒิ รายวิชา ใบรับรองคะแนน, และกระบวนการ จะต้องเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการทักษะใหม่ๆ ในกรณีของสิงคโปร์มีภาคส่วนต่างๆก าลัง
ขยายตัวโดยที่มีการจัดฝึกอบรมเพียงน้อยนิด (เช่น การค้าปลีกและการท่องเที่ยว) บางภาคส่วนก็
ก าลังถดถอยซึ่งผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมใหม่ (เช่น การผลิตเสื้อผ้าและรองเท้า) 
และจ าเป็นต้องฝึกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่น IT เป็นต้น ดังนั้น NQF จึงต้องสะท้อนให้เห็นถึงแรงงาน
ในพ้ืนที่และความต้องการทางเศรษฐกิจ 

4. ต้องสะท้อนให้เห็นระดับของทักษะในพ้ืนที่และทักษะที่ขาดหาย 
ตัวอย่างเช่น ในสิงคโปร์ผู้ปฏิบัติงานสูงอายุจ านวนมากไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือค าว่า “การ
บริการลูกค้า” ซึ่งถือเป็นข้อก าหนดของงานส่วนใหญ่ในภาคส่วนของงานบริการที่ก าลังขยายตัว  
ดังนั้น NQF จึงต้องรับรองความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการบริการลูกค้าให้เป็นหนึ่งในบรรดา 
“ทักษะเพ่ือการจ้างงาน” ขั้นพ้ืนฐาน 

                            ……แต่เราก็ควรท าข้อต่อไปนี้ด้วย….. 

5. เรียนรู้จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในโลก 
ในสิงคโปร์เราได้เรียนรู้จากกรอบคุณวุฒิก่อนหน้านี้ของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย แต่ก็ได้
ดัดแปลงและปรับแนวคิดท่ีได้มาเพ่ือให้เหมาะกับบริบทของสิงคโปร์ 
 
 

ระบบบูรณาการ CET ของสิงคโปร์ 

สภา
อุตสาหกรรม 

มาตรฐาน
อุตสาหกรรมฐาน
ความสามารถ 

กรอบคุณวุฒิ 
(WSQ) 

การพัฒนาผู้
ฝึกอบรมและการ
ประกันคุณภาพ 

ระบบเงินทุน
ฐานผลลัพธ์ 

ศูนย์ CET 
คุณภาพสูง 

การบริการ
จัดหางาน 
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6. ความช่วยเหลือจากรัฐบาลและการวางข้อก าหนดเป็นเรื่องส าคัญ 
ต้องแน่ใจว่าระบบการปกครองส าหรับ NQF นั้นเข้มแข็งและมีอ านาจที่ได้รับมาจากรัฐบาล 
ตัวอย่างเช่น การวางมาตรฐานหน่วยงานการจัดการศึกษา การออกคุณวุฒิ และการควบคุมการ
จัดหาเงินทุน ตามหลักการแล้วหน่วยงานกลางควรจะมีอ านาจเหล่านี้ ในกรณีของสิงคโปร์อ านาจ
เหล่านี้เป็นของหน่วยงานพัฒนาแรงงานสิงคโปร์ (WDA) ที่ตั้งข้ึนมาโดยพระราชบัญญัติปี 2003 

7. ภาคอุตสาหกรรมต้องเป็นผู้เล่นตัวหลัก  
ในระยะเริ่มแรกต้องแต่งตั้งผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมมาร่วมท างานด้วย ภาคอุตสาหกรรม
จะต้องเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการอนุมัติมาตรฐานทักษะอุตสาหกรรม (มาตรฐาน
ความสามารถและแผนที่ด้านขีดความสามารถทางอุตสาหกรรม) และคุณวุฒิเฉพาะทาง
อุตสาหกรรม ในสิงคโปร์WDA เป็นผู้จัดตั้งสภาการฝึกอบรมและทักษะเชิงอุตสาหกรรม (ISTCs) 
โดยมีผู้น าด้านอุตสาหกรรมเป็นประธาน 

8. ก าหนดโครงสร้างและระดับของคุณวุฒิบนพื้นฐานความจ าเป็นทางการศึกษาและการฝึกอบรมของ
ประเทศ 

จากบริบททางเศรษฐกิจและสังคม แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในโลก และความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม จึงก่อเกิดภาพร่างของกรอบที่ครอบคลุมทุกระดับคุณวุฒิที่จะมาจัดการเรื่อง
ขอบเขตของการฝึกอบรมทักษะในปัจจุบันและความจ าเป็นในการรับรองของวงการอุตสาหกรรม 

9. อธิบายเกณฑ์ท่ีควบคุมคุณวุฒิแต่ละระดับ  
รวมถึงรายวิชาในแต่ละระดับคุณวุฒิจะต้องมั่นใจในเงื่อนไขทั้งหลาย ค าอธิบายควรจะเป็นตาม
จริงและบรรยายให้เข้าใจง่ายมากกว่าที่จะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น ห้ามพูดว่า 
เนื้อหาของระดับอนุปริญญาควรจะ “ยากกว่า” ของระดับประกาศนียบัตร แต่ต้องพูดว่า (เป็น
การยกตัวอย่าง) เนื้อหาของระดับอนุปริญญาเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน “สามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง” ขณะที่ของระดับประกาศนียบัตรเป็นการฝึกให้ผู้เรียน “ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง” 

10. คุณวุฒิและประเภทของงาน 
หลักการทั่วไปที่ใช้ใน WSQ คือ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรเกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการ 
ประกาศนียบัตรชั้นสูงก าหนดให้เป็นงานระดับผู้ควบคุมดูแล อนุปริญญาเป็นงานระดับการจัดการ 
และปริญญาบัตรเป็นงานระดับที่ใช้ความเชี่ยวชาญ การจัดรูปแบบนี้ได้รับการน าไปใช้ใน  NQF 
ของหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยเช่นกัน 

11. เขียนแนวทางการออกแบบคุณวุฒิ                                
นี่เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับคณะท างานเพ่ือช่วยออกแบบคุณวุฒิส าหรับภาคส่วนเฉพาะทางซึ่ง
จะช่วยจัดคุณวุฒิต่างๆให้เข้ากับข้อก าหนดเรื่องเกณฑ์และระดับใน NQF ในคู่มือคุณวุฒิ WSQ 
ประเด็นพ้ืนฐานต่างๆนั้นรวมถึง ความยืดหยุ่น (เพ่ือให้หนึ่งคุณวุฒิสามารถตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจได้กว้างมากขึ้น) การแบ่งแยก (เพ่ือให้คุณวุฒิที่ต่างระดับกันมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน) ความสอดคล้องตามเกณฑ์ของ WSQ ค่าหน่วยกิต ระยะเวลา และ ปริมาณภาระ
งาน 
 
 



AQRF WS1 Ch_1  

 

 

 
 Page 22 of 39 

 

 

 
 

 

12. ระบุถึงภาคส่วนพิเศษที่รวมอยู่ใน NQF    
ไม่ใช่ทุกภาคส่วนที่จะได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจาก NQF บางภาคส่วนมีต้นก าเนิดทาง
การศึกษามายาวนานและได้รับการควบคุมดูแลเป็นอย่างมาก (ได้แก่ทางด้านความเชี่ยวชาญ เช่น 
แพทย์และกฎหมาย) บางภาคส่วนอาจรวมอยู่ในการฝึกอบรมที่ได้รับการควบคุมดูแลอยู่แล้ว 
(เช่น การฝึกอบรมทางการค้า) ในสิงคโปร์จุดเน้นหลักในตอนแรกของ WSQ NQF คือบรรดาภาค
ส่วนที่ขาดโอกาสในการฝึกอบรม เช่น การค้าปลีก การบริการ และการฝึกอบรมส าหรับทักษะ
พ้ืนฐานในการท างาน ปัจจุบันนี้ WSQ ครอบคลุมมากกว่าสามสิบภาคส่วน 

13. พัฒนาแผนที่ขีดความสามารถของภาคส่วน  
วิธีการที่น ามาใช้ใน WSQ เพ่ือเติมเต็มบทบาทของ NQF ในภาคส่วนต่างๆคือการสร้างแผนที่ของ
สาขาอาชีพในภาคอุตสาหกรรมกับความสามารถในแต่ละภาคส่วนที่ควรครอบคลุม และด้วยการ
เขียนมาตรฐานความสามารถและจัดเรียงให้เข้ากับคุณวุฒิของแต่ละภาคส่วนที่จัดรูปแบบตาม
กรอบคุณวุฒิ เป็นเรื่องจ าเป็นที่ทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญของภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง 

14. สร้างข้อตกลงการประกันคุณภาพ (QA) ที่เข้มแข็ง  
ในกรอบคุณวุฒิ WSQ จะมุ่งเน้นการพัฒนาหกมุมมองของ QA ดังนี้ (a) คุณวุฒิที่เป็นบรรทัดฐาน
ส าหรับผู้ฝึกอบรม (b) การตรวจสอบมาตรฐานและความเห็นชอบในภาพรวมของกรอบงาน
อุตสาหกรรมและกลุ่มคุณวุฒิ (c) การรับรองรายวิชา (d) การอนุมัติของหน่วยงานการจัด
การศึกษา (e) ระบบความปลอดภัยเพ่ือปกป้องความซื่อสัตย์และความถูกต้องในการรับรอง และ 
(f) การตรวจสอบเป็นประจ า (การวัดประสิทธิภาพ) ขององค์กรที่จัดฝึกอบรม 

15. บันทึกสถานการณ์การฝึกอบรมที่มี แล้วจึงท าการส่งผ่านอย่างระมัดระวังไปยัง NQF โดยปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ 

การที่จะสร้าง NQF ขึ้นมาให้เป็นผลส าเร็จได้นั้นจ าเป็นต้องวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึง
ต้องมีการส่งผ่านที่ปฏิบัติได้จริงโดยมีการทดสอบก่อน ในกรณีของสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับแล้วว่า
การน า WSQ ไปปฏิบัติจริงได้รับการด าเนินการโดยผู้ฝึกอบรมและองค์กรด้านการฝึกอบรมที่มีอยู่ 
การฝึกอบรมทั้งหมดไม่สามารถหยุดได้จนกว่าผู้ฝึกอบรมรายใหม่จะพร้อมและได้รับการรับรอง 
เราจ าเป็นต้องส่งผ่านอย่างช้าๆเพ่ือก้าวไปสู่ WSQ กรอบใหม ่ 

สรุป 

ในบทนี้เราได้ระบุถึงข้อควรปฏิบัติในการพัฒนา NQF เพ่ือปรับใช้กับภาคการศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ โดยใช้กรอบคุณวุฒิ WSQ ของสิงคโปร์เป็นตัวอย่าง เราเชื่อว่าแนวทางการ
ปฏิบัติเหล่านี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา NQF ของประเทศใดๆในภูมิภาคอาเซียนได้ด้วยเช่นกัน 

กิจกรรมการเรียนรู้ของบทที่ 1.2 จะอยู่ในใบกิจกรรมการเรียนรู้ที่แยกต่างหาก 

เอกสารอ้างอิง 

1. Manpower 21: vision for a Talent Capital, Ministry of Manpower, Singapore 1999 
2. Economic Review Report, Singapore Government 2002 
3. WDA Annual Reports 2004-2010 
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บทที่ 1.3 
 

ระบุองค์ประกอบและลักษณะส าคัญของการประกันคุณภาพ 
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

โดยอ้างอิงตามข้อก าหนดของการประกันคุณภาพกรอบคุณวุฒิ 
อ้างอิงอาเซียน 
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บทที่ 1.3 
ระบุองค์ประกอบและลักษณะส าคัญของการประกันคุณภาพกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

โดยอ้างอิงตามข้อตกลงของการประกันคุณภาพกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

ภาพรวม 

ในบทนี้เราจะแนะน าให้รู้จักกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) เป็นครั้งแรก รวมถึงกระบวนการ
และข้อตกลงการประกันคุณภาพท่ีสร้างขึ้นมาเพ่ือการนี้ 

นอกจากนี้เรายังจะเสาะหารายละเอียดข้อก าหนดการประกันคุณภาพกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 
ที่เป็นแบบฉบับตัวอย่างจาก NQFs ของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย และ WSQ ของสิงคโปร์ 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมจะสามารถระบุองค์ประกอบและลักษณะส าคัญของกรอบการประกัน
คุณภาพ NQF โดยอ้างอิงตามข้อตกลงการประกันคุณภาพ AQRF 

แนวคิดหลัก: การประกันคุณภาพ (QA) 

ในการพัฒนาสินค้าและบริการนั้นการประกันคุณภาพเป็นกระบวนการที่เป็นระบบใดๆก็
ตามในการตรวจสอบว่าสินค้าหรือบริการที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้
หรือไม่ (ISO 9000) 

นิยามทั่วไปของ QA ที่น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายนี้ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการ QA ขึ้นอยู่กับข้อก าหนด
ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือ “สินค้าและบริการ” นั้นๆ (ซึ่งก็คือ NQF นั่นเอง) และนี่จึงหมายความว่า QA ที่เกี่ยวข้องกับ 
NQF ต้องระบุว่าข้อก าหนดหรือความคาดหวังของรัฐบาลและอุตสาหกรรมที่มีต่อการฝึกอบรมและคุณวุฒิคือ
อะไร และปัจจัยอะไรบ้าง (เช่น คุณภาพของหน่วยงานการจัดการศึกษา หลักสูตรฯลฯ) ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ   

หลักการทั่วไปและองค์ประกอบของการประกันคุณภาพในระบบการจัดการ NQF 

Bateman and Coles (2014) ตั้งข้อสังเกตว่า NQFs ท าหน้าที่เป็นแนวทางเบื้องต้นส าหรับ QA 
ของคุณวุฒิด้วยการอธิบายระดับของคุณวุฒิ, ตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเพ่ือนิยามคุณภาพของคุณวุฒิ, ตั้งมาตรฐานขั้นต่ า
และควบคุมในเรื่องการโอนหน่วยกิตและปริมาณของการเรียนรู้ และยังวางกรอบจุดส าคัญส าหรับการประกัน
คุณภาพคุณวุฒิทั้งหลาย 

 “สินค้าผ่านการรับรองของมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  หน่วยงานการจัดการศึกษาผ่านกระบวนการจด
ทะเบียนโดยดูจากโครงสร้างพ้ืนฐาน ความซื่อตรงทางการเงิน คุณภาพบุคลากร... การจัดการ และ
ระบบการส่งมอบ การติดตามของกระบวนการและผลลัพธ์ของหน่วยงานการจัดการศึกษา... ควบคุม
หรือการติดตามของกระบวนการประเมิน รับรอง และจบการศึกษา... การประเมินระบบจาก
หน่วยงานภายนอก, และข้อก าหนดของข้อมูลสาธารณะต่อหน่วยงานการจัดการศึกษา” (หน้า 6) 

การประกันคุณภาพใน ASEAN AQRF                              

ASEAN AQRF หมายถึง การประกันคุณภาพ ข้อก าหนดคุณลักษณะส าหรับกรอบคุณวุฒิอาเซียน 
(2013); [อ้างมาจาก Bateman et al, 2009], กล่าวไว้ว่า (หน้า 3); 
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“การประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการศึกษาและการฝึกอบรม หมายถึง 
กระบวนการที่เป็นระบบและวางแผนไว้แล้วที่สร้างความเชื่อมั่นด้านการบริการทาง
การศึกษาของหน่วยงานการจัดการศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้อง” 

AQRF บรรยายลักษณะส าคัญสามประการซึ่งต้องมีการสร้างหลักการประกันคุณภาพที่ตกลงกันไว้
และมาตรฐานในวงกว้าง ซึ่งได้แก่ 

 หน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจดทะเบียนและการรับรอง 
 ระบบส าหรับประเมินการเรียนรู้และการออกคุณวุฒิ  
 ข้อบังคับของการออกคุณวุฒิ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า APEC (APEC 2009) ได้เพ่ิมการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานการจัดการศึกษา
ให้เป็นองค์ประกอบส าคัญของการประกันคุณภาพใน TVET 

ควรจะรวมหรือกระจายอ านาจของการประกันคุณภาพ (QA) ในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQFs)?         

รายงานของ APEC ยังคงตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าหน้าที่เหล่านี้ของ QA สามารถน าไปปฏิบัติได้หลาย
ทาง และยังเน้นให้เห็นอีกว่ามีความแตกต่างกันในการปฏิบัติระดับชาติ 

“หน้าที่ในการรับรองอาจจะตกอยู่กับหน่วยงานเดียวหรือหน่วยงานมากมายซึ่งรวมถึง
หน่วยงานการจัดการศึกษาที่รับรองตัวเองได้ด้วย... การมอบคุณวุฒิสามารถกระท าได้ใน
หลายทาง ในบางประเทศหน่วยงานกลางจะเป็นผู้มอบคุณวุฒิทั้งหลาย และในบาง
ประเทศการมอบคุณวุฒิยังคงเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานการจัดการศึกษาและผู้มี
อ านาจทั้งหลาย...” (หน้า 10) 

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็คือ ควรมีการรวมอ านาจการประกันคุณภาพมากน้อยแค่ไหน (เช่น 
หน้าที่ทั้งหมดของ QA ควรด าเนินการโดยหน่วยงานเดียวของรัฐบาล) หรือควรกระจายอ านาจไปสู่ระบบ 
TVET ตัวอย่างเช่น การให้อิสระการรับรองตนเองและการจัดการ QA แก่องค์กรที่ท าหน้าที่ฝึกอบรม... 

ข้อสังเกตท่ัวไปประการหนึ่งคือ ระบบ NQF/TVET ในสหราชอาณาจักร ยุโรป และออสเตรเลีย 
แสดงให้เห็นถึงการกระจายอ านาจ QA มากกว่าที่พบในเอเชียที่ซึ่งมีการรวมอ านาจไว้กับหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ควบคุมดูแลจากรัฐบาล 

ตัวอยา่ง: ระบบการรวมอ านาจของสิงคโปร์เพื่อการประกันคุณภาพระบบคุณวุฒิทักษะแรงงาน (WSQ) 

สิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่ดีมากของต้นแบบการรวมอ านาจการประกันคุณภาพและแตกต่างไปจาก 
QA ต้นแบบในระบบการจัดการ NQF ส่วนใหญ่ของประเทศตะวันตก 

ลักษณะและองค์ประกอบของการประกันคุณภาพระบบ WSQ มีดังนี ้
1. หน่วยงานกลาง WDA ที่ก่อตั้งขึ้นมาในฐานะคณะกรรมการตามกฎหมายภายใต้กระทรวงแรงงาน 

เป็นผู้จัดหาเงินทุนและบริหารจัดการ WSQ 
2. อนุมัติหน่วยงานการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง ภายใต้ WSQ หน่วยงานการจัดการศึกษาทั้งหมดที่

ก าลังเสาะหาหนทางเพ่ือเข้าถึงเงินกู้จากรัฐบาลและปรารถนาที่จัดหลักสูตรให้เป็นไปตามการรับรอง
ของ WSQ จะต้องได้รับการจดทะเบียนโดย WDA เพ่ือเป็นหน่วยงานการจัดการศึกษาท่ีได้รับการ 
(ATOs) 
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3. การรับรองหลักสูตร ทุกหลักสูตรที่ต้องการการใบรับรองจาก WSQ ต้องได้รับการการรับรองโดย 
WDA หน่วยงานการจัดการศึกษาที่มีประสบการณ์และคุณภาพสูงสามารถแต่งตั้งคณะผู้แทนได้แต่ไม่
สามารถรับรองตนเองได้ทั้งหมด 

4. มาตรฐานผู้ฝึกอบรม WDA ได้ตั้งคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการฝึกอบรมและการประเมิน 
(ACTA) ขึ้นมาเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับผู้ฝึกอบรม ในปัจจุบันนี้ผู้ฝึกอบรม WSQ ทั้งหมดจึงต้อง
มีคุณวุฒินี้ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการฝึกอบรมและการประเมินตามฐานความสามารถ 

5. WDA กับการตรวจสอบกรอบมาตรฐานและความสามารถเชิงอุตสาหกรรม ผู้ที่ท าหน้าที่นี้คือ สภา
การฝึกอบรมและทักษะเชิงอุตสาหกรรม และ คณะผู้ตรวจสอบ 

6. ระเบียบการและความปลอดภัยที่เข้มงวดในการออกคุณวุฒิ WDA ท าหน้าที่ออกคุณวุฒิทั้งหมด
รวมถึงการรับรองความส าเร็จ และเก็บรักษาไว้ที่ระบบบันทึกข้อมูลกลาง 

7. ติดตามและตรวจสอบหน่วยงานการจัดการศึกษา โดยปกติแล้วจะท าทุกๆ 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ที่ปรากฏออกมาให้เห็นของหน่วยงานการจัดการศึกษานั้นๆ หากผลตรวจสอบออกมาแล้วว่าไม่ผ่านก็
จะส่งผลให้ระงับการฝึกอบรมตามกรอบ WSQ 

การวางเกณฑ์มาตรฐานกรอบการประกันคุณภาพแห่งชาติให้สัมพันธ์กับ AQRF 

กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ฉบับร่าง กุมภาพันธ์ 2557) ได้เสนอเกณฑ์มาตรฐานล าดับที่ 6 เพ่ือใช้
อ้างอิงระบบการประกันคุณภาพกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF)    

ตารางท่ี 5: เกณฑ์มาตรฐานล าดับที่ 6 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อคิดเห็น 

ระบบการจัดการการประกัน
คุณภาพแห่งชาติส าหรับการศึกษา
และการฝึกอบรม หมายถึง การ
อธิบายกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
ระบบการจัดการ ผู้ที่มีส่วน
รับผิดชอบทั้งหมดในการประกัน
คุณภาพจะต้องแถลงความร่วมมือ
สนับสนุนอย่างชัดเจนเพื่อการ
เทียบเคียงผลลัพธ์ 
 

การเทียบเคียงรายงานจ าเป็นต้องอธิบายระบบการจัดการหลักของ
การประกันคุณภาพแห่งชาติที่น าไปด าเนินงานในระบบการจัดการ
การศึกษาและการฝึกอบรมอ่ืนๆที่ควรกล่าวถึงก็เช่น ข้อก าหนดคุณวุฒิ
ของครูและผู้ฝึกอบรม การรับรองและการประเมินจากภายนอกของ
หน่วยงานการจัดการศึกษาและหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพจากหลายหลายระดับและหน้าที่  

กลุ่มหน่วยงานที่มีความสามารถด้านการประกันคุณภาพเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อกระบวนการเทียบเคียง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (แต่ไม่จ าเป็นต้อง
จ ากัดอยู่แค่นี้) 
 กระทรวงต่างๆของรัฐบาล 
 หน่วยงานด้านคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ก ากับดูแลระบบหรือภาค

ส่วนหลักของประเทศ (การศึกษาทั่วไป เทคนิคและอาชีพ อุดมศึกษา) 
รวมถึงหน่วยงานที่ประเมินการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ออกการมอบรางวัลและประกาศนียบัตร 

 หน่วยงานประกันคุณภาพ เช่น หน่วยงานที่จัดตั้งมาตรฐานการศึกษา
ด้านการเรียนรู้ทั่วไป เทคนิคและอาชีพ และอุดมศึกษา และ
หน่วยงานที่ประเมินสถาบันและหลักสูตร 

 หน่วยงานที่จัดตั้งมาตรฐานด้านวิชาชีพ เทคนิคและอาชีพ และ
การศึกษาในประเทศ หรือภาคส่วนการว่าจ้างงาน / การศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน ข้อคิดเห็น 
 หน่วยงานที่จัดการด้านการพัฒนาและการน า NQFs ไปปฏิบัติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NQFs ที่ควบคุมมาตรฐานทั้งหลายในระดับชาติ 
 หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินทุนจากรัฐบาลไปยังสถาบันการเรียนรู้

ทั้งหลายและจ าเป็นต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินกระบวนการประกันคุณภาพส าหรับทุก
ภาคส่วนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมอาจจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
กรอบการประกันคุณภาพต่อไปนี้ (แต่ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดอยู่แค่นี้) 
 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและ

อาชีพของเอเชียตะวันออก (รวมถึง หลักคุณภาพ หน่วยงานมาตรฐาน
คุณภาพ, และตัวบ่งชี้คุณภาพ) 

 คู่มือของเครือข่ายนานาชาติส าหรับหน่วยงานการประกันคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษา (International Network for Quality Assurance 
Agencies in Higher Education)1 หรือ INQAAHE เพ่ือดูข้อควร
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพ  

 กรอบการประกันคุณภาพอาเซียนส าหรับระดับอุดมศึกษา (ASEAN 
Quality Assurance Network)2 

ที่มา:  Bateman and Coles Qualifications Frameworks and Quality Assurance Systems, 2014, 
p 15) 

เหล่านี้คือหน้าที่และหน่วยงานที่ส าคัญส าหรับ QA ซึ่งประเทศไทยจ าเป็นต้องน าไปจัดวางให้ถูกที่เพ่ือ
สนับสนุนการประกันคุณภาพให้สัมพันธ์กับ NQF และจัดรูปแบบ NQF ให้เข้ากับ AQRF (รายละเอียดจะกล่าว
ในบทถัดไป)  

ในกรณีของสิงคโปร์หน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในข้อคิดเห็นข้างต้นได้รับการน าไปปฏิบัติโดยหน่วยงานเดียวคือ 
WDA ซึ่งรับผิดชอบการศึกษาและการฝึกอบรมต่อเนื่อง (CET) กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) ท าหน้าที่
รับผิดชอบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรมก่อนการจ้างงาน การศึกษาหลังจบชั้นมัธยมศึกษา และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (PET) สภาการศึกษาเอกชน (CPE) ท าหน้าที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเอกชน ส าหรับประเทศไทยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาโดยผ่านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือ
ควบคุมดูแล NQF ของประเทศไทย  

สรุป 

ในบทนี่ได้พิจารณาแนวคิดและค าจ ากัดความของการประกันคุณภาพที่สัมพันธ์กับ  NQFs และได้
เห็นข้อก าหนดของ QA ที่อยู่ใน AQRF นอกจากนี้ยังได้ทบทวนวิธีการต่างๆที่จะน าไปปฏิบัติต่อ NQF QA 
รวมถึงแนวทางการรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ 

 

                                                
1
 ข้อก ำหนดส ำหรับสมำชิกเต็มรูปแบบ 

2
 ข้อก ำหนดส ำหรับสมำชิกเต็มรูปแบบ  
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วิธีการรวมอ านาจแบบครอบคลุมของสิงคโปร์นั้นได้รับการจัดท าขึ้นมาอย่างละเอียดรอบคอบ และ
ยังครอบคลุมไปถึงเกณฑ์ที่น ามาใช้อ้างอิงข้อก าหนด QA ให้เข้ากับ AQRF ที่ตั้งข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2557 
ในเอกสาร AQRF ฉบับร่าง 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถระบุถึงองค์ประกอบและลักษณะส าคัญของกรอบการ
ประกันคุณภาพกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยอ้างอิงตามข้อก าหนดของการประกันคุณภาพกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
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Briefing Paper to ASEAN member states, February 2014 

3. Mapping Qualifications across APEC Economies APEC 2009 
4. Specifications for The ASEAN Qualifications Reference Framework 2013 
5. ASEAN Qualifications Framework (draft), February 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



AQRF WS1 Ch_1  

 

 

 
 Page 29 of 39 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1.4 
 

อธิบายวิธีการและความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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บทที่ 1.4 

อธิบายวิธีการและความส าคัญของการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

ภาพรวม 

ในบทนี้เราจะมาดูความส าคัญของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา NQF การสนับสนุนและการ
เกี่ยวพันของภาคอุตสาหกรรมต่อการพัฒนา NQF จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้จ้างงานในเรื่องการฝึกอบรมตาม
กรอบ NQF และส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมาเรียนรู้หลักสูตรต่างๆมากขึ้น การเกี่ยวพันของภาคอุตสาหกรรมจัดว่า
เป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญที่สุดส าหรับ NQF 

แนวคิดหลัก: การเกี่ยวพันของภาคอุตสาหกรรม 

ความเกี่ยวข้องของผู้ท างานในวงการอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างงาน ผู้ปฏิบัติงาน สหภาพ 
สมาคมอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา NQF เพ่ือแนะน า 
แบ่งปันความรู้ความช านาญ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการตรวจสอบและสนับสนุนหลักสูตรและ
คุณวุฒิของ NQF 

บทนี้จะชี้ให้เห็นความแตกต่างของการเกี่ยวพันของอุตสาหกรรมทั้งสี่ระดับ 
1. ความเป็นผู้น าของภาคอุตสาหกรรมในการก ากับดูแล NQF 
2. ค าแนะน าของภาคอุตสาหกรรมและผู้จ้างงานในประเด็นต่างๆของตลาดแรงงาน และ การ

ออกแบบและพัฒนาคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบทักษะตามภาคส่วน 
3. ความรู้ความช านาญของผู้จ้างงานและผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบมาตรฐานทักษะและแผนที่

ทักษะตามภาคส่วน 
4. การสนับสนุนและมีส่วนร่วมของผู้จ้างงานและผู้ปฏิบัติงานในการเปิดตัวหลักสูตรการฝึกอบรม 

เมื่อเสร็จสิ้นบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถอธิบายและบอกความแตกต่างของบทบาทเหล่านี้ได้ 

เพราะเหตุใดการเกี่ยวพันของภาคอุตสาหกรรมจึงส าคัญในการพัฒนา NQF? 

หนึ่งในบรรดาความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 
(TVET) กับการศึกษาในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษาก็คือ “แหล่งของทักษะความรู้” ที่ผู้คนและสถาบัน
ต่างๆพากันเสาะแสวงหาเพ่ือมาให้ค าแนะน าเรื่องคุณภาพ ความสัมพันธ์กัน และความถูกต้องแม่นย าของ
รายวิชา หลักสูตร และคุณวุฒิทั้งหลาย ในด้านวิชาการของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญคืออาจารย์
มหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในภาคการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรมแรงงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักและผู้เชี่ยวชาญล้วนมาจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ว่าจ้างงาน ผู้น า
ภาคอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญ ซึ่งรู้ดีว่าอะไรคือทักษะที่ขาดหายและทักษะที่จ าเป็น และ
ยังรู้ถึงรายละเอียดของความสามารถท่ีจ าเป็นและจุดที่ช านาญที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ด้วย
เหตุนี้ภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักส าหรับ NQFs ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือภาคการศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 
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ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆก็ได้แก่ ตัวผู้ปฏิบัติงานเองและรัฐบาลที่จะต้องสร้างความมั่นใจว่าจะมี
แรงงานที่มีความช านาญพร้อมเสมอที่จะช่วยขับเคลื่อนการเพ่ิมผลผลิตและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

บทบาทและรูปแบบต่างๆของการเกี่ยวพันของภาคอุตสาหกรรม 

 “ผู้เล่น” ในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในกระบวนการของ NQF ได้แก่ ผู้น าภาคอุตสาหกรรมและบริษัท 
หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม เช่น สหภาพและสมาคมด้านการค้า ผู้เชี่ยวชาญของภาคส่วนต่างๆใน
ภาคอุตสาหกรรมและสาขาภาคการผลิตเฉพาะทาง ผู้ฝึกหัด ผู้ควบคุมดูแล และผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญ 
ทุกคนล้วนมีบทบาทในการสร้างความม่ันใจว่า NQF จะเป็นไปตามข้อก าหนดและความคาดหวังของ
ภาคอุตสาหกรรม นี่จึงเป็นการน าไปสู่การฝึกอบรมคุณภาพสูงที่เกี่ยวเนื่องและเหมาะสมที่สุดกับงานเฉพาะทาง 

เป็นเรื่องส าคัญส าหรับภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องเกี่ยวพันกับทั้งห้าระดับต่อไปนี้ 

ความเป็นผู้น า 

ความคิดเห็นของผู้น าและผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทในก ากับดูแล NQF 
ตัวอย่างเช่น การให้การสนับสนุนและชี้น าแนวทางการปรับใช้แก่คณะกรรมการ  NQF ของรัฐบาล ในระดับนี้
จะเป็นการอนุมัติหลักการกว้างๆของ NQF 

ค าแนะน าเชิงกลยุทธ์ 

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน (การบริการ การค้าปลีก วิศวกรรม การก่อสร้าง และอ่ืนๆ) จ าเป็นต้อง
มาร่วมเป็นคณะกรรมการภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้ค าแนะน าในประเด็นเรื่องตลาดแรงงานและทักษะที่ขาดหาย 
รวมทั้งเพ่ือช่วยสร้างคุณวุฒิเฉพาะและแผนที่ขีดความสามารถให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้เป็นไปตามความ
ต้องการของสถานปฏิบัติการในแต่ละภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ใน NQF 

การตรวจสอบมาตรฐาน 

ส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของ NQF คือมาตรฐาน เส้นทาง และคุณวุฒิที่ท าให้เกิดกรอบของมาตรฐานและ
หลักสูตรของแต่ละภาคอุตสาหกรรมภายใต้ NQF การตรวจสอบมาตรฐานแบบลงรายละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากภาคอุตสาหกรรมรวมถึงผู้ควบคุมดูแลและผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญนับเป็นบทบาทที่ส าคัญของ
ภาคอุตสาหกรรม 

แนวคิดหลัก: มาตรฐานทักษะหรือความสามารถ 

การศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ (TVET๗ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสามารถหรือที่เรียกว่าการฝึกอบรมอิงสมรรถนะ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติงาน
เฉพาะทางที่มีหน่วยย่อยความสามารถหรือ “มาตรฐานความสามารถ” เป็นตัวก าหนด 
มาตรฐานความสามารถจ าเป็นตัวก าหนดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะทาง และยังวิเคราะห์องค์ประกอบของงานรวมถึงบริบทและวิถีทางต่างๆ
ที่สามารถปฏิบัติได้ ความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการระบุและ
อธิบายความสามารถในการท างาน 
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การเก่ียวพันของผู้จ้างงานในการสร้าง NQF ให้ส าเร็จ 

เมื่อพัฒนา NQF ขึ้นมาได้แล้วบทบาทของภาคอุตสาหกรรมกลับไม่ได้หยุดลงเพียงแค่นั้น ผู้จ้างงาน
ยังคงต้องเกี่ยวพันกับ NQF ต่อไปเพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการฝึกอบรมภายใต้ NQF และให้
ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ รูปแบบหนึ่งของการฝึกอบรมภายใต้  NQF ในภาค
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ ก็คือ การฝึกอบรมและประเมินในสถานปฏิบัติงาน โดย
หลักการแล้วการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานในบริษัทควรจะสามารถท าให้ได้รับคุณวุฒิด้ วย ซึ่งในหลาย
ประเทศสามารถท าเช่นนี้ได้ 

บทบาทของสภาอุตสาหกรรมภาคส่วน                                         

ก้าวส าคัญในการเกี่ยวพันของภาคอุตสาหกรรมก็คือ การจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมของภาคส่วนต่างๆ 
(หรือคณะกรรมการ) เพ่ือขับเคลื่อนและให้ค าแนะน าในการพัฒนามาตรฐาน  NQF หลักสูตร แลเส้นทางของ
แต่ละภาคส่วน ใน สหราชอาณาจักรเรียกว่าสภาภาคส่วน ในเยอรมนีเป็นที่รู้จักกันในนามหออุตสาหกรรม 
และในสิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันในนามสภาทักษะและการฝึกอบรมเชิงอุตสาหกรรม (ISTCs) 

แนวคิดหลัก: สภาทักษะภาคส่วน 

สภาทักษะภาคส่วนประกอบไปด้วยตัวแทนผู้เชี่ยวชาญของแต่ละภาคอุตสาหกรรม (เช่น 
การบริการ) เพื่อให้ค าแนะน าและตัดสินใจในเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิของ NQF ให้เหมาะสม
ที่สุดกับงานในภาคส่วนนั้นๆ โดยปกติแล้วจะประกอบไปด้วยผู้น าภาคอุตสาหกรรม
ประมาณ 20 คน สภานี้ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนจากรัฐบาล 

ในสิงคโปร์ สภาทักษะและการฝึกอบรมเชิงอุตสาหกรรม (ISTCs) ถูกจัดตั้งขึ้นมาให้เป็นก้าวส าคัญ
ก้าวแรกในกระบวนการพัฒนา WSQ บทบาทของ ISTCs มีดังนี ้

 ให้ค าแนะน าด้านทักษะแรงงานที่จ าเป็นส าหรับภาคส่วน        
 แสดงความเห็นและแนะน าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของข้อก าหนดด้านทักษะและงาน

ในภาคส่วน 
 แนะน าและอนุมัติแผนที่ขีดความสามารถและคุณวุฒิของภาคส่วนภายใต้ NQF ที่เก่ียวข้องกับ

ภาคส่วน 
 อนุมัติมาตรฐานความสามารถของภาคส่วน 
 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรม 

บทบาทต่างๆของภาคอุตสาหกรรมใน NQF แสดงให้เห็นในตารางต่อไปนี้ 
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บทบาทของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา NQF และน าไปปฏิบัติ 
จุดเน้นความ

เกี่ยวพัน 
โครงสร้างและ

วิธีการ 
ผู้เล่นหลัก การพัฒนา การน าไปปฏิบัติ 

ความเป็นผู้น า
และการก ากับ
ดูแล 

 
ความเป็นสมาชิก
ภาพในสภาก ากับ
ดูแล NQF 

 
ผู้น า
ภาคอุตสาหกรรม
และประธานของ
หน่วยงานสูงสุด
ด้านอุตสาหกรรม 

วางทิศทางและ
ขอบเขตของ NQF 
ในภาพกว้าง อนุมัติ
แนวคิด ขับเคลื่อน
การพัฒนา แนะน า
นโยบายด้าน
อุตสาหกรรม 

ติดตามและรับ
รายงานการน าไป
ปฏิบัติ กล่าวถึง
ประเด็นนโยบายการ
น าไปปฏิบัติ 

ค าแนะน าเชิงกล
ยุทธ์ 

 
 
สภาค าปรึกษา
ทักษะภาคส่วน 

ความคิดเห็นของ
ผู้น าและ
ผู้เชี่ยวชาญของ
ภาคส่วน 

ดูแลกรอบการพัฒนา
ภาคส่วน คุณวุฒิ 
และมาตรฐาน อนุมัติ
มาตรฐานทักษะ 

ติดตามการน าไป
ปฏิบัติ ระบุความ
จ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง และแก้ไข
มาตรฐาน 

การตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบกรอบ
ภาคส่วน 

ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความช านาญและ
ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความช านาญ 

ตรวจสอบมาตรฐาน
ทักษะและ
รายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง เช่น การ
ออกแบบคุณวุฒิภาค
ส่วนตามเกณฑ์ 

ตรวจสอบมาตรฐาน
ใหม่ และ/หรือ 
แนะน าให้ยกเลิก
มาตรฐานที่ล้าสมัย 

การน าไปปฏิบัติ
และการทบทวน 

 
บริษัทและสถาน
ปฏิบัติงานเฉพาะ
ทาง กลุ่ม
ตรวจสอบ 

ผู้จัดการ หัวหน้า
งานทั้งหลายใน
บริษัทส่งเสริมการ
ฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงาน 

สถานปฏิบัติงานและ
บริษัทต่างๆให้
ค าแนะน าในช่วงการ
พัฒนาประเด็นในการ
น าไปปฏิบัติ 

บริษัทว่าจ้างให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การฝึกอบรม, 
ทบทวนและแนะน า
ประสิทธิผลของการ
ฝึกอบรม 

หมายเหตุ: ในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย สภาทักษะภาคส่วนมีอ านาจมากกว่า ISTCs ของสิงคโปร์ (ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นมาภายใต้การบริหารจัดการของ WDA แต่ประกอบไปด้วยสมาชิกภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักและมี
ผู้น าภาคอุตสาหกรรมเป็นประธาน) ในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย สภาภาคส่วนเหล่านี้เป็นหน่วยงานกึ่ง
อิสระ จัดหาเงินทุนด้วยตัวเองและควบคุมจัดสรรเงินทุนให้แก่การฝึกอบรม NQF เพ่ือภาคส่วนของตนเอง 

สรุป 

บทนี้ได้ทบทวนบทบาทและรูปแบบหลักๆของการเกี่ยวพันของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา NQF 
และการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งอธิบายรูปแบบที่แตกต่างกันของการเกี่ยวพัน การเกี่ยวพันนี้เป็นสิ่งส าคัญอย่าง
มากต่อความส าเร็จของ NQF 
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เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถอธิบายวิธีการและความส าคัญของการเกี่ยวพันของ
ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนา NQF ได้ 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 

1. Willmott, G M, CET Systems Update Developments in Policy, Systems, and Delivery: 
United Kingdom, Australia and New Zealand First Report, March 2011 and Second 
Report July 2011. 

2. Useful commentary and data on industry engagement and membership of various 
WDA bodies can be obtained from perusal of WDA Annual Reports and from the 
WDA website, www.wda.gov.sg 

3. Data on UK and Australian Skills Councils can be sought by googling:  “Skills Councils 
Australia, and Sector Skills Councils UK.                       
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บทที่ 1.5 
 

ท ารายการปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญเพื่อออกแบบ NQF  
และจัดรูปแบบให้เข้ากับ AQRF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



AQRF WS1 Ch_1  

 

 

 
 Page 36 of 39 

 

 

 
 

 

 

บทที่ 1.5 

ท ารายการปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญเพื่อออกแบบ NQF  
และจัดรูปแบบให้เข้ากับ AQRF 

ภาพรวม 

ในส่วนสุดท้ายของบทที่ 1 นี้ เราจะดูว่าอะไรที่ท าให้ NQF ประสบความส าเร็จ ซึ่งมีบางส่วน
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้อภิปรายไปแล้วในบทที่ 1.2 – ข้อควรปฏิบัติและปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญ – แต่ในบท
ที่ 1.2 โดยหลักๆแล้วเราดูที่ข้อควรปฏิบัติในกระบวนการพัฒนาและสิ่งต่างๆท่ีมีส่วนช่วยให้ประสบความส าเร็จ 
ตัวอย่างเช่น การสร้างความม่ันใจในระบบ QA ที่เข้มแข็งและการน าไปปฏิบัติโดยวางแผนอย่างรอบคอบ 

บัดนี้เราจะมาดูผลลัพธ์ของ NQF ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและตั้งค าถามว่าอะไรคือมาตรการหรือตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญที่ท าให้ NQF ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้บทที่ 1.5 ยังเป็นการแนะน าให้รู้จัก AQRF และระบุปัจจัย
ต่างๆในการจัดรูปแบบระหว่าง NQF (เช่น NQF ของประเทศไทย) กับ ASEAN AQRF ให้เป็นผลส าเร็จ 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องกลับไปดูจุดประสงค์ของ NQF อีกครั้งและระบุผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก NQF 
ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักของ NQF และ AQRF? และเรามุ่งค้นหาผลลัพธ์แบบไหน? การที่จะตัดสินว่า
ผลลัพธ์ของการพัฒนา NQF และการจัดรูปแบบคุณวุฒิทั่วทุกประเทศในอาเซียนประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้น
ต้องดูที่อะไร? 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถท ารายการปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญส าหรับ NQF และ
การจัดรูปแบบให้เข้ากับ AQRF 

แนวคิดหลัก: กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) 

AQRF คือกรอบของระดับคุณวุฒิ เกณฑ์ที่เป็นไปตามคุณวุฒิระดับต่างๆ และข้อก าหนด 
QA ขั้นต่ าที่ได้รับความเห็นชอบจาก 10 ประเทศอาเซียน แนวคิดก็คือแต่ละประเทศ
อ้างอิง (จัดรูปแบบ) NQF ของตนเองตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) เพ่ือที่ว่า
คุณวุฒิทั้งหมดในภูมิภาคนี้จะสามารถเข้ากันได้ในระดับ AQRF 

จุดประสงค์ของ AQRF และ NQF  

จุดประสงค์ของ AQRF คือ “เพ่ือท าให้สามารถเปรียบเทียบคุณวุฒิได้ทั่วทุกประเทศในอาเซียน” ซึ่ง
ประเทศต่างๆควรจะด าเนินการดังนี้: 

 สนับสนุนการยอมรับคุณวุฒิทั้งหลาย 
 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการโอนหน่วยกิตและเกิดการเคลื่อนที่ของผู้เรียน 
 ส่งเสริมการเคลื่อนที่ของผู้ปฏิบัติงาน 
 น าไปสู่ความเข้าใจอันดีและระบบการจัดการของคุณวุฒิที่มีคุณภาพสูงขึ้น” 

ที่มา: Specifications for The ASEAN Qualifications Reference Framework Draft May 2013 p2 
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โดยทั่วไปแล้ว  NQF ทั้งหมดก็จะมีจุดประสงค์ท านองนี้เช่นกันเพียงแต่จะเฉพาะเจาะจงลงไปในแต่
ละประเทศ สิ่งส าคัญท่ีท าให้ AQRF ต่างออกไปก็คือการมุ่งหาผลลัพธ์ทั่วทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ตอนนี้เรามาดูจุดประสงค์เหล่านี้ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ AQRF และ NQF ในประเทศไทย 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ใครบ้าง? 

มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆอยู่ห้ากลุ่มซึ่งต่างก็สนใจใน NQF และ AQRF และผลกระทบต่อการประสบ
ความส าเร็จของภาค TVET ในประเทศไทย 

ทั้งห้ากลุ่มนั้นได้แก่                                                                               
 ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่ก าลังหางาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้ว่าจ้างงาน  
 ชุมชนขนาดใหญ่ 
 รัฐบาล  
 ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เรามาดูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มและปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ควรให้ความส าคัญตั้งแต่ NQF ไป
จนถึง AQRF  

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่ก าลังหางาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม                                                  

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่ก าลังหางาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างมุ่งหาการฝึกอบรมที่สามารถเข้ าถึงได้ 
ไว้วางใจได้ (ว่าจะสามารถฝึกฝนให้ปฏิบัติงานได้ดีได้) เป็นที่ยอมรับ (จากผู้ว่าจ้างงานเมื่อไปสมัครงาน) และถ้า
หากต้องย้ายไปท างานที่เมืองอ่ืนการฝึกอบรมที่ได้เข้าร่วมมาจะยังคงเป็นที่ยอมรับอยู่เช่นกัน คนกลุ่มนี้มุ่งหา
การฝึกอบรมที่มีคุณภาพคุ้มค่าเงินที่จ่ายไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่ก าลังหางาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้น
รวมถึง: 

1. การยกเลิก (การเพิกถอน) หลักสูตรคุณภาพต่ าที่ออกแบบมาไม่ดี 
2. การยอมรับการฝึกอบรมของผู้จ้างงานทุกแห่งในประเทศไทยและอาเซียน 
3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่ที่มีงานตรงกับทักษะของตนเองโดยไม่ต้องฝึกอบรมใหม่  
4. การลดลงของการฝึกอบรมที่ด้อยคุณภาพท่ีท าให้ต้องเสียเงินไปกับหลักสูตรที่ไร้ประโยชน์  
5. เส้นทางการศึกษาและการฝึกอบรม การโอนหน่วยกิต และการยอมรับข้ามเขตแดนที่ปรับปรุงให้

ดีขึ้นเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ  

ตัวอย่าง: ตรันย้ายจากเวียดนามไปยังประเทศไทยเพื่อหางานที่ดีกว่าเดิม 

ตรันมีประกาศนียบัตรด้านการท าความสะอาดจากกรุงฮานอยแต่สามารถหางานที่มีค่าตอบแทนสูง
กว่าได้ ในกรุงเทพ ผู้ ว่ างจ้างงานในกรุง เทพยอมรับคุณวุฒิของเขาเพราะเท่าเทียมกันกับ
ประกาศนียบัตรด้านการท าความสะอาดของประเทศไทยเพราะทั้งสองคุณวุฒิได้รับการจัดให้อยู่ใน
ระดับเดียวกันใน AQRF นอกจากนี้ ตรันยังสามารถยกระดับความสามารถขึ้นไปยังประกาศนียบัตร
ระดับ 2 ด้านการควบคุมดูแลการท าความสะอาดได้ในประเทศไทยเพราะหน่วยงานการจัดการศึกษา
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และการฝึกอบรมของไทยให้เครดิตแก่เขาที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับ 1 ด้านการท าความสะอาด
ตามกรอบ NQF ของเวียดนาม  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลกระทบต่อผู้ว่าจ้างงาน 

1. ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมที่ดีข้ึนตามหลักสูตรที่อนุมัติโดยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
2. มีข้อมูลที่ชัดเจนมากข้ึนส าหรับผู้จ้างงานว่าหลักสูตรใดเตรียมความพร้อมใดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน

งานเฉพาะทาง 
3. สร้างความเชื่อม่ันให้แก่คุณวุฒิ – ไม่มีประกาศนียบัตรปลอมแปลงอีกต่อไป 
4. ผู้จ้างงานสามารถสรรหาผู้ปฏิบัติงานที่ช านาญงานได้จากประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน  
5. เนื้อหาและมาตรฐานของหลักสูตรมีความแตกต่างน้อยลง 
6. การใช้งบประมาณเพ่ือการฝึกอบรมของบริษัทมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะสามารถเล็งเป้าหมาย

ของการฝึกอบรมไปยังทักษะที่ขาดหายไปของบริษัทได้แม่นย ามากข้ึน 

ตัวอย่าง: รีสอร์ทแห่งใหม่ที่ภูเก็ตจ้างพนักงานห้องครัว 

รีสอร์ทแห่งใหม่ที่ภูเก็ตต้องการสรรหาพนักงานห้องครัว ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณวุฒิแตกต่างกันไป
มากมายจากทั่วทุกประเทศในอาเซียนจึงได้พากันส่งใบสมัครงานมาเพ่ือให้พิจารณา ผู้ว่าจ้างไม่แน่ใจ
ว่าใครบ้างที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเหมาะสม? ที่ต้องการก็คือผู้ที่มีประกาศนียบัตรระดับ 1 
(ลูกมือครัว) และผู้ที่มีประกาศนียบัตรระดับ 2 (การปรุงอาหารแบบเอเชีย) ถ้าหากมี NQF และ 
AQRF ผู้จ้างงานก็จะสามารถตรวจสอบคุณวุฒิได้ดังนี้  ( 1) ในคุณวุฒินั้นมีตราประทับ (ตรา
สัญลักษณ์) ของ NQF ที่เป็นทางการของประเทศนั้นหรือไม่? ถ้ามี (2) คุณวุฒินั้นแสดงตราประทับ 
(ตราสัญลักษณ์) ของการจัดระดับคุณวุฒิให้เข้ากับ AQRF หรือไม่? ถ้าใช่ทั้งสองข้อ ผู้จ้างงานก็จะมี
ความมั่นใจว่าผู้ที่มีคุณวุฒินั้นได้ผ่านการฝึกอบรมที่ถูกต้องและสามารถเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประกาศนียบัตรระดับ 1 และ 2 ได้จากหลากหลายประเทศ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน                                      

ประชาชนมีความม่ันใจมากขึ้นในหลักสูตรต่างๆของการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
การฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงขึ้นย่อมหมายถึงการบริการที่ดีขึ้นส าหรับประชาชน 

ตัวอย่าง: ควรจะเรียนหลักสูตรไหนดี? 

นายและนางโฮต้องการให้ลูกสาวเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือปฏิบัติงานด้านแฟชั่น แต่มีแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากมายมาให้เลือก บางหลักสูตรก็แพงมาก หลักสูตรไหนถึงจะคุ้มค่าที่สุด?  
ในอดีตเหตุการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะตัดสินใจ แต่ถ้าหากมี  NQF และ AQRF พ่อแม่
ผู้ปกครองก็จะมีความมั่นใจในหลักสูตรที่มีคุณภาพ – สามารถถามหน่วยงานการจัดการศึกษาและ
การฝึกอบรมได้ว่าคุณวุฒินั้นมีการรับรองจาก NQF และ AQRF หรือไม่และมองหาตราสัญลักษณ์ที่
ถูกต้องแท้จริงของ NQF / AQRF ในแผ่นพับนั้น – พ่อแม่ผู้ปกครองยังสามารถเลือกหลักสูตรของ
ประเทศอ่ืนๆในอาเซียนได้อีกด้วยถ้าหากหลักสูตรนั้นได้รับการจัดระดับให้เข้ากับ  AQRF แล้ว 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล 

1. มีการเพ่ิมข้ึนของการเข้าร่วมฝึกอบรมและการพัฒนาแรงงาน  
2. มีการใช้ทรัพยากรและเงินทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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3. ภาคการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ มีประสิทธิภาพมากข้ึนในการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  

4. เพ่ิมความสามารถให้แก่รัฐบาลในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับประเทศใน
อาเซียนเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความช านาญ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนในการจัดระดับคุณวุฒิให้เข้ากับ AQRF 

1. ศักยภาพที่เพ่ิมมากข้ึนส าหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน  
2. ความสามารถที่จะร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปรับปรุงผลผลิตแรงงานใน

ภูมิภาคนี้  
3. มีการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาการฝึกอบรมและแรงงานในอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
4. AQRF เป็นหนึ่งในบรรดารากฐานทั้งหลายที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจร่วมกัน 

ตัวอย่าง: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญในประเทศไทย 

ถ้าหากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญในประเทศไทยจ าเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญ
จ านวนมากกว่าที่จะสามารถฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในประเทศไทยได้ทัน ก็ควรมีการร่วมมือกันจัดการ
ฝึกอบรมในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานคุณวุฒิตาม NQF ที่เท่าเทียมกันของแต่ละ
ประเทศ และถ้าหากหลักสูตรที่ต่างกันได้รับการจัดระดับและเทียบเคียงกับ AQRF แล้ว นั่นก็
หมายความว่าสามารถเทียบเท่ากับการฝึกอบรมในประเทศไทยเช่นกัน 

สรุป 

คุณประโยชน์ของ NQF และ AQRF นั้นมีมากมาย ประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้
มีส่วนร่วมทั้งห้ากลุ่มในแนวทางต่างๆกัน นับเป็นเรื่องส าคัญที่จะระบุมาตรการของความส าเร็จที่ส าคัญใน
ส่วนที่สามารถท าได้ ตัวอย่างเช่น การวัดการเข้าร่วมการฝึกอบรมและการติดตามการเคลื่อนที่และผลผลิตของ
แรงงาน 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถท ารายการปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญในการพัฒนา 
NQF และจัดรูปแบบให้เข้ากับ AQRF 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 
 

บทที่ 2 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน  

 
บทนี้ประกอบไปด้วย 5 บทย่อยดังนี ้

 
บทที่ 2.1 อธิบายการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาครวมถึงหน้าที่และการก ากับดูแล 

ของ AQRF 
 
บทที่ 2.2 อธิบายระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF 
 
บทที่ 2.3 ระบุข้อก าหนดการประกันคุณภาพที่คาดหวังใน AQRF ส าหรับประเทศ /  

หน่วยงาน NQF 
 
บทที่ 2.4 อธิบายกระบวนการเทียบเคียง AQRF  
 
บทที่ 2.5 อธิบายถึงคณะกรรมการอ านวยการ AQRF คณะกรรมการปฏิบัติงาน  และ 

กลุ่มร่วมงานในการบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 
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บทที่ 2.1 
     

อธิบายการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาครวมถึงหน้าที่ 
และการก ากับดูแลของ AQRF   
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บทที่ 2.1 
อธิบายการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาครวมถึงหน้าที่ 

และการก ากับดูแลของ AQRF 

ภาพรวม 

เมื่อมาถึงจุดนี้ของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เราได้มุ่งเน้นการอภิปรายในเรื่องกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับประเทศใดประเทศหนึ่ง และเรายังได้ทบทวนประเทศต่างๆในอาเซียนที่ปัจจุบันนี้ได้
พัฒนาหรือวางแผนในเรื่องนี้  

ในบทที่ 2 นี้ เราจะดูรายละเอียดของกรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) เราจะเริ่มด้วยการทบทวนการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาคแล้วจึงจะส ารวจรายละเอียด 
หน้าที่ และการก ากับดูแลของ AQRF ให้มากขึ้น หลังจากนั้นในบทที่ 2.2 – 2.5 เราจะส ารวจตรวจสอบระดับ
การเทียบเคียง ข้อก าหนดด้านการประกันคุณภาพ และกระบวนการเทียบเคียง 

เป็นเรื่องส าคัญที่เราควรจะเตือนตนเองไว้ตั้งแต่แรกเริ่มให้ระลึกถึงหน้าที่ของประชาคมอาเซียน 
เหตุผลของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน, และอะไรคือจุดมุ่งหมายที่ประชาคมอาเซียนต้องการจะบรรลุ  

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าร่วมควรจะสามารถอธิบายการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาคได้ รวมถึงหน้าที่
และการก ากับดูแลของ AQRF 

ประชาคมอาเซียน                                                         

ASEAN ย่อมาจาก Association of South-east Asian countries และมีสมาชิกทั้งหมด 10 
ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย พม่า และเวียดนาม 
ประชาคมอาเซียนเป็นหนึ่งในบรรดาประชาคมระดับภูมิภาคทั้งหลาย (เช่น สหภาพยุโรป) ประชาคมระดับ
ภูมิภาคเช่นประชาคมอาเซียนนี้ท าหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลาด เสรี 
รวมถึงความร่วมมือทางสังคมและเศรษฐกิจ ประเด็นหลักก็คือส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันมากขึ้นและการ
เคลื่อนที่ของตลาดแรงงานระหว่างประเทศ  

หนึ่งในบรรดากลไกส าคัญที่จะบรรลุผลด้านการค้าเสรี, ประสิทธิผลของตลาดแรงงานที่ใหญ่ขึ้น, และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก็คือกลุ่มประเทศต้องพัฒนากรอบคุณวุฒิที่สามารถใช้ร่วมกันได้ในภูมิภาคของ
ตนเอง ในกรณีของประชาคมอาเซียนจึงหมายถึง AQRF กรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาคไม่ได้มาแทนที่ NQF ของแต่
ละประเทศแต่จะท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัด NQFs ให้เข้ากับระดับคุณวุฒิ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ และการ
รับรองคุณวุฒิที่ใช้ร่วมกัน ผลที่ได้ก็คือมีการเคลื่อนที่ของแรงงานมากขึ้นและการพัฒนาแรงงานระดับภูมิภาคก็
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ก่อนที่จะลงรายละเอียดของ ASEAN AQRF เนื้อหาข้างล่างต่อไปนี้จะช่วยอธิบายรายละเอียดแนวคิด
ของกรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาคพร้อมตัวอย่างประกอบ 

อะไรคือกรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาค? 

กรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาค (RQFs) คือกรอบที่ครอบคลุมคุณวุฒิของกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในเขต
ภูมิศาสตร์หนึ่ง RQFs ท าหน้าที่เป็นจุดเทียบเคียงส าหรับประเทศทั้งหลายที่มีความสนใจร่วมกันในการที่จะ
สร้างระบบคุณวุฒิที่โปร่งใสและเชื่อมโยงถึงกันได้ซึ่งเป็นการส่งเสริมการยอมรับ การเคลื่อนที่ และการค้าข้าม
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พรมแดน กรอบทีน่ ามาใช้เทียบเคียงร่วมกันเช่นนี้คือชุดของระดับคุณวุฒิที่น ามาปฏิบัติในเขตภูมิศาสตร์หนึ่งซึ่ง
เป็นการสร้างจุดเทียบเคียงให้แก่เครื่องมืออื่นๆ เช่น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือของภาคส่วนต่างๆ 

แม้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะสัมพันธ์กับกรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาคแต่ก็มีความแตกต่างกัน RQFs ไม่ได้
อยู่ภายใต้อ านาจกฎหมายและมีข้อตกลงของสถาบันที่จ ากัดหรือส่วนใหญ่เป็นไปตามความสมัครใจในการ
บริหารจัดการและก ากับดูแล ในขณะที่ NQFs มีนโยบาย การตกลงร่วมกัน สนธิสัญญา และระเบียบการ
ทั้งหลายมาคอยสนับสนุน 

แผนภาพด้านล่างนี้แสดงให้เห็นว่ากรอบคุณวุฒิหลากหลายประเภท เช่น NQFs และ RQFs แตกต่างกัน
อย่างไร 

 
 

หากจะอธิบายในแง่ของล าดับชั้นว่ามาตรฐานทักษะ คุณวุฒิ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติและภาคส่วน และ 
RQFs สัมพันธ์กันอย่างไร ก็สามารถแสดงให้เห็นด้วยภาพด้านล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบคุณวุฒ ิ

ระดับนานาชาติ แห่งชาติ (NQFs) ข้ามชาติ 

ข้ามหลายประเทศ 

ข้ามประเทศท่ีมีภูมิ
ประเทศไม่ใกล้เคียงกัน 

ข้ามประเทศท่ีมีภูมิ
ประเทศใกล้เคียงกนั 

กรอบเฉพาะภาคส่วน
ภายในประเทศหนึ่ง 

กรอบท่ีใช้ท่ัวประเทศ 
(NQF) 

จ ากัดเฉพาะ
ภาคส่วน 

จ ากัดเฉพาะ
ภาคส่วน 

ระหว่าง NQFs 
(RQF) 

ระหว่าง 
NQFs 

เช่น การศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและ

อาชีพ QF ของ 
จาไมก้า 

เช่น NQF ของ 
ออสเตรเลีย 

เช่น EQF, SADCQF & 
ASEAN FA 

เช่น VUSSC 
TQF 

ปัจจุบันยังไม่มี 

กรอบของภาคส่วนเกิดข้ึนท้ังในสามระดับและสามารถน าไปเป็นฐานให้ภาคส่วนอื่นๆได้ด้วย เช่น การศึกษาท่ัวไป, การศึกษาและการ
ฝึกอบรมการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ อุดมศึกษา การตลาด ความปลอดภัยด้านอาหาร, และอื่นๆ 

เช่น CARICOM การศกึษาและ
การฝึกอบรมด้านเทคนคิและ

อาชีพ NQF 
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ตัวอย่างกรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาค  

กรอบคุณวุฒิยุโรป 

กรอบคุณวุฒิยุโรป (EQF) เป็นกรอบคุณวุฒิที่ใช้ทั่วทั้งทวีปยุโรปโดยเชื่อมโยงคุณวุฒิที่แตกต่างกัน
ของประเทศสมาชิก EU เข้าด้วยกัน EQF เป็นเสมือนตารางแปลผลคุณวุฒิแห่งชาติทั้งหลายที่แตกต่างกันเพ่ือ
ช่วยให้เข้าใจคุณวุฒิที่แตกต่างกันของประเทศใน EU ได้ง่ายยิ่งขึ้น EQF มุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเคลื่อนที่ของ
นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานภายใน EU เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาแรงงานให้สามารถเคลื่อนที่และยืดหยุ่นได้ทั่วทั้ง
ทวีปยุโรปเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

EQF มีทั้งสิ้น 8 ระดับและมุ่งเน้นในเรื่องความรู้ ทักษะ และความสามารถ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ 
โดยมีชุดตัวบ่งชี้ให้ค าจ ากัดความเพ่ือบอกถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิของระดับนั้นๆในระบบ
คุณวุฒิใดๆก็ตาม ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชี้ระดับ EQF 

ระดับEQF ความรู้ ทักษะ ความสามารถ 

  
ในบริบทของ EQF ความรู้
หมายถึง ทฤษฎี และ/หรือ 
ข้อเท็จจริง 

ในบริบทของ EQF ทักษะหมายถึง 
องค์ความรู้ (เก่ียวข้องกับการใช้
ความคิดเชิงตรรกะ สัญชาตญาณ 
และเชิงสรา้งสรรค์) และการ
ปฏิบัติได้จริง (เก่ียวข้องกับความ
ช านาญและการใช้วิธีการ วสัดุ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์) 

ในบริบทของ EQF ความสามารถ
หมายถึง ความรับผิดชอบและการ
รู้จักควบคุมตนเอง 

ระดับ 
1 

ความรู้พื้นฐานทั่วไป 
ทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานงา่ยๆ 

ท างานหรือศึกษาภายใต้การดูแล
โดยตรงในบรบิทที่วางกรอบไว้แล้ว 

ระดับ 
2 

ความรู้ข้อเท็จจริงพื้นฐาน
ของสาขาอาชีพหรือ
การศึกษา 

องค์ความรู้และทักษะปฏิบัติ
พื้นฐานที่ใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นประจ าโดยใช้กฎและ
เครื่องมือง่ายๆ 

ท างานหรือศึกษาภายใต้การดูแล
โดยต้องรู้จักควบคุมตนเองบา้ง 

 

Regional Qualifications Framework 

National Qualifications Framework 

Sectoral Qualifications Framework 

Qualifications  

Skills Standards  

กรอบคุณวุฒิแห่งภมูิภาค 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

กรอบคุณวุฒิภาคส่วน 

คุณวุฒิ 

มาตรฐานทักษะ 
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ระดับEQF ความรู้ ทักษะ ความสามารถ 

ระดับ 3 

ความรู้ข้อเท็จจริง หลักการ 
กระบวนการ และแนวคิด
ทั่วไปในสาขาอาชีพหรือ
การศึกษา 

องค์ความรู้และทักษะปฏิบัติที่ใช้เพื่อ
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาโดยการ
เลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ 
เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูลขั้นพื้นฐาน 

รับผิดชอบการท างานหรือการศึกษา
ให้เสร็จสมบูรณ์ ปรับพฤติกรรมตนเอง
ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมเพื่อ
แก้ปัญหา 

ระดับ 4 
ความรู้ข้อเท็จจริงและทฤษฎี
ในบริบทที่กวา้งภายในสาชา
อาชีพหรือการศึกษา 

องค์ความรู้และทักษะปฏิบัติที่ใช้เพื่อ
หาทางแก้ไขปญัหาเฉพาะทางใน
สาขาวชิาชีพหรือการศึกษา 

บริหารจัดการตนเองภายใต้แนวทาง
ของบริบทการท างานหรือการศึกษาที่
ปกติจะคาดการณ์ได้แต่ก็อาจ
เปลี่ยนแปลงได้เช่นกนั ดูแลงานที่ท า
เป็นประจ าของผู้อื่น รับผิดชอบการ
ประเมินและการปรับปรุงกิจกรรมใน
การท างานหรือการศึกษา 

ระดับ 5 

ความรู้ที่ครอบคลุมข้อเท็จจริง
และทฤษฎีเฉพาะทางภายใน
สาขาอาชีพหรือการศึกษา 
และการตระหนักรู้ถึงขอบเขต
ของความรู้นั้น 

องค์ความรู้ที่ครอบคลุมและทักษะ
ปฏิบัติที่ใช้เพื่อคิดหาทางแก้ไขปญัหา
เชิงนามธรรมได้อย่างสรา้งสรรค ์

บริหารจัดการและดูแลในบริบทของ
กิจกรรมการท างานหรือการศึกษาที่มี
การเปลี่ยนแปลงทีไ่ม่อาจคาดเดาได้ 
ทบทวนและพฒันาสมรรถนะของ
ตนเองและผู้อื่น 

ระดับ 6 

ความรู้ข้ันสูงในสาขาอาชีพ
หรือการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
ความเข้าใจที่ส าคัญดา้นทฤษฎี
และหลักการ 

ทักษะขั้นสูงที่แสดงถึงความช านาญ
และความรู้ใหม่ที่ใช้เพื่อแก้ปัญหา
ซับซ้อนไม่อาจคาดเดาในสาขาอาชีพ
หรือการศึกษาเฉพาะทาง 

บริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการ
แบบมืออาชีพหรือใช้เทคนิคที่ซบัซ้อน 
รับผิดชอบการตัดสินใจในบริบทการ
ท างานหรือการศึกษาที่ไม่อาจคาดเดา
ได้ รับผิดชอบการบริหารจัดการ
พัฒนาแบบมืออาชีพของทั้งปจัเจกชน
และกลุ่มบุคคล 

ระดับ 7 

ความรู้เฉพาะทางขั้นสงูที่เป็น
ความรู้แถวหน้าในสาขาอาชีพ
หรือการศึกษาเพื่อใช้เป็นฐาน
ความคิดและ/หรือการวิจัย 
การตระหนักรู้ที่ส าคัญใน
ความรู้ที่ปรากฏอยู่ในสาขา
และที่เป็นส่วนต่อประสาน
ระหว่างสาขาที่แตกต่างกัน 

ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะทางที่ใช้
ในการวิจัยและ/หรือการสร้าง
นวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนากระบวน
ความรู้ใหม่และเพื่อบูรณาการความรู้
จากสาขาต่างๆเข้าดว้ยกัน 

บริหารจัดการและปรบัเปลี่ยนบริบท
การท างานหรือการศึกษาที่ซับซอ้นไม่
อาจคาดเดาได้และต้องการวิธีการ
เชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ รับผิดชอบด้าน
ความรู้และการปฏบิัติแบบมืออาชีพ
และ/หรือการทบทวนสมรรถนะเชิงกล
ยุทธ์ของทีม 

ระดับ 8 

ความรู้ที่อยูใ่นขอบเขตขั้น
สูงสุดของสาขาอาชพีหรือ
การศึกษาและที่เปน็ส่วนต่อ
ประสานระหว่างสาขาต่างๆ 

ทักษะและเทคนิคเฉพาะทางขั้น
สูงสุดรวมถึงการสงัเคราะห์และการ
ประเมินผลที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาส าคัญ
ในการวิจัยและ/หรือการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ และเพื่อต่อยอด
ขอบเขตและนิยามความรู้หรือการ
ปฏิบัติแบบมืออาชีพที่มีอยู่เสียใหม่ 

แสดงให้เห็นถึงอ านาจ นวัตกรรม การ
ควบคุมตนเองที่ส าคัญ จรรยาบรรณ
ทางอาชีพและการศึกษา และความ
รับผิดชอบถาวรในการพัฒนาแนวคิด
หรือกระบวนการใหม่ๆที่อยู่แถวหน้า
ของบริบทการท างานหรือการศึกษา
รวมถึงการวิจัยด้วย 

 

กรอบคุณวุฒิแปซิฟิก 

เช่น CARICOM การศึกษา
และการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีพ NQF 
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กรอบคุณวุฒิแปซิฟิก (PQF) ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับความจ าเป็นของระบบการศึกษาและ
การฝึกอบรมในภูมิภาคแปซิฟิกที่ไปเชื่อมโยงกับชุมชนระดับนานาชาติที่กว้างขึ้น ความคาดหวังของ PQF คือ
ข้อตกลงร่วมกันระดับภูมิภาคเพ่ือให้มีการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาและการฝึกอบรมทุกรูปแบบ 
(พ้ืนฐานและประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ และอุดมศึกษา) ใน
ภูมิภาคแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการมอบคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นี่เป็นการท า
ให้เกิดการรับรองคุณวุฒิ (และองค์ประกอบคุณวุฒิ) จากหลากหลายระบบการศึกษาและการฝึกอบรมแห่งชาติ
เพ่ือให้สามารถไปอยู่ในรายชื่อจดทะเบียนคุณวุฒิและมาตรฐานแปซิฟิก (PRQS) เพ่ือให้ได้รับระดับของ PQF 
และคุณค่าของหน่วยกิต 

PQF ประกอบไปด้วยสิบระดับ แต่ละระดับมีตัวบ่งชี้ที่อธิบายผลในภาพรวมที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับ
ความซับซ้อนของทักษะ ความรู้ การประยุกต์ใช้ และการรู้จักควบคุมตนเอง ตัวบ่งชี้ระดับในภาพรวมมีไว้เพ่ือ
พิจารณาผลลัพธ์ของคุณวุฒิหรือองค์ประกอบคุณวุฒิแบบคร่าวๆ ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นระดับทั้งสิบของ  
PQF และตัวบ่งชี้ระดับ 
 
ระดับ ความรู้และทักษะ การประยุกต์ใช ้ การรู้จักควบคุมตนเอง 
10 ความรู้และทักษะที่แสดงให้เห็นถึง: 

 ความเข้าใจส าคัญในองค์ความรู้
ปริมาณมากและซับซ้อนที่เป็นแถว
หน้าของสาขาหรือวงการ 

 แนวคิดต้นแบบอิสระ, ภาพสะทอ้น, 
และการวิเคราะห์ที่ส าคัญใน
ระดับสูง 

 การสร้างและการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติหรือ
ความรู้ใหม่ๆโดยการวิจัยต้นแบบขั้น
สูงที่ผา่นการตรวจสอบทางวิชาการ
อย่างเป็นทางการ 

ประยุกต์ใช้ในบริบทที:่ 
 ซับซ้อนและเฉพาะทาง

มากที่เก่ียวข้องกับแง่มุม
ใหม่ๆหรือที่ก าลังพัฒนา 

 เก่ียวข้องกับการบัญญัติ
และทดสอบทฤษฎี และ
กระบวนการแก้ปัญหา
ส าคัญ ฉุกเฉิน เชิง
นามธรรม และซบัซ้อน
มาก 

ในสภาวะที่ม:ี 
 การแนะแนวทางน้อย 

ต้องควบคุม, ริเริ่ม, 
ปรับตัว, และชี้น า
ตนเองได้ในระดบัสูง 

 การใช้วิจารณญาณที่
เชื่อถือได้ และการ
วางแผน บริหาร
จัดการ และ
นวัตกรรมในระดับสงู 

9 ความรู้และทักษะที่แสดงให้เห็นถึง: 
 ความเข้าใจรอบรู้แบบบูรณาการใน

องค์ความรู้ที่ซับซ้อนของสาขาใด
สาขาหนึ่งหรือมากกว่า 

 แนวคิดอิสระ, ภาพสะท้อน, การ
ประเมิน, และการวิเคราะห์ทีส่ าคัญ
ในระดับสงู 

 การวิจัยที่เป็นฐานการต่อยอดหรือ
ให้นิยามใหม่แก่ความรู้หรือแนวทาง
ปฏิบัติในสาขาใดสาขาหนึง่หรือ
มากกว่า 

ประยุกต์ใช้ในบริบทที:่ 
 ซับซ้อนและเฉพาะทาง 

โดยทั่วไปจะเก่ียวข้องกับ
แง่มุมใหม่ๆหรือที่ก าลัง
พัฒนา 

 เก่ียวข้องกับการบัญญัติ
และทดสอบทฤษฎี และ
กระบวนการแก้ปัญหา
ฉุกเฉิน, เชิงนามธรรม, 
และซับซ้อนมาก 

ในสภาวะที่ม:ี 
 การแนะแนวทางน้อย 

ต้องควบคุม, ริเริ่ม, 
ปรับตัว, และชี้น า
ตนเองอย่างมาก 

 การใช้วิจารณญาณที่
เชี่ยวชาญและการ
บริหารจัดการและ
วางแผนที่นา่เชื่อถือ 

 
ระดับ ความรู้และทักษะ การประยุกต์ใช ้ การรู้จักควบคุมตนเอง 
8 ความรู้และทักษะที่แสดงให้เห็นถึง: ประยุกต์ใช้ในบริบทที:่ ในสภาวะที่ม:ี 
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 เทคนิคและทฤษฎีขั้นสงูมากภายใน
สาขาใดสาขาหนึ่งหรือมากกว่า 

 แนวคิดอิสระเชิงวิเคราะห์ที่ส าคญั 

 ซับซ้อนและเฉพาะทาง
บางส่วน 

 เก่ียวข้องกับการบัญญัติ
กระบวนการเพื่อแก้ปัญหา
เชิงนามธรรมและซับซ้อน
มาก 

 การแนะแนวทางน้อย
และต้องควบคุมหรือ
ชี้น าตนเอง 

 การใช้วิจารณญาณ, 
วางแผน, ร่วมมือ, 
และจัดการเป็นระบบ
ที่ส าคัญ 

7 ความรู้และทักษะที่แสดงให้เห็นถึง:: 
 ทฤษฎีและ/หรือเทคนิคข้ันสูงทีม่ี

ความรู้ส าคัญสนับสนนุภายในสาขา
ใดสาขาหนึ่งหรือมากกว่า 

 แนวคิดเชิงวิเคราะห์ที่ส าคัญ 

ประยุกต์ใช้ในบริบทที:่ 
 อาจเปลี่ยนแปลงเปน็

ซับซ้อนมากข้ึน 
 เก่ียวข้องกับการบัญญัติ

กระบวนการปรบัที่ส าคัญ
เพื่อแก้ปัญหาเชิง
นามธรรมและซบัซ้อน 

ในสภาวะที่ม:ี 
 การแนะแนวทาง

กว้างๆและต้องชี้น า
ตนเอง 

 การใช้วิจารณญาณ
และความร่วมมือที่
ส าคัญ 

6 ความรู้และทักษะที่แสดงให้เห็นถึง: 
 ทฤษฎีและ/หรือนามธรรมหรือ

เทคนิคขั้นสูงแบบกว้างๆหรือลงลึก
ภายในสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ประยุกต์ใช้ในบริบทที:่ 
 อาจเปลี่ยนแปลงเปน็

ซับซ้อนบางส่วน 
 เก่ียวข้องกับการบัญญัติ

กระบวนการปรบัเพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและ
บางครั้งเปน็เชิงนามธรรม 

ในสภาวะที่ม:ี 
 การแนะแนวทางหรือ

ชี้น ากวา้งๆ 
 การใช้วิจารณญาณ

และการวางแผนที่
พัฒนามาดีแลว้ 

5 ความรู้และทักษะที่แสดงให้เห็นถึง: 
 เทคนิคและทฤษฎีหลักแบบกวา้งๆ

หรือลงลึกภายในสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ประยุกต์ใช้ในบริบทที:่ 
 ทั้งเป็นที่รู้กันดีและก าลัง

เปลี่ยนแปลง 
 เก่ียวข้องกับประเด็นที่ไม่

คุ้นเคยที่จัดการได้โดยน า
กระบวนการมาปรับใช ้

ในสภาวะที่ม:ี 
 การแนะแนวทางหรือ

ชี้น าทั่วไป 
 ทั้งการใช้

วิจารณญาณและ
วางแผน 

4 ความรู้และทักษะที่แสดงให้เห็นถึง: 
 ข้อเท็จจริงแบบกว้างๆโดยมีแง่มมุ

ทางเทคนิคและทฤษฎ ี

ประยุกต์ใช้ในบริบทที:่ 
 มั่นคงแต่บางครั้งก็ไม่อาจ

คาดเดาได ้
 เก่ียวข้องกับประเด็นทั้งที่

คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยที่
จัดการได้โดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หรือใช้กระบวนการ
หลากหลาย 

ในสภาวะที่ม:ี 
 การแนะแนวทางหรือ

ชี้น าที่ท าเป็นประจ า 
 การใช้วิจารณญาณ

และวางแผนบางส่วน 

 
 

ระดับ ความรู้และทักษะ การประยุกต์ใช ้ การรู้จักควบคุมตนเอง 
3 ความรู้และทักษะที่แสดงให้เห็นถึง: ประยุกต์ใช้ในบริบทที:่ ในสภาวะที่ม:ี 
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 ข้อเท็จจริง ขั้นตอน เทคนิค โดยมี
แง่มุมทางทฤษฎ ี

 มั่นคงและคาดเดาได ้
 เก่ียวข้องกับประเด็นที่

คุ้นเคยที่จัดการได้โดยการ
เลือกวิธีแก้ปัญหาที่เป็นที่
รู้จักกันดีอยู่แล้ว 

 การควบคุมดูแลและ
การแนะแนวทางหรือ
ชี้น าที่ท าเป็นประจ า 

 การใช้วิจารณญาณ
และความรอบคอบ 

2 ความรู้และทักษะที่แสดงให้เห็นถึง: 
 ข้อเท็จจริงหรือการลงมือท าหรือ

การด าเนินการ 

ประยุกต์ใช้ในบริบทที:่ 
 เป็นโครงสร้างและมัน่คง 
 เก่ียวข้องกับประเด็นง่ายๆ

ที่จัดการได้ด้วยวิธี
แก้ปัญหาที่เป็นที่รู้จักกันดี
อยู่แล้ว 

ในสภาวะที่ม:ี 
 การสนับสนนุและ

ชี้น าหรือแนะแนวทาง
อย่างใกล้ชิด 

 การใช้วิจารณญาณ
หรือความรอบคอบ
เพียงเล็กน้อย 

1 ความรู้และทักษะที่แสดงให้เห็นถึง: 
 ความชัดเจน, พืน้ฐาน, และรากฐาน 

ประยุกต์ใช้ในบริบทที:่ 
 เป็นโครงสร้าง, ชัดเจน, 

และเกิดขึ้นบ่อย 
 เก่ียวข้องกับประเด็นง่ายๆ

ประจ าวนัที่จัดการได้ด้วย
ขั้นตอนง่ายๆที่ฝึกฝน
มาแล้ว 

ในสภาวะที่ม:ี 
 การสนับสนนุโดยตรง

และการชีน้ าทีช่ัดเจน 
 การใช้วิจารณญาณ

หรือความรอบคอบ
น้อยมาก 

กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

ความเป็นมา 

ความเป็นมาของประชาคมอาเซียนในการสร้างกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) นั้นย้อนกลับไป
ในปี 1995 ที่บรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงร่วมกันสร้างกรอบ
ข้อตกลงด้านการบริการของอาเซียน (AFAS) ที่มุ่งขจัดข้อจ ากัดด้านการค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียน 
แรกเริ่มเดิมทีมีการสร้างข้อตกลงด้านการยอมรับระหว่างกัน (MRAs) เพ่ือใช้รับรองคุณวุฒิในการบริการสาขา
อาชีพต่างๆที่ส าคัญเพ่ือให้หน่วยงานที่ผลิตคุณวุฒิด้านการบริการสาขาอาชีพต่างๆได้รับการยอมรับระหว่างกัน
โดยประเทศสมาชิกท่ีลงนาม 

รากฐานส าหรับ AQRF จึงเข้มแข็งข้ึนโดยกฎบัตรอาเซียนที่ผู้น าทั้งสิบประเทศอาเซียนร่วมกันลงนาม
ที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2007 ซึ่งเป็นการสนับสนุนความมุ่งหวังที่จะรวมประชาคมอาเซียนให้เป็น
หนึ่งเดียวกัน ในปีนั้นประเทศสมาชิกยังได้ลงนามในพิมพ์เขียวเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือเรียกร้องด้านความร่วมมือ
และการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพ เช่น ข้อตกลงด้านการยอมรับระหว่างกัน  (MRAs) และการสร้างการไหลเวียน
อย่างเสรีของแรงงานที่มีฝีมือผ่าน “ความกลมกลืนและการวางมาตรฐาน” (ASEAN 2007:18) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 

คณะกรรมการเฉพาะกิจของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (TF-AQRF) ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่
จากกระทรวงพาณิชย์ แรงงาน ศึกษาธิการ และหน่วยงานรับรองคุณวุฒิในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ก่อตั้ง
ขึ้นมาในปี 2012 โดยมีภารกิจในการพัฒนา AQRF ในการประชุมครั้งที่ 4 ในเดือนมีนาคมปี 2014 TF-AQRF 
ก็สามารถจัดท าต้นฉบับของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนได้เสร็จสมบูรณ์  
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กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน1 (AQRF) จึงเกิดข้ึนมาในฐานะกรอบคุณวุฒิที่ใช้อ้างอิงร่วมกันในภูมิภาค 
ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สามารถเทียบคุณวุฒิได้ทั่วทุกประเทศสมาชิกอาเซียน  AQRF ครอบคลุมด้านภาค
การศึกษาและการฝึกอบรมและจุดประสงค์ที่กว้างมากข้ึนของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หน้าที่และจุดประสงค์ของ AQRF 

 เพ่ือสนับสนุนการยอมรับคุณวุฒิทั่วทุกประเทศในอาเซียน 
 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการสร้างเส้นทางที่ชัดเจนส าหรับความก้าวหน้าด้านการ

เรียนรู้และการพัฒนาทักษะ  
 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการโอนหน่วยกิตและการเคลื่อนที่ของผู้เรียน ทั้งระหว่างสถาบัน, 

สาขาวิชา, และประเทศ 
 เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของหลักสูตรและเนื้อหาอันเนื่องมาจากความไม่เข้ากันของการฝึกอบรมใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 เพ่ือส่งเสริมการเคลื่อนที่ของผู้ปฏิบัติงานระหว่างผู้จ้างงาน บริษัท สาขาอาชีพ ภูมิภาค และ

ประเทศ  
 เพ่ือปรับปรุงความเข้าใจด้านคุณวุฒิและความเชื่อม่ันของสาธารณชนที่มีต่อระบบการศึกษาและ

การฝึกอบรม 
 เพ่ือจัดหากลไกส าหรับการยอมรับคุณวุฒิระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (และระบบคุณวุฒิ

ระดับนานาชาติของภูมิภาคและประเทศอ่ืน) 
 เพ่ือให้บริษัทข้ามชาติสามารถจัดวางบุคลากรเข้าไปในประเทศสมาชิกอาเซียนได้โดยไม่ต้อง

ประสบปัญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากระบบคุณวุฒิ 
 เพ่ือปรับปรุงการเทียบและความโปร่งใสระหว่างการรับรองคุณวุฒิที่ต่างกันกับหน่วยงานการจัด

การศึกษาและฝึกอบรม  

ที่มา: Specifications of the ASEAN Qualifications Reference Framework (2013) 

หมายเหตุ: เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเน้นอีกครั้งว่า AQRF จะสนับสนุนและเพ่ิมพูน NQF ของประเทศที่เข้าร่วม 
ไม่ใช่การมาแทนที่ ดังนั้นประเทศไทยก็จะยังคงม ีNQF เป็นของตัวเองโดยเทียบเคียงกับ (จัดให้เข้ากับ) AQRF 

การก ากับดูแลของ AQRF                                                                     

“การก ากับดูแลเป็นการก าหนดว่าใครคือผู้มีอ านาจ (ใครคือผู้ตัดสินใจ) ผู้เล่นคนอ่ืนๆส่งเสียงมาว่า
อย่างไร และมีการจัดหาช่วยเหลือด้านการเงินอย่างไร” (สถาบันด้านการก ากับดูแล) ส าหรับ AQRF การก ากับ
ดูแล หมายถึง กระบวนการและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์ ก าหนดนโยบาย มีอ านาจตัดสินใจ 
และติดตาม AQRF ในนามของประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS) หน่วยงานที่ว่านั้นก็คือคณะกรรมการ AQRF 

 
 

อุปสรรคและปัญหาในการก ากับดูแล AQRF                                

ในกรณีของการก ากับดูแล AQRF นับเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนโดยมีหลายปัจจัยดังนี้; 
                                                

1 Mike Coles and Andrea Bateman October 2014   Implementation of the AQRF - Consultation Paper for the 5th Meeting of the Task Force on ASEAN 

Qualifications Reference Framework (Version 2)   
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 AQRF เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคท่ีมีสิบประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กรอบนี้ 

 กรอบนี้เป็นระบบสมัครใจโดยพื้นฐานที่อาศัยความไว้วางใจ, ฉันทามติ, และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง AMS เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 

 กรอบด้านกฎหมายและเงินทุนส าหรับการออกแบบและมอบคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ AQRF แต่ข้ึนอยู่กับแต่ละประเทศ AMS 

 ความแตกต่างภายในของแต่ละประเทศ (เช่น การปฏิบัติของ  การศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีพ และอุดมศึกษา) จะต้องจัดการแยกแยะให้เรียบร้อยในระดับประเทศก่อน เพ่ือ
ที่ว่าตัวแทนที่จะมาร่วม AQRF จะได้ “พูดเป็นเสียงเดียวกัน”  

 อ านาจหน้าที่ของ AQRF ที่จะตัดสินใจ (เช่น ในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณวุฒิของ 
NQF กับระดับของ AQRF) นั้นขึ้นอยู่กับว่าประเทศสมาชิกเห็นชอบด้วยหรือไม่ 

 การตัดสินใจดังกล่าวต้องมีการรับประกันจากการโต้แย้งที่มีเหตุผลและจ าเป็นต้องมีการตกลง
เจรจาประนีประนอมกัน โดยไม่มีการบังคับประเทศสมาชิกแต่อย่างใด 

 การสื่อสารและความโปร่งใสด้านการตัดสินใจของ AQRF นบัเป็นเรื่องส าคัญยิ่งและอาจเกิด
ความสับสนในด้านความเข้าใจที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ AMS หรืออาจมีปัญหาด้านภาษา
และการสื่อสาร ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาให้เข้าถึงได้และชัดเจน 

คณะกรรมการ AQRF                                                                                  

(ที่มา: Governance of the ASEAN Qualifications Reference Framework; briefing note prepared 
for the 5th meeting of the AQRF) 

มีการเสนอว่าหน่วยงานสูงสุดที่จะก ากับดูแล AQRF ควรจะเป็นคณะกรรมการ AQRF ซึ่งมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

 จัดเวทีการอภิปรายเชิงกลยุทธ์ระหว่าง AMS เกี่ยวกับ AQRF 
 สร้างความโปร่งใสด้านความร่วมมือในการใช้ AQRF  
 สร้างความสอดคล้องในการใช้ AQRF ใน AMS และการใช้ AQRF โดยองค์กรระดับนานาชาติ 

ปัจจัยแวดล้อมการเทียบเคียงและการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ 

การเป็นสมาชิก 

แต่ละประเทศ AMS จะต้องจัดหาสมาชิก 1 – 3 คน โดยมีสมาชิกเพียงหนึ่งคนที่ท าหน้าที่พูดและ
ลงคะแนนเสียง 

สมาชิกสามคนที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ได้แก่: 
- เลขาธิการอาเซียน 
- ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติด้านระบบคุณวุฒิ 
- องค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้อง 

ตัวแทนประเทศ AMS จะหมุนเวียนกันรับต าแหน่งประธานคณะกรรมการ   

ตัวอย่าง:  การเป็นสมาชิกคณะกรรมการ AQRF ของประเทศไทย                                 

ค าถามที่ต้องหาข้อยุติ ได้แก่: 
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(1) ประเทศไทยจะส่งตัวแทนสูงสุดสามคนเข้าไปเป็นสมาชิกคณะกรรมการ AQRF หรือไม่?   
(2) ถ้าเป็นเช่นนั้นจะส่งจากหน่วยงานใดบ้าง?  
(3) หนึ่งในบรรดาตัวแทนจะมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือไม่?  
(4) หน่วยงานใดจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้น าตัวแทนซึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในคณะกรรมการ 

AQRF? 

ปัจจัยแวดล้อมการเทียบเคียง 

ต่อไปนี้เป็นปัจจัยแวดล้อมการเทียบเคียงของคณะกรรมการ AQRF 

1. เพ่ือส่งเสริมการใช้ AQRF ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติและใช้ในการ
เทียบมาตรฐานคุณวุฒิกับการจัดระดับมาตรฐานคุณวุฒิให้เข้ากับกรอบคุณวุฒิต่างๆ 

2. เพ่ือพิจารณารายงานอ้างอิงจากแต่ละประเทศ AMS ว่าระบบคุณวุฒิแห่งชาติสัมพันธ์กับ
ระดับของ AQRF อย่างไร และเพ่ือเสนอการตรวจสอบที่เสมอภาคกันและการสนับสนุนส าหรับแต่ละประเทศ 
AMS ในช่วงกระบวนการรายงาน 

3. เพ่ือสนับสนุนการใช้ AQRF ในการปรับการเชื่อมต่อคุณวุฒิแบบและเส้นทางการศึกษาและ
การฝึกอบรมทั้งภายในภาคส่วนและภาคส่วนทั้งหมดด้านการศึกษาและธุรกิจ รวมถึงการยอมรับการเรียนรู้
นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

4. เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติผ่านกระบวนการ AQRF และ
ระบุถึงความหมายโดยนัยของนโยบายคุณวุฒิแห่งชาติ 

5. เพ่ือรายงานประเทศ AMS ถึงขอบเขตท่ี AQRF บรรลุวัตถุประสงค์และขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ที่
จะด าเนินการต่อไปเพ่ือปรับปรุงความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และการ
เคลื่อนที่ไปสู่ระดับนานาชาติของผลลัพธ์ที่ได้จากคุณวุฒิ 

6. เพ่ือคงไว้ ติดตามประเมิน และสนับสนุนการน า AQRF ไปใช้ โดยการตรวจสอบเกณฑ์และ
กระบวนการต่างๆที่ใช้ส าหรับเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิไปยัง AQRF 

7. เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลและค าแนะน าด้าน AQRF ให้แก่กลุ่มผู้สนใจทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านการเข้าร่วมประชุมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

8. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการประกันคุณภาพที่สนับสนุน AQRF 
9. เพ่ือหารือด้านพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไปเพ่ือการสร้างศักยภาพในอนาคต 

การอภิปรายเพิ่มเติมด้านการก ากับดูแล 

ประเด็นเรื่องการก ากับดูแลของ AQRF จะน ามาอภิปรายต่อไปในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 
เมื่อขั้นตอนการด าเนินงานของคณะกรมการ AQRF และการก ากับดูแลของกระบวนการเทียบเคียงที่เสนอไป
นั้นได้รับการน ามาอภิปราย 

สรุป 

ในบทนี้เราได้อภิปรายการพัฒนา AQRF ให้สัมพันธ์กับจุดประสงค์ของประชาคมอาเซียนและหน้าที่
ของ AQRF เราได้อธิบายแนวคิดของกรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาคและอธิบายตัวอย่างกรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาค
สองตัวอย่าง นั่นคือกรอบคุณวุฒิของสหภาพยุโรปและกรอบคุณวุฒิของประเทศในภาคพ้ืนแปซิฟิก จากนั้นจึง
อธิบาย AQRF รวมถึงจุดเริ่มต้นในอาเซียน จุดประสงค์ ระดับ และตัวบ่งชี้ 
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 เรายังได้ดูแนวคิดของการก ากับดูแลและอุปสรรคและปัญหาที่เก่ียวพันกับการก ากับดูแลของ 
AQRF บทนี้ได้ระบุว่าคณะกรรมการ AQRF เป็นหน่วยงานก ากับดูแลสูงสุดของ AQRF พร้อมทั้งเสนอการเป็น
สมาชิกและปัจจัยแวดล้อมการเทียบเคียง  

เมื่อจบบทนี้ผู้เข้าร่วมควรจะสามารถอธิบายการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาคได้ รวมถึง AQRF 
พร้อมทั้งการก ากับดูแลและหน้าที่ของ AQRF  
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อธิบายระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF  
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บทที่ 2.2  
อธิบายระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF 

ภาพรวม 

ในบทที่ผ่านมามีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาครวมทั้ง AQRF และได้ส ารวจ
จุดประสงค์ หน้าที่ และการก ากับดูแลของ AQRF จากการที่ได้เห็นกรอบคุณวุฒิของสหภาพยุโรปและกรอบ
คุณวุฒิแปซิฟิก เราสามารถระบุได้ถึงวิธีจัดระดับต่างๆในกรอบคุณวุฒิเหล่านี้ จุดประสงค์ของบทนี้ก็คือส ารวจ
ตรวจสอบระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF 

เมื่อจบบทนี้ผู้เข้าร่วมควรจะสามารถอธิบายระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF ได ้ 

ระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF1 

AQRF ประกอบไปด้วยแปดระดับของผลการเรียนรู้ แต่ละระดับจะมีค าอธิบายบรรยายไว้หรือที่รู้จัก
กันในนาม “ตัวบ่งชี้ระดับ” ซึ่งเป็นการสรุปย่อผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับนั้นๆในกรอบคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ระดบัมักจะจัดอยู่ในขอบเขตของการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้แต่ละระดับแสดงถึงแนวทางความสามารถ
ทีต่่อยอดออกไปนอกเหนือไปจากการครอบครองความรู้และทักษะแต่เพียงอย่างเดียว 

ตัวบ่งชี้แต่ละระดับครอบคลุมความสามารถสี่ด้าน ดังต่อไปนี้: 
 ความสามารถด้านกระบวนการคิด – เป็นการใช้ทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงความรู้ตามอัธยาศัยที่

ได้มาจากประสบการณ์ 
 ความสามารถด้านหน้าที่ (ทักษะหรือความช านาญ) – เป็นสิ่งที่บุคคลพึงสามารถกระท าได้เมื่อ

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 
 ความสามารถส่วนบุคคล – คือการรู้ว่าควรจะปฏิบัติตนเช่นไรในแต่ละสถานการณ์เฉพาะ 
 ความสามารถตามหลักจริยธรรม – การรักษาคุณค่าทางด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัว 

ตัวบ่งชี้ระดับแบ่งออกเป็นสองขอบเขตดังนี้: 

ความรู้และทักษะ 

o ขอบเขตด้านความรู้และทักษะรวมถึงความรู้ชนิดต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และทักษะ
ที่ใช้ เช่น ทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติ 

การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

o ขอบเขตด้านการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบจะอธิบายถึงบริบทที่การน าความรู้และ
ทักษะมาปฏิบัติ ระดับของการพ่ึงพาตนเอง รวมถึงศักยภาพในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบตนเองและผู้อื่น 

ตัวบ่งชี้ระดับคาดคะเนว่าผลการเรียนรู้จะค่อยๆสะสมเพ่ิมขึ้นตามระดับ เช่น ในระดับหนึ่งคาดคะเน
ว่าควรจะมีความรู้ทักษะและปัจจัยแวดล้อมต่างๆในระดับนั้นๆรวมถึงในระดับที่ต่ ากว่าด้วย การสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตังบ่งชี้ระดับจ าเป็นต้องอ่านทั้งสองขอบเขตควบคู่กันไปเพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ระดับท่ีแท้จริง  

ตัวบ่งชี้ทั้งแปดระดับของ AQRF แสดงให้เห็นในตารางด้านล่างนี้  
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ตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF 

 ความรู้และทักษะ การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

  แสดงถึงความรู้และทักษะที:่ แสดงถึงความรู้และทักษะในบรบิทที:่ 

ระดับ 
8 

 อยู่ในระดับเฉพาะทางขั้นสูงสดุและ
อยู่แถวหน้าของสาขานัน้ 

 เก่ียวข้องกับแนวคิดต้นแบบอิสระ
และการวิจัยทีส่่งผลให้เกิดความรู้
หรือการปฏิบัติใหม่ๆ 

 ซับซ้อนและเชี่ยวชาญ เก่ียวข้องกับการพัฒนาและ
ทดสอบทฤษฎีใหม่และวิธีแก้ปญัหาใหม่เพื่อจัดการกับ
ปัญหาเชิงนามธรรมและซบัซ้อน  

 ต้องใช้วิจารณญาณที่เชี่ยวชาญและมีอ านาจตามข้อตกลง
ที่ตั้งไว้เพื่อบริหารจัดการงานวิจยัและความรับผิดชอบ
ส าคัญเพื่อต่อยอดความรู้และการปฏิบัติที่เชี่ยวชาญและ
เพื่อสร้างกระบวนการและแนวคิดใหม่ๆ  

ระดับ 
7 

 อยู่ในแถวหน้าของสาขาและแสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในองค์ความรูน้ัน้ 

 เก่ียวข้องกับแนวคิดอิสระที่ส าคญัที่
เป็นฐานการวิจัยเพื่อต่อยอดหรือให้
นิยามใหม่แก่ความรู้และการปฏบิัติ 

 ซับซ้อนและไม่อาจคาดเดา เก่ียวข้องกับการพัฒนาและ
ทดสอบนวตักรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหา 

 ต้องใช้วิจารณญาณที่เชี่ยวชาญและความรับผิดชอบ
ส าคัญในการบริหารจัดการความรู้และการปฏิบัตทิี่
เชี่ยวชาญ  

ระดับ 
6 

 เป็นทฤษฎีเทคนิคพิเศษภายในสาขา
เฉพาะทาง 

 เก่ียวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์
วิจารณ ์

 ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   
 ต้องใช้การริเร่ิมและการปรับตัว รวมถึงกลยุทธ์ในการ

ปรับปรุงกิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาซับซ้อนเชงิ
นามธรรม 

ระดับ 
5 

 เป็นรายละเอียดด้านทฤษฎีและ
เทคนิคของสาขาทั่วไป  

 เก่ียวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห ์

 มักจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ   
 เก่ียวข้องกับการประเมินอิสระของกิจกรรมที่ช่วยแก้ไข

ปัญหาซับซ้อนและบางครั้งก็เปน็ปัญหาเชงินามธรรม  

ระดับ 
4 

 เป็นเชิงทฤษฎีและเทคนิคที่
ครอบคลุมเร่ืองทั่วไปของสาขานั้น  

 เก่ียวข้องกับการปรับกระบวนการ  

 โดยทั่วไปจะคาดเดาได้แต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกนั  
 เก่ียวข้องกับการแนะน ากวา้งๆที่ต้องใช้การชี้น าตนเอง

บ้างและความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 

ระดับ 
3 

 รวมถึงหลักการทั่วไปและแนวคดิบาง
แง่มุม 

 เก่ียวข้องกับการเลือกและประยุกต์ใช้
วิธีการ, เครื่องมือ, วัสดุ, และข้อมูล
ขั้นพื้นฐาน 

 มั่นคงโดยมบีางแง่มุมที่อาจเปลีย่นแปลงได้  
 เก่ียวข้องกับการแนะน าทัว่ไปและต้องใช้วิจารณญาณ

และการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาดว้ยตนเอง  

ระดับ 
2 

 เป็นเร่ืองทั่วไปและข้อเท็จจริง 
 เก่ียวข้องกับการใช้การด าเนินงาน

มาตรฐาน 

 เก่ียวข้องกับกระบวนการที่วางเป็นโครงสร้างไว้แล้ว 
 เก่ียวขอ้งกับการควบคุมดูแลและใช้ความรอบคอบบา้งใน

การตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่คุ้นเคย 

ระดับ 
1 

 เป็นเร่ืองพื้นฐานทั่วไป  
 เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่ท าเป็น

ประจ าแบบเรียบงา่ยตรงไปตรงมา 

 เก่ียวข้องกับกระบวนการที่ท าเป็นประจ าตามโครงสรา้ง  
 เก่ียวข้องกับการสนับสนุนและควบคุมดูแลในระดบั

ใกล้ชิด 
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สรุป 

ในบทนี้เราได้อธิบายระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF และในท้ายที่สุดนี้เราจะสะท้อนให้
เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างระหว่าง AQRF กับ NQFของประเทศคุณ  
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. Mike Coles and Andrea Bateman October 2014   Implementation of the AQRF - 
Consultation Paper for the 5th Meeting of the Task Force on ASEAN 
Qualifications Reference Framework (Version 2)   
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บทที่ 2.3 
 

ระบุข้อก าหนดการประกันคุณภาพที่คาดหวังใน AQRF ส าหรับประเทศ / 
หน่วยงาน NQF 
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บทที่ 2.3 
ระบุข้อก าหนดการประกันคุณภาพที่คาดหวังใน AQRF 

ส าหรับประเทศ / หน่วยงาน NQF 

ภาพรวม 

ในบทที่ผ่านมามีเนื้อหาครอบคลุมระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF จุดประสงค์ของบทนี้
คือเพ่ือระบุข้อก าหนดการประกันคุณภาพที่คาดหวังใน AQRF ส าหรับประเทศ / หน่วยงาน NQF 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าร่วมควรจะสามารถระบุข้อก าหนดการประกันคุณภาพที่คาดหวังใน AQRF 
ส าหรับประเทศ / หน่วยงาน NQF 

ข้อก าหนดการประกันคุณภาพที่คาดหวังใน AQRF  

หนึ่งในวัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนก็คือ เพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพของ
การศึกษาและการฝึกอบรมทั่วทั้งภูมิภาคนี้ ตามที่มีการระบุข้อก าหนดของ AQRF ไว้นั้น การประกันคุณภาพ
ได้รับค าจ ากัดความว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการคุณภาพและ “มุ่งเน้นในการสร้างความ
เชื่อมั่นซึ่งจะเติมเต็มข้อก าหนดด้านคุณภาพ”1 ดังนั้นกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนจึงต้องได้รับการสนับสนุนโดย
หลักการประกันคุณภาพท่ีได้รับความเห็นชอบและมาตรฐานกว้างๆที่เก่ียวพันกับ: 

 หน้าที่ของหน่วยงานจดทะเบียนและรับรองคุณวุฒิ 
 ระบบส าหรับการประเมินการเรียนรู้และการออกคุณวุฒิ 
 กฎระเบียบของการออกใบรับรองต่างๆ 
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนไม่ได้เป็นตัวก าหนดกรอบการประกันคุณภาพให้ประเทศต่างๆไปปรับใช้ 

แต่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆอ้างอิงไปยังกรอบการประกันคุณภาพที่ตั้งขึ้นมากรอบใดกรอบหนึ่งหรือหลาย
กรอบเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับการสร้างหลักการประกันคุณภาพและมาตรฐานกว้างๆที่เห็นพ้องต้องกัน ตัวอย่าง
ของกรอบการประกันคุณภาพเพ่ือน ามาใช้เทียบเคียงได้แก่ (ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดอยู่เพียงแค่นี้): 

 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพอาชีพของเอเชีย
ตะวันออก (รวมถึงหลักคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพของหน่วยงาน และตัวบ่งชี้คุณภาพ) 

 แนวทางข้อควรปฏิบัติในการประกันคุณภาพของ INQAAHE (เครือข่ายหน่วยงานประกัน
คุณภาพในระดับอุดมศึกษา) 

 กรอบการประกันคุณภาพอาเซียนในระดับอุดมศึกษา (เครือข่ายประกันคุณภาพอาเซียนหรือ 
AQAN) 

ในการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจ AQRF ครั้งที่ 5 ได้เห็นชอบวิธีการด้านการประกันคุณภาพท่ี
น าเสนอดังต่อไปนี้:    

 
 
 

                                                
1 AS/NZS ISO 9000:2006: Quality management systems—Fundamentals and vocabulary, p. 9. 
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การประกันคุณภาพ วิธีการที่น าเสนอได้รับความเห็นชอบ 
อธิบายข้อตกลงด้านการประกัน
คุณภาพของประเทศสมาชิก 

น ากรอบการประกันคุณภาพที่ตั้งข้ึนมาหนึ่งกรอบหรือมากกว่ามาใช้
เป็นฐานในการอธิบาย 

ใช้กรอบการประกันคุณภาพ
ทางเลือกให้เกิดประโยชน์ 

คณะกรรมการ AQRF ตรวจสอบ QAFs อ่ืนๆตามที่ร้องขอเพ่ือการ
น าไปประยุกต์ใช้ 

หลักการของประชาคมอาเซียน
ส าหรับการประกันคุณภาพ 

หลักการร่วมที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบและน าไปใช้ – หลักการร่วม
ของ AQAN ที่เสนอข้ึนมาเพ่ือน าไปปรับใช้ 

เกณฑ์ที่ 6 ส าหรับการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

เกณฑ์ที่ 6 ส าหรับการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน2 ระบุไว้ว่า: 
“ระบบการประกันคุณภาพแห่งชาติส าหรับการศึกษาและการฝึกอบรม หมายถึง 
กรอบหรือระบบคุณวุฒิแห่งชาติที่ได้รับการอธิบาย หน่วยงานทั้งหมดที่รับผิดชอบด้าน
การประกันคุณภาพต้องประกาศการสนับสนุนอย่างชัดเจนเพ่ือการเทียบเคียงผลลัพธ์” 

ความคาดหวังก็คือรายงานการเทยีบเคียงจ าเป็นต้องอธิบายระบบการประกันคุณภาพหลักที่น ามาใช้
กับระบบการศึกษาและการฝึกอบรมและคุณวุฒิ มาตรการด้านการประกันคุณภาพก็เช่น ข้อก าหนดด้าน
คุณวุฒิส าหรับครูและผู้ฝึกอบรม, การรับรองคุณวุฒิและการประเมินจากภายนอกของหน่วยงานการจัด
การศึกษาหรือหลักสูตร, ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพจากหลากหลาย
ระดับและมีหน้าที่แตกต่างกัน 

ในด้านการประกันคุณภาพอาจจะรวมถึงหน่วยงานต่อไปนี้ (แต่ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดอยู่แค่นี้): 

 กระทรวงต่างๆ 
 หน่วยงานด้านคุณวุฒิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ควบคุมระบบหรือภาคส่วนใหญ่ๆของ

ประเทศ (การศึกษาทั่วไป การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ อุดมศึกษา) แต่ก็
รวมถึงหน่วยงานที่ประเมินการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ ตาม
อัธยาศัย ออกใบรับรองและมอบคุณวุฒิ 

 หน่วยงานด้านการประกันคุณภาพ เช่น หน่วยงานที่จัดตั้งมาตรฐานส าหรับการเรียนรู้ทั่วไป
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ และอุดมศึกษา และหน่วยงานที่ประเมิน
สถาบันหรือหลักสูตร 

 หน่วยงานที่จัดตั้งมาตรฐานด้านการศึกษา วิชาชีพ และสาขาอาชีพในประเทศ หรือในภาค
การศึกษา / ผู้จ้างงาน 

 หน่วยงานที่ท าการพัฒนา NQFs และน าไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NQFs ที่ควบคุมมาตรฐาน
ในภาคส่วนต่างๆและในระดับประเทศ 

 หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินทุนจากรัฐบาลไปให้สถาบันการเรียนรู้และจ าเป็นต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

                                                
2 Mike Coles and Andrea Bateman October 2014   Implementation of the AQRF - Consultation Paper for the 5th Meeting of the Task Force on ASEAN 

Qualifications Reference Framework (Version 2).   
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กระบวนการส าคัญของ NQFs เพื่อเป็นไปตามข้อตกลงการประกันคุณภาพที่คาดหวังใน AQRF 

รายงานบรรยายสรุปเรื่องระบบกรอบคุณวุฒิและการประกันคุณภาพในการประชุมคณะท างาน
เฉพาะกิจ AQRF ครั้งที่ 5 ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า สี่กระบวนการส าคัญต่อไปนี้เป็นการสร้างฐานของการประกัน
คุณภาพให้แก่การออกแบบคุณวุฒิและการเตรียมการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม3: 

 การรับรองคุณวุฒิ: คือกระบวนการที่คุณวุฒิได้รับการยอมรับในระดับประเทศภายใต้ NQF และ
การที่ความซับซ้อนและปริมาณในการเรียนรู้ได้รับการรับรองว่าเหมาะสมกับประเภทของคุณวุฒิ  

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ (เช่น ทางด้านความสามารถ ทางการศึกษา หรือทางด้านสาขาอาชีพ) เป็น
ตัวสร้างฐานของคุณวุฒิ ซึ่งรวมถึงกฎข้อบังคับแห่งความส าเร็จส าหรับคุณวุฒิด้วย ทางเลือกใน
การปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานการจัดการศึกษาของรัฐท าหน้าที่เป็นแกนน าในการจัดตั้งมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ หรือหน่วยงานใดหน่ายงานหนึ่งรับผิดชอบการพัฒนาและการอนุมัติมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ หรือหลากหลายหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมรับผิดชอบการพัฒนาและการอนุมัติ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

 การรับรองหน่วยงานการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม: คือกระบวนการที่หน่วยงานการจัด
การศึกษาได้รับการอนุมัติให้สามารถมอบคุณวุฒิคุณวุฒิ NQF ได้ เช่น การมีแหล่งเงินทุน สิ่ง
อ านวยความสะดวก วัสดุการเรียนการสอน และบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเหมาะสม 
เพ่ือที่จะถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรซึ่งจะน าไปสู่การมอบคุณวุฒิให้แก่นักเรียนนักศึกษา  

นอกจากนี้ยังรวมถึงหน่วยงานการจัดการศึกษาที่ปรับปรุงคุณภาพการเตรีมการด้านการศึกษา
ของตนเองโดยผ่านการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องและกลยุทธ์ในการติดตามการปฏิบัติตามกฎ
ที่รวมทั้งการประเมิน/ตรวจสอบ ติดตามต่อเนื่อง การลงโทษ และการตีพิมพ์ผลส าเร็จของ
หน่วยงานการจัดการศึกษา การรับรองนี้อาจะกระท าโดยผ่านกระบวนการภายใน หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจด้านทะเบียนท าการจดทะเบียนหน่วยงานการจัดการศึกษาทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือแจกจ่ายประเภทของการจดทะเบียน รวมถึงการลงทะเบียนด้วยตนเองที่มี
ประสิทธิภาพโดยมีการตรวจสอบเป็นวงจรส าหรับหน่วยงานการจัดการศึกษาท่ีมีความเสี่ยงต่ า 

 การควบคุมดูแลระบบการประเมินที่น าไปสู่การมอบคุณวุฒิ: เป็นวิธีการสร้างความเชื่อมั่นว่า
นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคุณวุฒิไปนั้นได้ผ่านการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในคุณวุฒิ  

การปฏิบัติในหัวข้อนี้อาจจะมีธรรมชาติไปในเชิงควบคุมบังคับและรวมถึงกลยุทธ์การตรวจสอบ
ติดตาม แต่ก็อาจจะรวมกลยุทธ์ด้านอ่ืนไว้ด้วย เช่น กระบวนการพิสูจน์/ตรวจสอบ/ควบคุม ที่
มุ่งเน้นว่าได้พิจารณาระดับผลสัมฤทธิ์ที่ควรได้รับคุณวุฒิอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง ทางเลือก
ทั้งหลาย ได้แก่ การประเมินฐานหน่วยงานการจัดการศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบและประกัน
คุณภาพโดยผ่านกระบวนการภายใน และอาจรวมถึงการตรวจสอบโดยกรรมการภายนอก หรือ
ให้หน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบตัวอย่างการประเมิน และถ้าหากจ าเป็นผลที่ได้มาควรได้รับ
การปรับเปลี่ยน หรือให้หน่วยงานภายนอกมาออกผลการประเมิน 

                                                
3 Bateman, A, Keating, J, Burke, J, Coles, M, & Vickers, A (January 2012) Concept Design: ASEAN Regional Qualifications Framework, Education and 

Training Governance: Capacity Building for National Qualifications Frameworks (AANZ-0007), ASEAN Secretariat, Jakarta. 
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 กฎระเบียบการออกใบรับรอง: คืออ านาจในการอนุมัติหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ออก

ใบรับรองได้ 

รูปแบบการรับรองมีตั้งแต่หน่วยงานหรือผู้มีอ านาจในการมอบคุณวุฒิ (เช่น City and Guilds ใน 
สหราชอาณาจักร) ไปจนถึงการออกคุณวุฒิของ NQF ที่เชื่อมโยงไปยังข้อก าหนดการจดทะเบียน
ของหน่วยงานการจัดการศึกษา (เช่น ระบบของออสเตรเลีย) ในหลายๆประเทศกระทรวงต่างๆ
เป็นต้นก าเนิดหลักในการรับรอง (เช่น สิงคโปร์) ทางเลือกต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิของหน่วยงานการ
จัดการศึกษาได้รับการประกันคุณภาพภายใน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่มอบคุณวุฒิยินยอมให้
หน่วยงานการจัดการศึกษาออกคุณวุฒิตามกระบวนการด้านคุณภาพ หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
มอบคุณวุฒิออกคุณวุฒิบนพื้นฐานการประเมินของตนเองหรือตรวจสอบและควบคุมการประเมิน
ของหน่วยงานการจัดการศึกษา 

การออกแบบทางเลือกส าหรับระบบการประกันคุณภาพแห่งชาติ 

ไม่มีสูตรส าเร็จหรือแนวทางการออกแบบส าหรับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ เพราะ
กระบวนการประกันคุณภาพของแต่ละประเทศนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศหรือภูมิภาคนั้น มีองค์ประกอบ
ส าคัญสามประการทีเ่กี่ยวข้องกับการรับรองความเที่ยงตรงของคุณวุฒิ NQF: 

 “กระบวนการต่างๆส าหรับการสร้างคุณวุฒิและมาตรฐาน รวมถึงกฎข้อบังคับแห่งความส าเร็จ
ของคุณวุฒิ; 

 กระบวนการที่ชัดเจนส าหรับการจดทะเบียนและติดตามหน่วยงานการจัดการศึกษา รวมทั้ง
ระบบส าหรับควบคุมและ/หรือตรวจสอบการประเมินและส าหรับการมอบคุณวุฒิ; และ 

 การจัดตั้งและก ากับดูแลของหน่วยงานเพ่ือรักษาการประกันคุณภาพคุณวุฒิ  พัฒนามาตรฐาน 
และรับรองหน่วยงานการจัดการศึกษา”4   

ตารางและเนื้อหาต่อไปนี้เป็นภาพร่างทางเลือกส าหรับแต่ละองค์ประกอบของ NQF และระบบการ
ประกันคุณภาพแห่งชาติ 

1. การจัดตั้งมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  
มีทางเลือกมากมายส าหรับการสร้างมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและ
อาชีพ ทางเลือกทั้งหลายนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับท้ังรูปแบบของมาตรฐานผลสัมฤทธิ์และกระบวนการในการสร้าง
ขึ้นมา   
ตารางท่ี 1: ทางเลือกในการจัดตั้งมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  
 รูปแบบ ตัวอย่างกระบวนการ 
มาตรฐานทางด้าน
ความสามารถ อาชีพ 
และการประเมิน 

ค าอธิบายถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับความ
เห็นชอบ ได้แก่: 
 มาตรฐานความสามารถซึ่ง

หมายถึงความรู้ ทักษะ และ

หน่วยงานการจัดการศึกษาของรัฐเป็น
แกนน าในการจัดตั้งมาตรฐาน 
 
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบการ

                                                
4 Bateman, A, Keating, J, Gillis, S, Dyson, C, Burke, G & Coles, M (2012) Concept Paper: EAST ASIA SUMMIT Vocational Education and Training Quality 

Assurance Framework, Volume II, ASEAN Secretariat, Jakarta. 
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ความสามารถที่ต้องใช้ในการ
ท างาน 

 มาตรฐานทางอาชีพซึ่งหมายถึง
ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
และโครงสร้างพ้ืนฐานของอาชีพ 

 มาตรฐานการประเมินซึ่ง
หมายถึงค าอธิบายผลการเรียนรู้
ที่ต้องได้รับการประเมินและผ่าน
วิธีการต่างๆ  

พัฒนาและรับรองมาตรฐาน 
 
หน่วยงานทั้งหลายในภาคอุตสาหกรรม
รับผิดชอบการพัฒนาและรับรอง
มาตรฐาน 

มาตรฐานคุณวุฒิหรือ
มาตรฐานการรับรอง  

คุณวุฒิที่เชื่อมโยงไปยังมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ 
คุณวุฒิแห่งชาติภายใต้กรอบคุณวุฒิ
หรือทักษะแห่งชาติ 
มาตรฐานการรับรองที่ระบุข้อบังคับ
ที่ต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณวุฒิ (เช่น 
ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร) และ
สิทธิในคุณวุฒินั้น 

หน่วยงานการจัดการศึกษาจัดตั้งคุณวุฒิ
ของตนเองที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือจากหลาย
หน่วยงาน 
หน่วยงานกลางและ/หรือหลายหน่วยงาน
พัฒนาคุณวุฒิและรับรองด้วยตนเองหรือ
ให้มีการรับรองคุณวุฒิจากหน่วยงานอื่น 
หน่วยงานด้านคุณวุฒิพัฒนาหรือ
มอบหมายให้มีการพัฒนาคุณวุฒิและ
รับรองคุณวุฒิ 

มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษาสามารถรวมเอา
องค์ประกอบมากมายที่แตกต่างกัน
เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ค าอธิบาย
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา
หลักสูตร ข้อก าหนดการรับเข้าศึกษา
และทรัพยากรที่ต้องใช้เพ่ือให้เป็นไป
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้และ
วิธีการประเมินที่เกี่ยวข้อง 
ระดับของความจ าเพาะมีได้มากมาย
ตั้งแต่: 
 หลักสูตรที่เขียนไว้กว้างๆและ

ยืดหยุ่นได้  
 หลักสูตรที่มีรายละเอียดมากขึ้น

แตกออกเป็นองค์ประกอบย่อย
โดยมีการประเมินเชื่อมโยงแต่ละ
องค์ประกอบ 

หน่วยงานการจัดการศึกษารับผิดชอบการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของตนเองโดย
ไม่มีการรับรองหรืออนุมัติจากภายนอก. 
หน่วยงานกลางพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ให้หน่วยงานการจัดการศึกษาน าไปใช้และ
รับรอง 
หน่วยงานการจัดการศึกษาบางแห่งอาจ
รับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของตนเอง 

แนวโน้มของการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพค่อนข้างชัดเจนในบริบทของตลาดที่เปิดกว้าง
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มากขึ้น: 
 มีการเคลื่อนไหวไปสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQFs) ซึ่งเป็นวิธีการจัดระเบียบ รวบรวมเอกสาร บูรณาการ 

และเชื่อมโยง “ผลผลิตของการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ” ให้เข้ากับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

 มีการเคลื่อนไหวไปสู่วิธีการเรียนรู้ฐานผลลัพธ์ผ่านการพัฒนาและการรับรองมาตรฐานผลสัมฤทธิ์และ
ผลคุณวุฒิภายในหรือควบคู่ไปกับ NQFs 

 กระบวนการต่างๆในการพัฒนาและรับรองคุณวุฒิโดยทั่วไปแล้วจะเก่ียวข้องกับบุคลากรหรือ
หน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม 

 หน่วยงานการจัดการศึกษาใช้ประโยชน์จากมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับการรับรองเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรส าหรับถ่ายทอดความรู้ 

 มีแนวโน้มที่จะพัฒนาหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษาและการฝึกอบรมการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้ตระหนักถึงการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

 มีแนวโน้มใน EU ทีจ่ะใช้การตรวจสอบในภาพกว้างเพ่ือตระหนักถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
(RPL) 

อย่างไรก็ตาม การประกันคุณภาพของมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ การศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีพ ได้รับการพิจารณาให้แยกออกจากกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือของภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับ
กรอบการประกันคุณภาพแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้น  

2. การประเมินด้านการจดทะเบียน ติดตาม และก ากับดูแลข้อก าหนดของการศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 

จากประวัติที่ผ่านมาข้อก าหนดของ การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ มีความ
หลากหลายในประเทศต่างๆและวิธีการประกันคุณภาพข้อก าหนดของ การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิค
และอาชีพ ก็หลากหลายพอกัน ตารางที่ 2 เป็นการสรุปทางเลือกในการจดทะเบียนและติดตามหน่วยงานการ
จัดการศึกษาและการฝึกอบรม (ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้วิธีตรวจสอบ) ที่จัดท าการประเมินและมอบคุณวุฒิ 
ตารางที ่2: ทางเลือกในการประเมินด้านการจดทะเบียน ติดตาม และก ากับดูแลข้อก าหนดของ การศึกษา
และการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 
 รูปแบบ ตัวอย่างกระบวนการ 
การจด
ทะเบียน5 

หน่วยงานการจัดการศึกษาของรัฐที่จด
ทะเบียนตนเองหรือจดทะเบียนโดยตรงกับ
รัฐบาล. 
หน่วยงานการจัดการศึกษาของรัฐที่มี

การจดทะเบียนกระท าผ่านกระบวนการและ
คณะกรรมการหรือสภาภายในที่อาจรวมถึง
ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม. 
หน่วยงานการจัดการศึกษาของรัฐตรวจสอบ

                                                
5 กระบวนการในการจดทะเบียนหมายถึงการรับรู้อย่างเป็นทางการของหน่วยงานจดทะเบียนว่าหน่วยงานการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ 
NQFs เป็นเรื่องปกติส าหรับหน่วยงานการจัดการศึกษาที่จะต้องจดทะเบียนเพื่อถ่ายทอดและประเมินหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและมอบคุณวุฒิ บางหน่วยงานแยกความ
แตกต่างระหว่างสองกระบวนการไว้ดังนี้: 

 การรับรู้อย่างเป็นทางการว่าหน่วยงานการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพหลักๆทั่วไป  
 การรับรู้อย่างเป็นทางการว่าหน่วยงานการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพเฉพาะทางที่สัมพันธ์กับข้อก าหนดด้านการเรียนการสอนและการประเมิน

ของหลักสูตรเฉพาะทางนั้น 
เพื่อจุดประสงค์ในการอภิปรายครั้งนี้จึงใช้ค าว่าการจดทะเบียนของหน่วยงานการจัดการศึกษาส าหรับทั้งสองกระบวนการ 
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หน่วยงานการจัดการศึกษาของเอกชน
จ านวนน้อยโดยที่หน่วยงานการจัดการศึกษา
ของรัฐหรือหน่วยงานภายนอกจดทะเบียน
หน่วยงานการจัดการศึกษาของเอกชน. 
ตลาด การศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีพ เปิดกว้างโดยมีหน่วยงาน
การจัดการศึกษามากมายที่มีหน่วยงาน
ภายนอกมาจดทะเบียน. 
ตลาดเปิดกว้างโดยมีหน่วยงานจดทะเบียน
ส าหรับหน่วยงานการจัดการศึกษาทั้งหมด
รวมถึงครูและผู้สอนภายในหน่วยงานการจัด
การศึกษานั้นด้วย  

หน่วยงานการจัดการศึกษาของเอกชนหรือ
หน่วยงานการจัดการศึกษาที่ไม่ใช่ของรัฐ. 
หน่วยงานที่มีอ านาจในการจดทะเบียนท า
การจดทะเบียนหน่วยงานการจัดการศึกษา
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือแจกจ่ายประเภท
ของการจดทะเบียนรวมถึงการจดทะเบียน
ตนเองที่มีประสิทธิภาพโดยมีวงจรการ
ตรวจสอบส าหรับหน่วยงานการจัดการศึกษา
ที่มีความเสี่ยงต่ า  

การติดตาม การตรวจสอบสิ่งอ านายความสะดวกส่วน
หน้า แหล่งเงินทุน ความซื่อสัตย์ ศักยภาพ
ของครู และวัสดุการประเมินและฝึกอบรม
ของหน่วยงานการจัดการศึกษา. 
การตรวจสอบผลลัพธ์ผ่านทางด้านการ
ประเมินนักเรียนนักศึกษารวมทั้ง
ความก้าวหน้าของคุณวุฒิและอัตราการจบ
การศึกษา ผลการว่าจ้างงาน ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ การศึกษาต่อ 

การตรวจสอบกระท าตามรอบวงจรโดยมี
ทางเลือกวงจรแตกต่างกันตามประเภทที่
ต่างกันของหน่วยงานการจัดการศึกษา. 
การตรวจสอบสามารถวางก าหนดการได้
หลายวิธี เช่น ให้เป็นหนึ่งในการตรวจสอบ
ใหญ่ๆหรือกระท าโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไมน่าน. 

การประเมิน หน่วยงานการจัดการศึกษาเป็นผู้ออกแบบ
และบริหารจัดการการประเมินทั้งหมด. 
การประเมินตั้งอยู่บนพื้นฐานของหน่วยงาน
การจัดการศึกษาแต่ก็มีหน่วยงานภายนอก
คอยควบคุม. 
หน่วยงานภายนอกพัฒนาการประเมินแต่ให้
หน่วยงานการจัดการศึกษาเป็นผู้บริหาร
จัดการ (เช่น ภารกิจการประเมินร่วม).  
หน่วยงานภายนอกท าการประเมิน. 

การประเมินบนพื้นฐานของหน่วยงานการจัด
การศึกษาได้รับการตรวจสอบและประกัน
คุณภาพผ่านกระบวนการภายในมากกว่า
การตรวจสอบจากผู้ควบคุมภายนอก. 
ตัวอย่างของการประเมินได้รับการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอก และถ้าหากจ าเป็น
อาจต้องปรับเปลี่ยนผลที่ได้มาด้วย. 
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ออกผลการ
ประเมิน.  

การมอบ
คุณวุฒิ 

หน่วยงานการจัดการศึกษาออกคุณวุฒิ. 
หน่วยงานการจัดการศึกษาออกคุณวุฒิแต่อยู่
ภายในและเป็นในนามของขั้นตอนการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงานมอบคุณวุฒิ. 
หน่วยงานมอบคุณวุฒิออกคุณวุฒิเองซึ่ง
อาจจะเป็นกระทรวงของรัฐบาล.  

คุณวุฒิตามพ้ืนฐานของหน่วยงานการจัด
การศึกษาได้รับการประกันคุณภาพภายใน. 
หน่วยงานที่มอบคุณวุฒิอนุญาตให้หน่วยงาน
การจัดการศึกษาออกคุณวุฒิซึ่งต้องเป็นไป
ตามข้ันตอนคุณภาพ. 
หน่วยงานที่มอบคุณวุฒิออกคุณวุฒิบน
พ้ืนฐานการประเมินของตนเอง หรือ
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ตรวจสอบและควบคุมการประเมินของ
หน่วยงานการจัดการศึกษา. 

3. ภารกิจของหน่วยงาน 

โดยทั่วไปแล้วระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 
จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมากมายที่คอยดูแล ตรวจสอบ หรือด าเนินการตามขั้นตอนคุณภาพ
มากมายตามท่ีสรุปไว้ด้านบน หน่วยงานเหล่านี้อาจจะ: 

 ด าเนินการโดยรัฐบาลและโดยทั่วไปมักจะแตกออกมาจากกรมใดกรมหนึ่งของรัฐบาล 
 เป็นหน่วยงานอิสระมากข้ึนที่ตั้งขึ้นมาผ่านหน่วยงานตามกฎหมาย  
 หน่วยงานการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพหรืออุตสาหกรรมทั้งที่ได้รับการรับรอง

จากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือไม่ก็ตาม และเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมากทางด้านคุณภาพ
ในสาขา การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ ของตนเองทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ (เช่น Royal Society of the Arts ในสหราชอาณาจักร) 

ตารางที่ 3: หน่วยงานต่างๆ: ทางเลือกในการจัดตั้งมาตรฐานและคุณวุฒิ จดทะเบียนหน่วยงานการจัด
การศึกษา และมอบคุณวุฒิ 
 รูปแบบ ตัวอย่างกระบวนการ 
มาตรฐานและ
คุณวุฒิ 

หน่วยงานด้านคุณวุฒิแห่งชาติเพียงหน่วยงาน
เดียวหรือหน่วยงานการอุดมศึกษาและหน่วยงาน 
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 
ที่แยกออกจากกัน ที่มีหน้าที่หนึ่งหน้าที่, หลาย
หน้าที่, หรือหน้าที่ทั้งหมดดังต่อไปนี้: 

- จัดตั้งมาตรฐานส าหรับคุณวุฒิบางส่วน 
(การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิค
และอาชีพ หรืออุดมศึกษา) หรือท้ังหมด – 
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

- พัฒนาและ/หรือรับรองมาตรฐาน 
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและ
อาชีพ 

- พัฒนาและรับรองคุณวุฒิ การศึกษาและ
การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 

- ออกคุณวุฒิหรือแต่งตั้งตัวแทนออกคุณวุฒิ 
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและ
อาชีพ 

หน่วยงานด้านคุณวุฒิแห่งชาติเพียงหน่วยงาน
เดียวหรือหน่วยงานการอุดมศึกษาและหน่วยงาน 
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 
ที่แยกออกจากกันควบคู่กับหน่วยงานที่มีหน้าที่

รูปแบบโครงสร้างที่ต่างกันเหล่านี้
จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่
แตกต่างกันไประหว่างหน่วยงาน
ด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆกับหน่วยงานการจัด
การศึกษา การศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ. 
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มอบคุณวุฒิต่างหาก.  
หน่วยงานด้านคุณวุฒิ หน่วยงานมอบคุณวุฒิ 
และหน่วยงานจัดตั้งมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม.  

หน่วยงานการ
จัดการศึกษา 

การจดทะเบียนของ หน่วยงานการจัดการศึกษา
กระท าผ่านทาง: 

 หน่วยงานด้านคุณวุฒิ 
 หน่วยงานมอบคุณวุฒิ 
 หน่วยงานจดทะเบียนหน่วยงานการจัด

การศึกษาที่แยกออกจากกัน  

การจดทะเบียนหนว่ยงานการจัด
การศึกษาอาจท าได้หลายรูปแบบ
และผ่านกระบวนการที่ต่างกันดังที่
สรุปไว้ด้านบน. 

องค์กรที่ท า
หน้าที่มอบ
คุณวุฒิ 

หน่วยงานการจัดการศึกษามอบคุณวุฒิเอง. 
หน่วยงานการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายให้
มอบคุณวุฒิเฉพาะทางหรือกลุ่มคุณวุฒิจาก
หน่วยงานคุณวุฒิหรือหน่วยงานมอบคุณวุฒิ. 
หน่วยงานคุณวุฒิ หน่วยงานมอบคุณวุฒิ และ/
หรือหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมและอาชีพท า
หน้าที่ออกคุณวุฒิ. 

กระบวนการต่างๆจะได้รับอิทธิพล
จากรูปแบบโครงสร้างและหน้าที่
ของหน่วยงานต่างๆ.  

ประเทศต่างๆต้องบริหารจัดการหลักการที่ขัดแย้งกันของ: 
 การแยกหน้าที่ของการจัดตั้งมาตรฐานกับการรับรองคุณวุฒิ การจดทะเบียนและตรวจสอบหน่วยงาน

การจัดการศึกษา และการประเมินและการมอบคุณวุฒิ  
 ความจ าเป็นในการหลีกเลี่ยงการเพ่ิมจ านวนของหน่วยงานอย่างรวดเร็วที่จะน าไปสู่การขาดความ

โปร่งใสและความสอดคล้อง รวมถึงความขัดแย้งทางแนวความคิด 
ประเทศต่างๆส่วนใหญ่ (ไม่ใช่ทั้งหมด) จะแยกหน้าที่ต่างๆของ: 

 การจัดตั้งมาตรฐานและคุณวุฒิ 
 การจดทะเบียนและติดตาม/ตรวจสอบหน่วยงานการจัดการศึกษา 

หน้าที่มอบคุณวุฒิหรือตัวแทนมอบคุณวุฒิสามารถตั้งอยู่ภายในหน่วยงานด้านคุณวุฒิ หน่วยงานมอบคุณวุฒิที่
แยกออกมา หรือในระดับหน่วยงานการจัดการศึกษาก็ได้ 

สรุป 

ในบทนี้เราได้ระบุถึงข้อตกลงในการประกันคุณภาพที่คาดหวังใน AQRF และยังได้ส ารวจสี่
กระบวนการส าคัญที่สร้างฐานของการประกันคุณภาพให้แก่การออกแบบคุณวุฒิและข้อก าหนดของการศึกษา
และการฝึกอบรม และในตอนท้ายเราได้ทบทวนการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
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บทที่ 2.4  
อธิบายกระบวนการเทียบเคียง AQRF  

ภาพรวม 

ในบทที่ผ่านมามีเนื้อหาครอบคลุมข้อตกลงการประกันคุณภาพที่คาดหวังใน AQRF ส าหรับประเทศ 
/ หน่วยงาน NQF จุดประสงค์ของบทนี้คือเพ่ือส ารวจกระบวนการเทียบเคียง AQRF 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าร่วมควรจะสามารถอธิบายกระบวนการเทียบเคียง AQRF ได ้ 

อะไรคือกระบวนการเทียบเคียง AQRF? 

กระบวนการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)6 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ: 
 อธิบายโครงสร้างร่วมเพ่ือการเชื่อมโยง NQFs ไปยังกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) 
 รับประกันว่ากระบวนการเชื่อมโยงจะกระท าด้วยวิธีที่มุ่งมั่นและโปร่งใส 
 จัดเตรียมโครงสร้างการรายงานร่วมส าหรับรายงานการเทียบเคียงต่างๆ 

ความสอดคล้องและโปร่งใสของกระบวนการเทียบเคียงที่ท าได้ผลส าเร็จในประเทศสมาชิกทั้งหลาย
นั้นเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในด้านความซื่อตรงของ AQRF และประเทศสมาชิกอ่ืนๆที่จะเข้าใจและไว้วางใจผลลัพธ์ที่
ได้มาจากการเทียบเคียง 

กระบวนการเทียบเคียงประกอบไปด้วยแปดขั้นตอนดังนี้: 

1. จัดตั้งหน่วยงานที่จะมาบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 
2. จัดท าข้อเสนอการเชื่อมโยงระดับต่อระดับระหว่าง NQF กับ ARQF 
3. ด าเนินการปรึกษาหารือระดับชาติโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเสนอ 
4. เขียนรายงานการเทียบเคียงโดยค านึงถึงการปรึกษาหารือระดับชาติและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ

นานาชาติ 
5. จัดเตรียมหน่วยงานรับผิดชอบที่เก่ียวข้องเพ่ือรับรองรายงานการเทียบเคียง 
6. น าเสนอรายงานการเทียบเคียงแก่คณะกรรมการ AQRF และจัดการอภิปรายขึ้นในหมู่มิตร

ประเทศ 
7. จัดเตรียมค าชี้แจงให้กระจ่างและหลักฐานอื่นๆเพ่ิมเติมแก่คณะกรรมการ AQRF หากจ าเป็น 
8. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเกิดขึ้นใน NQF และในความสัมพันธ์ระหว่าง NQF กับ AQRF 

ให้ปรับรายงานให้เป็นปัจจุบันแล้วส่งให้คณะกรรมการ AQRF พิจารณา 

ตามหลักการของ AQRF กระบวนการเทียบเคียงควรจะรวมถึงทุกภาคส่วน (โรงเรียน, อุดมศึกษา, 
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ, และการศึกษาผู้ใหญ่อ่ืนๆ) ขณะที่ NQFs ของบางประเทศ
สมาชิกตั้งอยู่บนข้อจ ากัดบางประการของภาคส่วนการเรียนรู้ แต่ NQF บางส่วนก็ยังสามารถน ามาเทียบเคียง
กับ AQRF ได ้ 
 
                                                

6
 แนวทางการเทียบเคียงส าหรับ AQRF, การอบรมคณะท างานเฉพาะกิจ AQRF ครัง้ที่ 5   
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ปัจจัยแวดล้อมก่อนการเทียบเคียง 

ก่อนที่จะด าเนินการกระบวนการเทียบเคียงอย่างเป็นทางการซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วมทั้งหลาย 
จ าเป็นที่จะต้องประเมินก่อนว่ามีปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เอ้ืออ านวยให้การเทียบเคียงเป็นผลส าเร็จ ขอแนะน าให้
ประเทศต่างๆด าเนินการส ารวจตนเองว่ามีปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมหรือไม่ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเทียบเคียง
อย่างเป็นทางการ เราจะส ารวจตรวจสอบรายละเอียดของปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการ
เทียบเคียงคุณวุฒิแห่งชาติกันในบทที่ 3  

การบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 

ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเทียบเคียงอย่างแท้จริง ขอเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการต่อไปนี้เสียก่อน: 
1. คณะกรรมการอ านวยการ AQRF 
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ (การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ-4) 
3. คณะกรรมการคุณวุฒิ (การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ-4) 
4. คณะกรรมการด้านทักษะเทคนิค 
5. คณะอภิปรายการเทียบเคียง AQRF 

คณะกรรมการและคณะท างานแต่ละกลุ่มล้วนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการเทียบเคียง AQRF 
เพราะต่างก็รับผิดชอบแง่มุมและองค์ประกอบที่แตกต่างกันภายใน NQFs เช่น การประกันคุณภาพซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่ AQRF คาดหวังไว้ว่าจะต้องมี มีการสันนิษฐานไว้ว่าจุดเน้นแรกในการจัด NQF ให้เข้ากับ AQRF 
ก็คือ การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ ระดับ 1 ถึง 4 ซึ่งได้อธิบายโครงสร้างการรายงานและ
พ้ืนที่รับผิดชอบโดยรวมไว้ดังต่อไปนี้ 

 
คณะกรรมการอ านวยการ AQRF 

คณะกรรมการอ านวยการ AQRF นับว่ามีความส าคัญมากที่สุดเพราะมีบทบาทหน้าที่ในการ
ประสานงานคณะกรรมการและคณะท างานทั้งหมด ขับเคลื่อนบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 

คณะกรรมการ AQRF 

ประเทศสมาชิก 
คณะอภิปรายการ
เทียบเคียง AQRF 

คณะกรรมการอ านวยการ AQRF 

การสร้างความสามารถและศักยภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ (การศึกษาและ
การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ-4) 

คณะกรรมการออกแบบคุณวุฒิ (การศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ-4) คณะกรรมการด้านทักษะเทคนิค 
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ประสานงานสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก เช่น คณะกรรมการ AQRF และเผยแพร่ข้อมูลเอกสาร
กระบวนการเทียบเคียงสู่สาธารณะ นี่จึงเป็นคณะกรรมการระดับชาติที่ท าหน้าที่ตรวจตราดูแลกระบวนการ
เทียบเคียง NQF ของประเทศไทยไปยัง AQRF 

จากข้อสันนิษฐานที่ว่าจุดเน้นแรกของการจัด NQF ให้เข้ากับ AQRF คือ การศึกษาและการฝึกอบรม
ด้านเทคนิคและอาชีพ ระดับ 1 ถึง 4 นั้น คณะกรรมการต่อไปนี้ได้รับข้อเสนอให้จัดตั้งสามหน่วยงานแกนน า 
ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช. หรือ TPQI) และส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ. หรือ OVEC) และอาจจะรวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานต่อไปนี้  (โดยขึ้นอยู่กับความ
จ าเป็นและข้อเรียกร้อง) 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ (OHEC)   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) หรือ (OBEC) 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หรือ (OPEC) 
 ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ (ONIE) 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ (ONESQA) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ (การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ-4) 

คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่รับรองให้แน่ใจว่าข้อตกลงการประกันคุณภาพที่คาดหวังใน AQRF 
ส าหรับประเทศ / หน่วยงาน NQF จะเป็นไปอย่างที่ต้องการ ซึ่งอาจหมายถึงจะต้องเป็นไปตามหลักการ
คุณภาพของกรอบการประกันคุณภาพ (QAF) ที่ปรับแล้ว มาตรฐานคุณภาพและตัวบ่งชี้ หรือแสดงให้เห็นถึง
แผนที่สอดคล้องกัน 

คณะกรรมการคุณวุฒิ (การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ-4) 

คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่ตรวจตราดูแลการพัฒนาคุณวุฒิที่คัดสรรมาแล้วภายใต้ การศึกษาและ
การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ NQF ที่มีอยู่แล้วเพ่ือเป็นการรับรองให้แน่ใจว่าคุณวุฒิได้รับการออกแบบ
โดยเทียบเคียงกับตามตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF และคุณวุฒิได้รับการออกแบบตามข้อก าหนดการประกัน
คุณภาพที่คาดหวังใน AQRF ส าหรับประเทศ / หน่วยงาน NQF 

คณะกรรมการด้านทักษะเทคนิค 

คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่ตรวจสอบแผนที่ขีดความสามารถและมาตรฐานความสามารถ 

คณะอภิปรายการเทียบเคียง AQRF 

คณะอภิปรายชุดนี้ท าหน้าที่รับรองรายงานการเทียบเคียง AQRF ก่อนที่จะส่งไปให้คณะกรรมการ 
AQRF 

ในบทต่อไปจะส ารวจตรวจตรารายละเอียดของแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการเหล่านี้และ
ขอบเขตของงาน  

สรุป 

ในบทนี้เราได้ตรวจสอบกระบวนการเทียบเคียง AQRF และยังได้กล่าวถึงปัจจัยแวดล้อมก่อนการ
เทียบเคียงโดยย่อ รวมถึงคณะกรรมการมากมายที่จ าเป็นต้องจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือการบริหารจัดการกระบวนการ
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เทียบเคียง ในบทต่อไปจะลงรายละเอียดในเรื่องคณะกรรมการอ านวยการ AQRF คณะกรรมการปฏิบัติงาน 
และกลุ่มร่วมงาน ในการบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 
 
เอกสารอ้างอิง 

1. Referencing Guidelines for the AQRF, 5th AQRF Taskforce Meeting.  
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บทที่ 2.5 
 

อธิบายถึงคณะกรรมการอ านวยการ AQRF คณะกรรมการปฏิบัติงาน และ
กลุ่มร่วมงาน ในการบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 
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บทที่ 2.5 
อธิบายถึงคณะกรรมการอ านวยการ AQRF คณะกรรมการปฏิบัติงาน 

และกลุ่มร่วมงานในการบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 

ภาพรวม 

ในบทที่ผ่านมามีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการเทียบเคียง AQRF ปัจจัยแวดล้อมก่อนท าการ
เทียบเคียง และคณะกรรมการมากมายที่จ าเป็นต้องจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือการบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 
จุดประสงค์ของบทนี้คือ เพ่ืออธิบายคณะกรรมการอ านวยการ AQRF คณะกรรมการปฏิบัติงาน และกลุ่ม
ร่วมงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าร่วมควรจะสามารถอธิบายรายละเอียดของการจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 
AQRF คณะกรรมการปฏิบัติงาน และกลุ่มร่วมงาน 

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 

(คณะกรรมการหรือองค์ประกอบและการเป็นตัวแทนจะได้รับการพิจารณาและความเห็นชอบร่วมกันจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง) 

สันนิษฐานว่าจุดเน้นแรกในการจัดรูปแบบ NQF ให้เข้ากับ AQRF คือ การศึกษาและการฝึกอบรม
ด้านเทคนิคและอาชีพ ระดับ 1 ถึง 4: 

 
คณะกรรมการอ านวยการ AQRF 

คณะกรรมการอ านวยการ AQRF นับว่ามีความส าคัญมากที่สุดเพราะมีบทบาทหน้าที่ในการ
ประสานงานคณะกรรมการและคณะท างานทั้งหมด ขับเคลื่อนบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 
ประสานงานสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก เช่น คณะกรรมการ AQRF และเผยแพร่ข้อมูลเอกสาร
กระบวนการเทียบเคียงสู่สาธารณะ 

การสร้างความสามารถและศักยภาพ 

คณะกรรมการ AQRF 

ประเทศสมาชิก 
คณะอภิปรายการเทียบเคียง 

AQRF 

คณะกรรมการอ านวยการ AQRF 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ (การศึกษาและ
การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ-4) 

คณะกรรมการออกแบบคุณวุฒิ (การศึกษาและการฝึกอบรม
ด้านเทคนิคและอาชีพ-4) คณะกรรมการด้านทักษะเทคนิค 
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องค์ประกอบที่น าเสนอส าหรับคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วย: 
 ประธาน: (ระดับปลัดกระทรวง) 
 สมาชิก:  
o อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร. หรือ DSD) 
o ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. หรือ OVEC) 
o ผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช. หรือ TPQI) 
o สมาชิกหนึ่งคนจากแต่ละหน่วยงานต่อไปนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. 

หรือ OHEC) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ. หรือ OBEC) ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช. หรือ OPEC) ส านักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. หรือ ONIE) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ. หรือ ONESQA) 

o สมาชิกจากหอการค้า สหภาพผู้จ้างงาน และกระทรวงแรงงาน อย่างละหนึ่งคน 

กระทรวงที่เป็นแกนน าได้รับการเสนอให้เป็น: 
 หน่วยงาน AQRF (แห่งชาติ) ของกระทรวง – จะพิจารณาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 ตัวแทนบริหารจัดการ AQRF (แห่งชาติ)  – จะพิจารณาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ (การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ-4) 

คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่รับรองให้แน่ใจว่าข้อตกลงการประกันคุณภาพที่คาดหวั งใน AQRF 
ส าหรับประเทศ / หน่วยงาน NQF จะเป็นไปอย่างที่ต้องการ ซึ่งอาจหมายถึงจะต้องเป็นไปตามหลักการ
คุณภาพของกรอบการประกันคุณภาพ (QAF) ที่ปรับแล้ว มาตรฐานคุณภาพและตัวบ่งชี้ หรือแสดงให้เห็นถึง
แผนที่สอดคล้องกัน 

องค์ประกอบที่น าเสนอส าหรับคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วย: 
 ประธาน: (ระดับอธิบดีกรม หรือผู้อ านวยการส านักงานหรือสถาบัน) 
 สมาชิก: 
o ‘N’ หน่วยงานด้านการรับรองคุณวุฒิ (ของรัฐ) 
o ‘N’ องค์กรวิชาชีพด้านการรับรองคุณวุฒิ (ของเอกชน) 
o สมาชิกหนึ่งคนจากหอการค้าและหนึ่งคนจากสหภาพผู้จ้างงาน 
o ตัวแทนกระทรวงหนึ่งคน (จะพิจารณา) 

‘N’: จ านวนที่เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการ AQRF 

คณะกรรมการคุณวุฒิ (การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ-4) 

คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่ตรวจตราดูแลการพัฒนาคุณวุฒิที่คัดสรรมาแล้วภายใต้ การศึกษาและ
การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ NQF ที่มีอยู่แล้วเพ่ือเป็นการรับรองให้แน่ใจว่าคุณวุฒิได้รับการออกแบบ
โดยเทียบเคียงกับตามตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF และคุณวุฒิได้รับการออกแบบตามข้อก าหนดการประกัน
คุณภาพที่คาดหวังใน AQRF ส าหรับประเทศ / หน่วยงาน NQF 
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องค์ประกอบที่น าเสนอส าหรับคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วย: 
 ประธาน: (ระดับอธิบดีกรม หรือผู้อ านวยการส านักงานหรือสถาบัน) 
 สมาชิก: 
o ‘N’ หน่วยงานด้านคุณวุฒิ (ของรัฐ) 
o ‘N’ องค์กรที่ท าหน้าที่มอบคุณวุฒิ (ของเอกชน) 
o สมาชิกหนึ่งคนจากหอการค้าและหนึ่งคนจากสหภาพผู้จ้างงาน 
o ตัวแทนกระทรวงหนึ่งคน (จะพิจารณา) 
‘N’: จ านวนที่เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการ AQRF 

คณะกรรมการด้านทักษะเทคนิค 

คณะกรรมการชุดนี้ท าหน้าที่ตรวจสอบแผนที่ขีดความสามารถและมาตรฐานความสามารถ 

องค์ประกอบที่น าเสนอส าหรับคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วย: 
 ประธาน: (ระดับอธิบดีกรม หรือผู้อ านวยการส านักงานหรือสถาบัน) 
 สมาชิก: 
o ‘N’ สคช., สอศ., สกศ. 
o สมาชิกหนึ่งคนจากหอการค้าและหนึ่งคนจากสหภาพผู้จ้างงาน 
o ตัวแทนกระทรวงหนึ่งคน (จะพิจารณา) 

‘N’: จ านวนที่เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการ AQRF 

คณะอภิปรายการเทียบเคียง AQRF 

คณะอภิปรายชุดนี้ท าหน้าที่รับรองรายงานการเทียบเคียง AQRF ก่อนที่จะส่งไปให้แก่คณะกรรมการ 
AQRF คณะอภิปรายจะต้องเห็นด้วยกับแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน รูปแบบการรายงาน กิจกรรมการ
ปรึกษาหารือ และตารางเวลาการด าเนินงานของการเทียบเคียง และรับมุมมองต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ
และจากผู้สังเกตการณ์ของประเทศสมาชิก เมื่อคณะอภิปรายได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีกระบวนการ
เทียบเคียงเกิดข้ึนตามมาและสามารถด าเนินการต่อไปสู่การรับรองรายงานการเทียบเคียง 

องค์ประกอบที่น าเสนอส าหรับคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วย: 
 ประธาน: ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีกรมหรือผู้อ านวยการส านักงาน 1 คน 
 สมาชิก: 
o ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ 1 คน 
o ตัวแทนประเทศสมาชิก 1 คน 
o ตัวแทนกระทรวง 1 คน แต่ละคนมาจาก กพร., สอศ., สคช. 
o ‘N’ จากกระทรวง / ภาคอุตสาหกรม ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

‘N’: จ านวนที่เสนอโดยคณะกรรมการอ านวยการ AQRF 
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ความถีใ่นการประชุม คลังข้อมูล และการสื่อสาร 

ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน / กลุม่ร่วมงาน / และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ส าคัญ 

คณะกรรมการแตล่ะชุดต้องรายงานความคืบหน้าและข้อมลูทันสมยัในการ
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ AQRF  
 
ความถี่ในการประชุมควรจะเปน็ดังนี้ 
คณะกรรมการอ านวยการ AQRF – ทุกสองเดือน 
คณะกรรมการปฏิบตัิงานท้ังหลาย – ทุกเดือน 

เก็บรักษาเอกสาร, รายงาน, ข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับ AQRF ไว้ในคลังข้อมลู 

ส าหรับ การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 1-4: กพร., สอศ., 
สคช. 

ติดต่อประสานงานกับคณะบุคคลภายนอก
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AQRF; เก็บรักษา
และแจ้งข้อมูล NQF/AQRF ที่ทันสมัยแก่
คณะบุคคลภายนอก (คณะกรรมการ 
AQRF) 

คณะกรรมการอ านวยการ AQRF 

เผยแพร่กระบวนการ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด / ข้อมูล ต่อสาธารณชน 

ทุกกระทรวงที่มีส่วนร่วม 

แนวทางเพิ่มเติมส าหรับการจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการ AQRF, คณะกรรมการปฏิบัติงาน, และกลุ่ม
ร่วมงาน7 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 จะระบุผู้ที่มาเป็นสมาชิกอย่างไร? 
 ผลงานของแต่ละบุคคลจะน ามาใช้ให้เหมาะสมอย่างไร? 
 ใครจะเป็นประธาน? จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่ใครๆเห็นว่าเป็นเสียงอิสระหรือเสียงตัวแทนหรือไม่? 
 บทบาทและอ านาจที่แท้จริงของพวกเขาคืออะไร? 

กระทรวง / หน่วยงาน ที่เป็นแกนน าบริหารจัดการกระบวนการ 

 กระทรวง / หน่วยงานใดจะเป็นแกนน าในการบริหารจัดการ? 
 โครงสร้างการบริหารจัดการจะเป็นเช่นไร (ใครมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง)? 
 ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนส าหรับกระบวนการนี้? 
 จ าเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนจากท่ีใดบ้าง (การปรึกษาหารือ, ผู้เชี่ยวชาญ, การรวบรวมและ

วิเคราะห์หลักฐาน)? 
 จะมีการแต่งตั้งผู้แทนแห่งชาติหรือทูตส าหรับงาน AQRF หรือไม่? 
 การปฏิบัติงานในโครงการนี้จะสอดคล้องกับโครงการอ่ืนๆในระบบคุณวุฒิอย่างไร (ท้ังใน

ระดับชาติและอาเซียน)? 
 
                                                
7 Referencing National Qualifications Levels To The EQF, European Qualifications Framework Series: Update 2013 Note 5. 
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 องค์กรใดบ้างที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในระบบคุณวุฒิ? 
 จะน าผลงานของแต่ละองค์กรมาใช้ให้เหมาะสมอย่างไร? 
 อะไรคือบทบาทของพวกเขาในการบริหารจัดการสนับสนุนตนเอง? 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจ AQRF/NQF ว่าอย่างไรบ้างและจ าเป็นต้องปรับปรุงความเข้าใจนี้หรือไม่

ในแง่ท่ีจะท าให้การปรึกษาหารือมีเป้าหมายตรงกัน? 

ข้อเสนอส าหรับการเทียบเคียง 

 ใครจะเป็นผู้จัดท าข้อเสนอครั้งแรก: ผู้เชี่ยวชาญหนึ่งคน ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเล็กๆ?  
 พวกเขาจะใช้ระเบียบวิธีอะไร?  
 จะน ามิติทางสังคมมารวมเข้ากันกับมิติทางเทคนิคได้อย่างไร? 
 มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างที่ดีและเหมาะสมที่สุด? 
 จะมีการเทียบเคียงกับรายงานการเทียบเคียงที่มีอยู่แล้วหรือไม่? 
 ข้อเสนอที่ท าขึ้นเป็นครั้งแรกจะน าไปทดสอบอย่างกว้างขวางมากน้อยแค่ไหน? 
 จะจัดท าข้อเสนอการเทียบเคียงระดับต่อระดับที่หนักแน่นมั่นคงได้อย่างไร? 
 มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญคนใดบ้างที่ควรได้รับสิทธิพิเศษในการท าข้อตกลง? 
 จะแก้ปัญหาประเด็นการเทียบเคียงได้อย่างไร? 

ผู้เชี่ยวชาญนานาชาต ิ
 ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติกี่คน? 
 พวกเขาจะเข้ามาเก่ียวข้องในขั้นตอนไหนของกระบวนการ? 
 อะไรคือล าดับความส าคัญในผลงานของพวกเขา? 
 เหตุผลในการเลือกพวกเขาคือการดูจากประวัติข้อมูลโดยรวมหรืออะไร? 

การสื่อสาร 
 ประเด็นการตระหนักรู้ด้าน AQRF/NQF อยู่ที่ระดับไหนในประเทศ?  
 ได้ท าการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากพอแล้วหรือยังก่อนที่จะปรึกษาหารือ?  
 อะไรบ้างที่จ าเป็นต้องสื่อสารให้ทราบ (อะไรคือเสาหลักส าคัญของประเทศ / ผู้แสดงหลากหลาย

ประเภท)? 
 จะสื่อสารประเด็นเหล่านี้ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างไร? 
 มีทรัพยากรอะไรบ้างที่พร้อมใช้ประโยชน์ได้?  

การรายงาน 
 ใครจะเป็นผู้วางโครงสร้างรายงาน? 
 ใครจะเป็นผู้เขียน?  
 จะท าให้รายงานได้รับการลงนามเป็นข้อตกลงระดับชาติได้อย่างไร? 



AQRF WS1 Ch_2  

 

 
 Page 40 of 41 

 

 

 

 

 ใครจะเป็นผู้น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ AQRF? 
 จะน าข้อคิดเห็นต่างๆมาพิจารณาอย่างไร? 

การสื่อสารทั่วไปและการเผยแพร่ 
 จ าเป็นต้องใช้การตีพิมพ์และจัดงานส าคัญอะไรบ้าง? 
 ต้องจัดท าข้อมูลอะไรบ้างบนเว็บไซต์? 
 จะน าการเทียบเคียง (และตัวอย่างทั้งหลายของคุณวุฒิ) ไปรวมไว้ในคลังข้อมูลของ

คณะกรรมการ AQRF ได้อย่างไร? 
 ใครจะเป็นผู้จัดการกับค าถามเหล่านี้? 
 จ าเป็นต้องมีการเผยแพร่อะไรบ้างในระดับนานาชาติ? 

ผลจากการค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก EQF 

ประสบการณ์ของประเทศสมาชิก EU ในการเทียบเคียงคุณวุฒิไปยัง EQF8 เป็นตัวชี้แนะว่ากลุ่มของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มระดับสูงต่างๆ (เช่น กลุ่มอ านวยการกระบวนการเทียบเคียง
หรือกลุ่มผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในการท าให้เป็นผลส าเร็จ): 

 กระทรวงของรัฐบาล (หรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง) ที่มีศักยภาพในการเป็นแกนน า/บริหาร
จัดการ 

 ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา (จากหลากหลายระดับและภาคการศึกษาและการฝึกอบรม – 
การศึกษาท่ัวไป การศึกษาและการฝึกอบรมการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ 
อุดมศึกษาการศึกษาและการฝึกอบรมเพ่ิมเติม และอ่ืนๆ) รวมถึง หลักสูตรและการประเมิน,  
หน่วยงานการจัดการศึกษา/สถาบันด้านการเรียนรู้ ครูและผู้ฝึกอบรม ผู้เรียน 

 หุ้นส่วนทางสังคม ได้แก่ ผู้จ้างงาน สหภาพแรงงาน องค์กรวิชาชีพ 
 องค์กรที่ท าหน้าที่มอบคุณวุฒิ (หากต่างไปจากประเภทที่กล่าวมาข้างต้น) 
 ความหลากหลายขององค์กรรัฐบาลที่รับผิดชอบคุณวุฒิในพ้ืนที่ของตน เช่น กระทรวงเยาวชน 

การเกษตร และสวัสดิภาพสังคม 
 องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมถึงองค์กรอาสาสมัครและองค์กรการกุศล (ในบางระบบองค์กรเหล่านี้

อาจจะรับผิดชอบคุณวุฒิเฉพาะทาง) 
 หน่วยงานระดมทุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรม 
 หน่วยงานด้านคุณวุฒิ (ถ้ามี) 
 หน่วยงานการประกันคุณภาพ (หรือองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่นี้) 
 ประชาคมการวิจัย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและท่ีปรึกษาด้านเทคนิค) 

 
 
 

                                                
8 Referencing National Qualifications Levels to the EQF Update 2013, European Qualifications Framework Series: Note 5. 
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สรุป 

ในบทนี้เราได้ส ารวจตรวจสอบการบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง AQRF และยังได้ดูลึกลงไป
ในรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆที่รวมกันขึ้นมาเป็น คณะกรรมการอ านวยการ AQRF คณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน และกลุ่มร่วมงาน ในการบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง และยังรวมถึงข้อแนะน าและแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งหลายเหล่านี้ 

 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. Referencing National Qualifications Levels to the EQF Update 2013, European 
Qualifications Framework Series: Note 5. 
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บทที่ 3 

การเชื่อมโยง AQRF กับกรอบคุณวุฒิของประเทศ 
และ/หรือของหน่วยงาน 

 
 

บทนี้ประกอบไปด้วย 4 บทย่อยดังนี:้ 
 

บทที ่3.1      เปรียบเทียบตัวบ่งชี้และระดับการเทียบเคียง AQRF กับตัวบ่งชี้ระดับ 
NQF ของประเทศ/หน่วยงาน 
 

บทที ่3.2      อธิบายปัจจัยแวดล้อมที่ควรมีก่อนการเทียบเคียง 
 

บทที ่3.3      พัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกระบวนการเทียบเคียงโดยจัดให้เข้า
กับคณะกรรมการปฏิบัติงานและกลุ่มงาน 
 

บทที ่3.4     ก าหนดโครงสร้างของรายงานการเทียบเคียง AQRF 
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บทที่ 3.1 
 

เปรียบเทียบตัวบ่งชี้และระดับการเทียบเคียง AQRF  
กับตัวบ่งชี้ระดับ NQF ของประเทศ/หน่วยงาน 
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บทที่ 3.1  

เปรียบเทียบตัวบ่งชี้และระดับการเทียบเคียง AQRF  
กับตัวบ่งช้ีระดับ NQF ของประเทศ/หน่วยงาน 

ภาพรวม 

ในบทที่ผ่านมามีเนื้อหาครอบคลุม AQRF และข้อตกลงการประกันคุณภาพที่คาดหวังใน AQRF 
ส าหรับ NQF ของประเทศ/หน่วยงาน จุดประสงค์ของบทนี้คือ เพ่ือเปรียบเทียบตัวบ่งชี้และระดับการ
เทียบเคียง AQRF กับตัวบ่งชี้ระดับ NQF ของประเทศ/หน่วยงาน 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถอธิบายขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้
และระดับการเทียบเคียง AQRF กับตัวบ่งชี้ระดับ NQF ของประเทศ/หน่วยงานได้ 

ตัวบ่งชี้และระดับการเทียบเคียง AQRF 

ก่อนหน้านี้ในบทที่ 2.2 เราได้อธิบายว่ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน1 (AQRF) เป็นกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงร่วมกันแห่งภูมิภาคที่ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือให้สามารถเปรียบเทียบคุณวุฒิต่างๆได้ทั่วทุกประเทศสมาชิก
อาเซียน  

AQRF ประกอบไปด้วยแปดระดับของผลการเรียนรู้ แต่ละระดับจะมีค าอธิบายบรรยายไว้หรือที่รู้จัก
กันในนาม “ตัวบ่งชี้ระดับ” ซึ่งเป็นการสรุปย่อผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับนั้นๆในกรอบคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ระดับมักจะจัดอยู่ ในขอบเขตของการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้แต่ละระดับแสดงถึงแนวท าง
ความสามารถที่ต่อยอดออกไปนอกเหนือไปจากการครอบครองความรู้และทักษะแต่เพียงอย่างเดียว 

ตัวบ่งชี้แต่ละระดับครอบคลุมความสามารถสี่ด้าน ดังต่อไปนี้: 

 ความสามารถด้านกระบวนการคิด – เป็นการใช้ทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงความรู้ตามอัธยาศัยที่
ได้มาจากประสบการณ์ 

 ความสามารถด้านหน้าที่ (ทักษะหรือความช านาญ) – เป็นสิ่งที่บุคคลพึงสามารถกระท าได้เมื่อ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 

 ความสามารถส่วนบุคคล – คือการรู้ว่าควรจะปฏิบัติตนเช่นไรในแต่ละสถานการณ์เฉพาะ 
 ความสามารถตามหลักจริยธรรม – การรักษาคุณค่าทางด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัว 

ตัวบ่งชี้ระดับแบ่งออกเป็นสองขอบเขตดังนี้: 

 ความรู้และทักษะ 
o ขอบเขตด้านความรู้และทักษะรวมถึงความรู้ชนิดต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และทักษะที่

ใช้ เช่น ทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติ 
 การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

                                                

1 Mike Coles and Andrea Bateman October 2014   Implementation of the AQRF - Consultation Paper for the 5th Meeting of the Task Force on ASEAN 

Qualifications Reference Framework (Version 2)   
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o ขอบเขตด้านการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบจะอธิบายถึงบริบทที่การน าความรู้และ
ทักษะมาปฏิบัติ ระดับของการพ่ึงพาตนเอง รวมถึงศักยภาพในการตัดสินใจและรับผิดชอบ
ตนเองและผู้อ่ืน 

ตัวบ่งชี้ระดับคาดคะเนว่าผลการเรียนรู้จะค่อยๆสะสมเพ่ิมขึ้นตามระดับ เช่น ในระดับหนึ่งคาดคะเน
ว่าควรจะมีความรู้ทักษะและปัจจัยแวดล้อมต่างๆในระดับนั้นๆรวมถึงในระดับที่ต่ ากว่าด้วย การตีความตัวบ่งชี้
ระดับจ าเป็นต้องอ่านทั้งสองขอบเขตควบคู่กันไปเพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ระดับท่ีแท้จริง  

ตัวบ่งชี้ทั้งแปดระดับของ AQRF แสดงให้เห็นในตารางด้านล่างนี้  

ตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF 

 ความรู้และทักษะ การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

  แสดงถึงความรู้และทักษะที่: แสดงถึงความรู้และทักษะในบริบทที่: 

ระดับ 
8 

 อยู่ในระดับเฉพาะทางข้ันสูงสุด
และอยู่แถวหน้าของสาขานั้น 

 เกี่ยวข้องกับแนวคิดต้นแบบอิสระ
และการวิจัยที่ส่งผลให้เกิดความรู้
หรือการปฏิบัติใหม่ๆ 

 ซับซ้อนและเชี่ยวชาญ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
ทดสอบทฤษฎีใหม่และวิธีแก้ปัญหาใหม่เพ่ือจัดการกับ
ปัญหาเชิงนามธรรมและซับซ้อน  

 ต้องใช้วิจารณญาณท่ีเชี่ยวชาญและมีอ านาจตาม
ข้อตกลงที่ตัง้ไว้เพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยและความ
รับผิดชอบส าคัญเพ่ือต่อยอดความรู้และการปฏิบัติที่
เชี่ยวชาญและเพ่ือสร้างกระบวนการและแนวคิดใหม่ๆ  

ระดับ 
7 

 อยู่ในแถวหน้าของสาขาและแสดง
ถึงความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น 

 เกี่ยวข้องกับแนวคิดอิสระที่ส าคัญท่ี
เป็นฐานการวิจัยเพื่อต่อยอดหรือให้
นิยามใหม่แก่ความรู้และการปฏิบัติ 

 ซับซ้อนและไม่อาจคาดเดา เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหา 

 ต้องใช้วิจารณญาณท่ีเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบ
ส าคัญในการบริหารจัดการความรู้และการปฏิบัติที่
เชี่ยวชาญ  

ระดับ 
6 

 เป็นทฤษฎีเทคนิคพิเศษภายใน
สาขาเฉพาะทาง 

 เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ 

 ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   
 ต้องใช้การริเริ่มและการปรับตัว รวมถึงกลยุทธ์ในการ

ปรับปรุงกิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาซับซ้อนเชิง
นามธรรม 

ระดับ 
5 

 เป็นรายละเอียดด้านทฤษฎีและ
เทคนิคของสาขาท่ัวไป  

 เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์ 

 มักจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ   
 เกี่ยวข้องกับการประเมินอิสระของกิจกรรมที่ช่วย

แก้ไขปัญหาซับซ้อนและบางครั้งก็เป็นปัญหาเชิง
นามธรรม  

ระดับ 
4 

 เป็นเชิงทฤษฎีและเทคนิคท่ี
ครอบคลุมเรื่องทั่วไปของสาขานั้น  

 เกี่ยวข้องกับการปรับกระบวนการ  

 โดยทั่วไปจะคาดเดาได้แต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน  
 เกี่ยวข้องกับการแนะน ากว้างๆที่ต้องใช้การชี้น าตนเอง

บ้างและความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 
ระดับ 
3 

 รวมถึงหลักการทั่วไปและแนวคิด
บางแง่มุม 

 มั่นคงโดยมีบางแง่มุมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้  
 เกี่ยวข้องกับการแนะน าทั่วไปและต้องใช้วิจารณญาณ
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 ความรู้และทักษะ การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

  แสดงถึงความรู้และทักษะที่: แสดงถึงความรู้และทักษะในบริบทที่: 

 เกี่ยวข้องกับการเลือกและ
ประยุกต์ใช้วิธีการ, เครื่องมือ, วัสดุ, 
และข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน 

และการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

ระดับ 
2 

 เป็นเรื่องทั่วไปและข้อเท็จจริง 
 เกี่ยวข้องกับการใช้การด าเนินงาน

มาตรฐาน 

 เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่วางเป็นโครงสร้างไว้แล้ว 
 เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลและใช้ความรอบคอบ

บ้างในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่คุ้นเคย 

ระดับ 
1 

 เป็นเรื่องพ้ืนฐานทั่วไป  
 เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ท า

เป็นประจ าแบบเรียบง่าย
ตรงไปตรงมา 

 เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ท าเป็นประจ าตาม
โครงสร้าง  

 เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและควบคุมดูแลในระดับ
ใกล้ชิด 

การเปรียบเทียบตัวบ่งช้ีระดับของ AQRF กับของ NQF 

แบบฝึกหัดเปรียบเทียบเป็นหนึ่งในบรรดากิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเทียบเคียง 
AQRF ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการตีความว่า AQRF ระดับไหนเข้ากันได้กับระดับคุณวุฒิใดของ NQF 
หรือของหน่วยงาน ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเทียบเคียง AQRF หน่วยงาน/กระทรวงที่รับผิดชอบด้านคุณวุฒิ 
NQF ควรจะมีความรู้ในด้านตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF และ NQF รวมถึงการน ามาเปรียบเทียบกัน 

ขั้นตอนในการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF และ NQF 

ก่อนที่เราจะเริ่มท าแบบฝึกหัดเปรียบเทียบ เราควรจะได้รับรู้เนื้อหาของเอกสารต่อไปนี้เสียก่อน: 
1. ตัวบ่งชี้ระดับ NQF ของประเทศตนเอง 
2. ตัวบ่งชี้ระดับ AQRF 
3. รายการคุณวุฒิ NQF ที่ได้รับการออกแบบในปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ระดับ NQF 

ขั้นตอนที่ 1: แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ระดับ NQF สามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับระดับใด
ระดับหนึ่งในกรอบคุณวุฒิ 

ขั้นตอนที่ 2: ก าหนดลงไปว่าควรจะจัดกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับ NQF ตามการจัดหมวดหมู่ของความรู้ 
ทักษะ และความสามารถท่ีแตกต่างกันไปหรือไม่  

ขั้นตอนที่ 3: ระบุคุณวุฒิ NQF และระดับของงาน/อาชีพที่เหมาะสมที่สุดกับตัวบ่งชี้ระดับของ NQF 

ตัวอย่าง: 
ระดับ NQF คุณวุฒิ NQF ระดับของงาน/อาชีพ 
8   
7   
6   
5   
4   
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ขั้นตอนที่ 4: เปรียบเทียบแต่ละตัวบ่งชี้ระดับของ NQF กับตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF เพ่ือก าหนด
ความเข้ากันได้ และถ้าหากเป็นไปได้ให้ระบุเฉพาะเจาะจงลงไป  

ขั้นตอนที่ 5: ถ้าตัวบ่งชี้ระดับของ NQF ที่เลือกมาสามารถเข้ากันได้อย่างใกล้เคียงมากกับตัวบ่งชี้
ระดับใดระดับหนึ่งของ AQRF ให้น าคุณวุฒิของระดับ NQF ที่เลือกมานั้นมาส ารวจตรวจสอบว่าเหมาะสมกับ
ตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF หรือไม่ ถ้าเหมาะสมให้ท าขั้นตอนที่ 4  ซ้ ากับตัวบ่งชี้ระดับ NQF ตัวต่อไป ถ้าไม่
เหมาะสมให้ด าเนินการขั้นตอนที่ 6 

ขั้นตอนที่ 6: ถ้าตัวบ่งชี้ระดับของ NQF ที่เลือกมาสามารถเข้ากันได้เพียงบางส่วนกับตัวบ่งชี้ระดับใด
ระดับหนึ่งของ AQRF ให้น าระดับงาน/อาชีพของระดับ NQF ที่เลือกมานั้นมาส ารวจตรวจสอบว่าเหมาะสมกับ
ตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF หรือไม่ ถ้าเหมาะสมให้ด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้ ถ้าไม่เหมาะสมให้ท าขั้นตอนที่ 5 
ซ้ า แต่เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ระดับของ NQF ที่เลือกมากับตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF ที่ต่ าลงไปอีกหนึ่งระดับ  

หมายเหตุ: การเทียบเคียงตามสามขอบเขตของหมวดหมู่การเรียนรู้ซึ่งได้แก่ กระบวนการคิด ความชอบ และ
ทักษะพิสัย นับเป็นสิ่งส าคัญเพราะแต่ละระดับของหมวดหมู่การเรียนรู้ต่างก็มีระดับความซับซ้อนในการเรียนรู้
ที่แตกต่างกันไปตามขอบเขตของ กระบวนการคิด ความชอบ และทักษะพิสัย  

จะเกิดอะไรขึ้นถ้า NQFs มีตัวบ่งชี้มากกว่า 8 ระดับ? 

ส าหรับ NQFs ที่มีตัวบ่งชี้มากกว่า 8 ระดับ ก็จะมี AQRF ระดับใดระดับหนึ่งที่สามารถเข้ากันได้กับ 
NQF สองระดับหรือมากกว่า นับเป็นเรื่องปกติตราบเท่าที่ตัวบ่งชี้ระดับของ NQF ยังสามารถเข้ากันได้อย่าง
ใกล้เคียงกับตัวบ่งชี้ระดับใดระดับหนึ่งของ AQRF 

ส าหรับ NQFs ที่มีตัวบ่งชี้ 8 ระดับ (เท่ากันกับของ AQRF) เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องจับคู่แต่ละระดับของ 
NQF ให้เข้ากับตัวบ่งชี้ระดับใดระดับหนึ่งของ AQRF หากไม่สามารถท าเช่นนั้นได้เราขอแนะน าเป็นอย่างยิ่งให้
ทบทวนการเขียนตัวบ่งชี้ระดับของ NQFs อีกครั้งหนึ่ง 

การตัดสินใจว่าเทียบกันได้หรือไม่ 

การตัดสินใจว่าระดับของ NQF สามารถน ามาเทียบกับระดับของ AQRF ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า
ตัวบ่งชี้ระดับของทั้งคู่เข้ากันได้อย่างใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีการเข้ากันได้พอดิบพอดีถึง 
100% ในการที่จะตรวจสอบดูว่าระดับใดของ NQF จับคู่เข้ากันได้กับระดับใดของ AQRF นั้น ให้เลือกหนึ่ง
คุณวุฒิของ NQF มาแล้วส ารวจตรวจสอบดูว่าผลจากการจบการศึกษาและได้รับคุณวุฒินั้นสามารถเข้ากันได้
กับตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF หรือไม ่ 

บางประเทศน าหลักการ “เหมาะพอดี” กับ “เหมาะเต็มที่” มาใช้ในการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ระดับ 
 

เหมาะพอดี: ผลการเรียนรู้โดยทั่วไปเป็นไปตามตัวบ่งชี้ระดับของ NQF และเหมาะพอดีกับตัวบ่งชี้
ระดับใดระดับหนึ่งมากกว่าระดับอ่ืนๆของ AQRF ในแง่ของความรู้ ทักษะ และความสามารถ 

 

เหมาะเต็มที่: ผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF ในแง่ของความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ 
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ผู้สร้างนโยบายได้รับการกระตุ้นให้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเทียบเคียง 
AQRF เพ่ือที่ว่าจะได้สามารถเข้าใจตรงกันในเรื่องระดับของ AQRF ที่คาดหวังและการจับคู่ให้เข้ากันกับ NQFs 

ตัวอย่างของประเทศเดนมาร์กที่เปรียบเทียบ NQF ของตนเองกับ EQF (กรอบคุณวุฒิยุโรป) 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบใช้รหัสสีดังนี้: 
1. แดง – ความสอดคล้องกันระหว่างผลลัพธ์ด้านความรู้ใน EQF และ NQF 
2. เขียว – ความสอดคล้องกันระหว่างผลลัพธ์ด้านทักษะใน EQF และ NQF 
3. ชมพู – ความสอดคล้องกันระหว่างผลลัพธ์ด้านความสามารถใน EQF และ NQF 
4. น้ าเงิน – ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ใน EQF และ NQF 
 
ตัวบ่งชี้ระดับของ EQF-ระดับ 2 กับ NQF-ระดับ 1 
EQF-ระดับ 2 NQF-ระดับ 1 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ 
ความรู้
ข้อเท็จจริง
พ้ืนฐานในสาขา
อาชีพหรือ
การศึกษา 

กระบวนการคิด
พ้ืนฐานและ
ทักษะปฏิบัติที่
ต้องใช้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือ
ปฏิบัติงานให้
ส าเร็จและเพ่ือ
แก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนเป็น
ประจ าโดยการ
ใช้กฎระเบียบ
และเครื่องมือ
ง่ายๆ 

การปฏิบัติงาน
หรือการศึกษา
ภายใต้การ
ควบคุมดูแลโดย
ให้มีอิสระบ้าง 

ต้องมีความรู้
พ้ืนฐานภายใน
วิชาทั่วไป. 
 
ต้องมีความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เรื่อง ธรรมชาติ, 
วัฒนธรรม, 
สังคม, และ
การเมือง. 

ต้องมีทักษะ
พ้ืนฐานทาง
ภาษา, ตัวเลข, 
เชิงปฏิบัติ, และ
เชิงสร้างสรรค์. 
ต้องสามารถใช้
ประโยชน์จาก
วิธีขั้นพ้ืนฐาน
ต่างๆในการ
ปฏิบัติงาน. 
ต้องสามารถ
ประเมินผลงาน
ของตนเองได้. 
ต้องสามารถ
น าเสนอผลงาน
ของตนเองได้. 

ต้องสามารถ
ยอมรับการ
ตัดสินใจส่วน
บุคคลได้และ
ปฏิบัติตนได้
เหมาะสมใน
สถานการณ์ที่
เรียบง่ายและ
ชัดเจน. 
 
ต้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้
โดยอิสระกับ
ปัญหาที่เห็น
ชัดเจนล่วงหน้า. 
 
ต้องมีความ
ปรารถนาที่จะ
เรียนรู้และ
สามารถเข้าไป
อยู่ใน
สถานการณ์การ
เรียนรู้แบบเปิด
บางส่วนภายใต้
การควบคุมดูแล 
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สรุป 

ในบทนี้เราได้ทบทวนว่ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และยังได้
ส ารวจตรวจสอบขั้นตอนต่างๆในการท าแบบฝึกหัดเปรียบเทียบระหว่างตัวบ่งชี้ระดับของ  AQRF กับตัวบ่งชี้
ระดับของ NQF ในบทต่อๆไปจะมีเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดของกระบวนการเทียบเคียง AQRF  
 
 
เอกสารอ้างอิง 

1. Mike Coles and Andrea Bateman October 2014   Implementation of the AQRF - 
Consultation Paper for the 5th Meeting of the Task Force on ASEAN 
Qualifications Reference Framework (Version 2).  
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บทที่ 3.2 
 

อธิบายปัจจัยแวดล้อมที่ควรมีก่อนการเทียบเคียงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



AQRF WS1  Ch_3  

 

 

 
 Page 10 of 18 

 

 

 
 

 

 
บทที ่3.2  

อธิบายปัจจัยแวดล้อมที่ควรมีก่อนการเทียบเคียงคุณวุฒิ  

ภาพรวม 

ในบทต่างๆที่ผ่านมามีเนื้อหาครอบคลุมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) จุดประสงค์ของบทนี้คือเพ่ือส ารวจตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมที่ควรมีไว้ก่อนเพ่ือช่วย
เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเทียบเคียงคุณวุฒิกับ AQRF 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถระบุปัจจัยแวดล้อมที่ควรมีไว้ก่อนเพ่ือช่วยเอ้ืออ านวย
ความสะดวกในการเทียบเคียงคุณวุฒิแห่งชาติกับผู้มีส่วนร่วมในประเทศไทย และสามารถส ารวจตรวจสอบ
อุปสรรคและปัญหาและกลยุทธ์ทั้งหลายเพื่อช่วยส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยเหล่านั้น 

ปัจจัยแวดล้อมที่ควรมีส าหรับการเทียบเคียง1  

ก่อนเริ่มท ากระบวนการเทียบเคียงใดๆอย่างเป็นทางการที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมด้วย เป็นเรื่อง
ส าคัญที่จะต้องประเมินว่าปัจจัยแวดล้อมภายในประเทศสามารถเอ้ืออ านวยต่อการท าการเทียบเคียงให้เป็น
ผลส าเร็จได้หรือไม ่

ปัจจัยแวดล้อมบางประการที่ช่วยเอื้ออ านวยอาจจะรวมถึง: 
 สามารถเผยแพร่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ให้สาธารณชนได้โดยง่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดสามารถเข้าใจแนวคิดหลักของ AQRF ได้เป็นอย่างดี   
 มีการสร้างศักยภาพ, การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า, การสร้างช่องทางติดต่อภาครัฐและ

ระดับการปรึกษาหารือกับหลากหลายหน่วยงานและองค์กร  
 มีการด าเนินการพัฒนางานที่มาช่วยสนับสนุนแนวคิดของ AQRF (เช่น ผลลัพธ์การเรียนรู้)  
 ประเทศยอมรับว่าการพัฒนา AQRF เป็นการเพ่ิมศักยภาพความร่วมมือระดับภูมิภาค:  
 เป็นการเผยแพร่และส ารวจตรวจสอบการรับรู้และคุณค่าของ AQRF 

 มีการคิดวางโครงสร้างการก ากับดูแลและบริหารจัดการ:  
 ก าหนดความรับผิดชอบในการเทียบเคียง  
 จัดตั้งคณะกรรมการที่มีความสามารถ  
 จัดตั้งการปรึกษาหารือและกระบวนการรายงานให้เป็นระบบ  

 เห็นความส าคัญอย่างยิ่งของการประกันคุณภาพระบบคุณวุฒิ:  
 ขยายระบบการประกันคุณภาพท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ NQFs 

 มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับการประกันคุณภาพในบริบทอ่ืนๆ:  
 พิจารณาว่าระบบการประกันคุณภาพแห่งชาติ เช่น ส าหรับการออกแบบหลักสูตร มีส่วนต่อ

ประสานกับโครงสร้างและหลักการของ AQRF อย่างไร  
 มีการด าเนินการกระบวนการก่อนการเทียบเคียง:  
 ประเทศควรจะทดลองเทียบเคียงคุณวุฒิของตนเองกับระบบการประกันคุณภาพ แล้ว

อภิปรายถึงผลและประสบการณ์ที่ได้รับกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆโดยไม่ถือว่าการ
ส ารวจนี้เป็นการเทียบเคียงอย่างเป็นทางการ 
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 มีการตระหนักรู้มากข้ึนถึงโครงการอื่นๆที่เชื่อมโยงกัน เช่น ข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน (MRAs) 
และการสร้างแนวร่วมอ่ืนๆ:  
 เข้าใจว่า AQRF ก็ต้องพ่ึงพาอาศัยโครงการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขต

และเข้าใจโครงการอ่ืนๆนั้นด้วยเช่นกัน   

การประเมินปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการเทียบเคียง  

ก่อนที่จะท าการเทียบเคียงอย่างเป็นทางการ แต่ละประเทศจะต้องประเมินปัจจัยแวดล้อมที่ควรมีไว้
ก่อนดังที่อธิบายไว้ข้างต้น, ระบุถึงช่องโหว่อุปสรรคและปัญหา, และเพ่ิมมาตรการเพ่ือจัดการปัญหาเหล่านั้น 
ช่องโหว่อุปสรรคและปัญหาอาจเป็นไปได้ตั้งแต่ ผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจ AQRF อย่างชัดเจนถ้วนทั่วทุกคน 
โครงสร้างการก ากับดูแลและบริหารจัดการที่จ าเป็นต้องใช้ในการเทียบเคียงยังไม่เข้าที่ลงตัว หรือการประกัน
คุณภาพของระบบคุณวุฒิยังไม่เข้มแข็งมากพอ 

การประเมินว่าปัจจัยแวดล้อมที่ควรมีไว้ก่อนภายในประเทศสามารถเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการ
เทียบเคียงได้เป็นผลส าเร็จได้หรือไม่นั้นจะน ามากล่าวถึงอีกครั้งในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 

สรุป 

ในบทนี้เราได้ส ารวจตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมท่ีควรมีไว้ก่อนเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการท าการเทียบเคียง
คุณวุฒิกับ AQRF ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจ AQRF ในการประชุม
ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2014 ในบทต่อไปเราจะพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการขั้นตอน
ต่างๆของกระบวนการเทียบเคียง AQRF  
 
เอกสารอ้างอิง   

1. Mike Coles and Andrea Bateman October 2014   Implementation of the AQRF - 
Consultation Paper for the 5th Meeting of the Task Force on ASEAN 
Qualifications Reference Framework (Version 2)   

2. Referencing National Qualifications Levels to the EQF   Update 2013  
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บทที่ 3.3 
 

พัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง 
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บทที ่3.3 

พัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง 
โดยจัดให้เข้ากับคณะกรรมการปฏิบัติงานและกลุม่งาน 

ภาพรวม 

ในบทที่ 2.4 มีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการเทียบเคียง AQRF และในบทที่ผ่านมาได้ระบุถึงปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการเทียบเคียงคุณวุฒิแห่งชาติกับ AQRF กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จุดประสงค์
ของบทนี้คือเพ่ือแนะแนวทางให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการขั้นตอนต่างๆของ
กระบวนการเทียบเคียง AQRF โดยจัดให้เข้ากับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกลุ่มงานทั้งหลาย  

กระบวนการเทียบเคียง AQRF 

กระบวนการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ: 
 อธิบายโครงสร้างร่วมส าหรับการเชื่อมโยง NQFs กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) 
 รับประกันให้แน่ใจว่ากระบวนการเชื่อมโยงได้กระท าขึ้นอย่างจริงจังเข้มแข็งและโปร่งใส 
 จัดท าโครงสร้างการรายงานร่วมกันเพ่ือการจัดท ารายงานการเทียบเคียง 

ความสอดคล้องและโปร่งใสของกระบวนการเทียบเคียงนับเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะท าให้เกิดบูรณภาพ
ใน AQRF และยังส าคัญยิ่งต่อบรรดาประเทศสมาชิกที่จะเข้าใจและไว้วางใจผลลัพธ์ของกระบวนการเทียบเคียง
ที่ด าเนินการโดยแต่ละประเทศ 

แผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง 

ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเทียบเคียง การเตรียมแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมกระบวนการเทียบเคียง
ทั้ง 8 ขั้นตอนจะเป็นประโยชน์มาก แผนปฏิบัติการที่จะแนะน าต่อไปนี้สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้ 
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แผนปฏิบัติการ – ตัวอย่าง 
 

กระบวนการเทียบเคียง 
 

 
ระยะเวลา 
(เดือน/ปี) 

 
คณะกรรมการ 

 
1. จัดตั้งองค์กรที่จะมาบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 

เช่น คณะกรรมการอ านวยการ AQRF 
  

2. จัดท าข้อเสนอการเชื่อมโยงระดับต่อระดับระหว่าง NQF 
กับ AQRF 

  

3. ด าเนินการปรึกษาหารือระดับชาติบนพื้นฐานของข้อเสนอ 
 

  

4. เขียนรายงานการเทียบเคียงโดยค านึงถึงการปรึกษาหารือ
ระดับชาติและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 

  

5. จัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับผิดชอบและรับรองรายงาน
การเทียบเคียง 

  

6. น าเสนอรายงานการเทียบเคียงต่อคณะกรรมการ AQRF 
แล้วจึงจัดการอภิปรายขึ้นระหว่างหมู่มิตรประเทศ 

  

7. หากจ าเป็น ควรจัดหาค าอธิบายที่ชัดเจนและหลักฐานอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ AQRF 

  

8. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน NQF และในความสัมพันธ์
ระหว่าง NQF กับ AQRF ในภายหลัง ให้ปรับข้อมูลใน
รายงานให้ทันสมัยแล้วส่งให้คณะกรรมการ AQRF 
พิจารณา 

  

โดยหลักการของ AQRF กระบวนการเทียบเคียงควรจะรวมถึงทุกภาคส่วนต่างๆ (อุดมศึกษา 
โรงเรียน การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ, และการศึกษาผู้ใหญ่อ่ืนๆ) 

 ในปัจจุบันนี้ NQFs ของบางประเทศสมาชิกตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่จ ากัดของภาคส่วนการเรียนรู้ จึงท า
ให้ม ีNQF เพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังคงสามารถน ามาอ้างอิงกับ AQRF ได ้ 

การจัดรูปแบบกระบวนการเทียบเคียงให้เข้ากับคณะกรรมการปฏิบัติงานและกลุ่มงาน 

ข้อเสนอการจัดรูปแบบแสดงให้เห็นดังในตารางต่อไปนี้: 

การปฏิบัติงาน คณะกรรมการ / กลุ่มงาน 
1. จัดตั้งองค์กรที่จะมาบริหารจัดการกระบวนการเทียบเคียง 

เช่น คณะกรรมการอ านวยการ AQRF 
กระทรวงที่เป็นแกนน าในการ
ปรึกษาหารือผู้มีส่วนร่วมทั้งหลาย  

2. จัดท าข้อเสนอการเชื่อมโยงระดับต่อระดับระหว่าง NQF กับ 
AQRF 

คณะอภิปรายการเทียบเคียง AQRF 
 
คณะกรรมการคุณวุฒิ (TVET-4) 
 
คณะกรรมการด้านทักษะเทคนิค 

3. ด าเนินการปรึกษาหารือระดับชาติบนพื้นฐานของข้อเสนอ คณะอภิปรายการเทียบเคียง AQRF 
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4. เขียนรายงานการเทียบเคียงโดยค านึงถึงการปรึกษาหารือ
ระดับชาติและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 

กลุ่มงานภายใต้ขอบเขตของคณะ
อภิปรายการเทียบเคียง AQRF 

5. จัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับผิดชอบและรับรองรายงาน
การเทียบเคียง 

คณะอภิปรายการเทียบเคียง AQRF 

6. น าเสนอรายงานการเทียบเคียงต่อคณะกรรมการ AQRF แล้ว
จึงจัดการอภิปรายขึ้นระหว่างหมู่มิตรประเทศ 

คณะกรรมการอ านวยการ AQRF 
 

7. หากจ าเป็น ควรจัดหาค าอธิบายที่ชัดเจนและหลักฐานอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ AQRF 

คณะกรรมการอ านวยการ AQRF 
 

8. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน NQF และในความสัมพันธ์
ระหว่าง NQF กับ AQRF ในภายหลัง ให้ปรับข้อมูลใน
รายงานให้ทันสมัยแล้วส่งให้คณะกรรมการ AQRF พิจารณา 

คณะอภิปรายการเทียบเคียง AQRF 
 

สรุป 

ในบทนี้เราได้ทบทวนการเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง AQRF 
การจัดรูปแบบกระบวนการเทียบเคียงให้เข้ากับคณะกรรมการปฏิบัติงานและกลุ่มงานนับเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
เอ้ืออ านวยให้เกิดความร่วมมือระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระทรวงต่างๆและองค์กรระดับชาติเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเทียบเคียง ในบทต่อไปเราจะดูในเรื่องโครงสร้างของรายงานการเทียบเคียง 
AQRF  
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บทที่ 3.4 
 

ก าหนดโครงสร้างของรายงานการเทียบเคียง AQRF 
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บทที ่3.4  

ก าหนดโครงสร้างของรายงานการเทียบเคียง AQRF 

ภาพรวม 

ในบทที่ผ่านๆมามีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการจัดรูปแบบกระบวนการเทียบเคียง AQRF ทั้ง 8 ขั้นตอน
ให้เข้ากับการภาระงานและหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติงานและกลุ่มงานต่างๆ จุดประสงค์ของบทนี้คือเพ่ือ
เสนอโครงสร้างของรายงานการเทียบเคียง AQRF 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถก าหนดโครงสร้างของรายงานการเทียบเคียง AQRF เพ่ือส่ง
ต่อกับคณะอภิปรายการเทียบเคียง AQRF และคณะกรรมการ AQRF เพ่ือขอรับการรับรอง  

โครงสร้างของรายงานการเทียบเคียง1 

คณะท างานเฉพาะกิจ AQRF ได้แนะน าว่ารายการเทียบเคียงควรจะมีส่วนประกอบดังนี้:  
ส่วนหัวเรื่อง ค าอธิบาย 
1. สถานะของรายงาน ค าอธิบายที่ระบุสถานะของรายงาน เช่น เป็นรายงานฉบับร่างหรือฉบับสมบูรณ์?  
2. บทสรุปขั้นสูง ภาพรวมของผลลัพธ์ส าคัญของกระบวนการเทียบเคียงและของเกณฑ์อ้างอิงทั้ง 11 

และข้ันตอนต่างๆ  
3. ค าบรรยายระบบคุณวุฒิ

แห่งชาติและ NQF 
ค าบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิแห่งชาติ การประกันคุณภาพ วิถีทางต่างๆ 
การเข้าถึงหลักสูตร และอ่ืนๆ รวมถึงลักษณะการออกแบบ จุดมุ่งหมายและหน้าที่, 
และข้ันตอนในการพัฒนา NQF 

4. ข้อมูลพื้นฐาน ค าบรรยายสั้นๆของกระบวนการจัดเตรียมการท ารายงาน  
5. เกณฑ์อ้างอิงทั้ง 11 และ
ขั้นตอนต่างๆ  

นี่เป็นส่วนส าคัญหลักของรายงานที่กล่าวถึงแต่ละเกณฑ์ในการเทียบเคียงระดับ
คุณวุฒิแห่งชาติกับ AQRF  

6. ข้อมูลเพิ่มเติม การน าเสนอสั้นๆในเรื่องต่างๆ เช่น แผนงานและขั้นตอนต่อไปในการพัฒนา NQF 
และการน าไปใช้ 
อุปสรรคและปัญหาที่คาดไว้หรือต้องเผชิญในกระบวนการเทียบเคียง; ผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดจากการน า AQRF มาใช้ 
แผนใดๆที่ต้องทบทวนการตัดสินใจที่น าเสนอไว้ในรายงานการเทียบเคียง  

7. ภาคผนวก ข้อมูลต่างๆ เช่น สถาบันหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเตรียมการท า
รายงาน ตัวอย่างของคุณวุฒิ ค าแถลงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับชาติและ/หรือ
ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ข้อความทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

1   EQF-Ref Project 2011.  EQF Referencing Process and report (EQF-Ref, May 2011) 

สรุป 

ในบทนี้เราได้ส ารวจตรวจสอบโครงสร้างของรายงานการเทียบเคียงที่เสนอแนะเป็นแนวทางให้แต่ละ
ประเทศสามารถน าไปปรับใช้เป็นโครงสร้างของรายงานการเทียบเคียง AQRF ของตนเองได้ โครงสร้างตัวอย่าง
ได้ให้แนวทางเป็นโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดของรายงานการเทียบเคียง อย่างไรก็ตามไม่จ าเป็นว่าทุกประเทศ
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จะต้องมีโครงสร้างรายงานการเทียบเคียงเหมือนกันทุกประการตราบใดที่ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการพิจารณาว่ามี
ส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดนั้นสามารถเห็นได้ชัดเจนในรายงาน 

  โครงสร้างของรายงานที่น าเสนอไปนั้นจะมีประโยชน์มากในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ซึ่งเรา
จะร่วมกันพิจารณาว่าจะจัดเตรียมการท ารายงานการเทียบเคียง AQRF ส าหรับภาคส่วนที่เป็นเป้าหมายได้
อย่างไร 
 
 
เอกสารอ้างอิง 

1 Mike Coles and Andrea Bateman October 2014   Implementation of the AQRF - 
Consultation Paper for the 5th Meeting of the Task Force on ASEAN 
Qualifications Reference Framework (Version 2) 
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อภิธานศัพท์ AQRF (ที่มา: Coles, Mike  (Feb 2014) TF-AQRF5 Briefing Paper Qualifications frameworks and Quality assurance systems) 

Accreditation 
การรับรองคุณวุฒิ 

ความเห็นชอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมถึงคุณวุฒิหรือหน่วยย่อยของคุณวุฒิอย่างเป็นทางการในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามข้อบังคับที่
ก าหนดโดยหน่วยงานรับรองคุณวุฒิ  

Accredited qualifications 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

คุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ท าหน้าที่รับรองคุณวุฒิเพราะเป็นไปตามข้อบังคับหรือมาตรฐานคุณภาพ 

Accrediting agency 
หน่วยงานรับรองคุณวุฒิ 

หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับรองคุณวุฒิคือผู้ที่มีอ านาจ (เช่น หน่วยงานคุณวุฒิแห่งชาติ, หน่วยงานรับรองคุณวุฒิแห่งชาติ, คณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
เป็นทางการหรือบุคคลอ่ืนใดที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุมัติคุณวุฒิ) ในการจัดตั้งโครงการและการ
รับรองคุณวุฒิภายใต้กฎหมายแห่งชาติ หน่วยงานรับรองคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ระบบประกันคุณภาพ  

Achievement standards 
(in education and 
training)มาตรฐาน

ความส าเร็จ (ของการศึกษา
และการเรียนรู้) 

หน่วยงานที่มีอ านาจจัดท าและอนุมัติค าอธิบายรวมทั้งนิยามกฎที่ต้องปฏิบัติตามในแต่ละบริบทหรือเพ่ือสัมฤทธิ์ผล  
มีความแตกต่างระหว่าง มาตรฐานความสามารถ ทางการศึกษา ทางอาชีพ การประเมิน การตรวจสอบ และการรับรอง ดังต่อไปนี้  
 มาตรฐานความสามารถ หมายถึง ความรู้ ทักษะและ/หรือความสามารถที่เก่ียวโยงไปยังการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานทางการศึกษา หมายถึง ค าอธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาของหลักสูตร ข้อก าหนดในการรับเข้าศึกษา และทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง

ใช้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 มาตรฐานทางอาชีพ หมายถึง ค าอธิบายกิจกรรมและภาระงานที่เก่ียวข้องกับงานเฉพาะทางและการปฏิบัติงานนั้น 
 มาตรฐานการประเมิน หมายถึง ค าอธิบายผลการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมินและระเบียบวิธีที่ใช้ 
 มาตรฐานการตรวจสอบ หมายถึง ค าอธิบายระดับผลสัมฤทธิ์ที่ผู้รับการประเมินต้องบรรลุและระเบียบวิธีที่ใช้ 
 มาตรฐานการรับรอง หมายถึง ค าอธิบายกฎระเบียบที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณวุฒิ (เช่น ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร) รวมทั้งสิทธิที่ได้รับมา [1]  

Certifying and/or 
awarding body 

หน่วยงานที่มอบและ/หรือ
รับรองคุณวุฒิ 

หน่วยงานที่ออกคุณวุฒิ (เช่น ใบรับรอง ประกาศนียบัตร หรือต าแหน่ง) และยอมรับอย่างเป็นทางการถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (ความรู้ ทักษะ และ/หรือ 
ความสามารถ) ของปัจเจกชนตามข้ันตอนของการประเมินและตรวจสอบ [2] 
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Competence 
ความสามารถ 

ความสามารถคือศักยภาพที่ขยายออกไปเกินกว่าการครอบครองความรู้และทักษะ รวมถึง 1) ความสามารถด้านพุทธิปัญญา เกี่ยวข้องกับการใช้ทฤษฎี
และแนวคิดได้ดีพอๆกันกับความรู้ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ 2) ความสามารถด้านการปฏิบัติงาน (ทักษะหรือความช านาญ) เป็นสิ่งที่ควรท าได้เมื่อ
ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ก าหนด 3) ความสามารถส่วนบุคคล เกี่ยวข้องกับความช านาญในการปฏิบัติตนในสถานการณ์เฉพาะ และ 4) ความสามารถ
ด้านศีลธรรม เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่าและเกียรติยศศักดิ์ศรีให้แก่สาขาอาชีพและตนเอง [3] 

Credit 
หน่วยกิต 

หน่วยกิตเป็นตัวค านวณเพื่อบอกปริมาณของการเรียนรู้ แต่ละหน่วยกิตจะถ่ายโอนไปยังคุณวุฒิจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่ว่าจะอยู่สภาพแวดล้อมที่เป็น
ทางการ ไม่เป็นทางการ หรือนอกโรงเรียน หน่วยกิตสามารถสะสมไปได้จนถึงระดับที่ก าหนดไว้เพื่อเป็นการตัดสินให้ได้รับคุณวุฒิ กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการค านวณหน่วยกิต โอนหน่วยกิต และสะสมหน่วยกิต จะเป็นไปตามข้อบังคับของกรอบงานด้านหน่วยกิต [4] 

Curriculum 
หลักสูตร 

รายการกิจกรรมต่างๆที่ท าขึ้นเพ่ือออกแบบ สร้างระบบ และวางแผนด้านการศึกษาหรือปฏิบัติการฝึกอบรม รวมถึงการอธิบายความหมายของ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา วิธีการ (รวมถึงการประเมินด้วย) และอุปกรณ์ พร้อมทั้งการจัดฝึกอบรมครูและผู้ฝึกอบรม [5] 

Education Sectors 
ภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษา หมายถึง กลุ่มย่อยหลักๆที่อยู่ภายในวงการศึกษาและฝึกอบรม เช่น โรงเรียน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

Informal learning 
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

การเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากกิจวัตรประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับงาน ครอบครัว หรือสันทนาการ การเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ถูกสร้างเป็นระบบหรือจัดโครงสร้างใน
ลักษณะของจุดประสงค์ เวลา หรือการสนับสนุนการเรียนรู้ แต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดข้ึนเองโดยไม่ตั้งใจจากมุมมองของผู้เรียน [6] 

Learning outcomes 
ผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้คือค าอธิบายที่ชัดเจนว่าผู้เรียนได้รับการคาดหวังว่าควรรู้อะไร เข้าใจอะไร และ/หรือท าอะไรได้บ้างอันเป็นผลจากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์  

Level descriptor 
ตัวบ่งชี้ระดับ 

ค าอธิบายทั่วไปที่สรุปผลการเรียนรู้ว่าเหมาะสมกับระดับใดในกรอบคุณวุฒิ ตัวบ่งชี้ระดับมักจะถูกจัดให้อยู่ในขอบเขตของการเรียนรู้  

Lifelong learning 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่กระท าตลอดชีวิตซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ ทักษะ ความสามารถ และ/หรือคุณวุฒิแก่บุคคล สังคม 
และ/หรือสาขาอาชีพ [7] 
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National Qualifications 
Framework 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

เครื่องมือในการพัฒนาและจ าแนกประเภทต่างๆของคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ใช้วัดระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เกณฑ์ต่างๆเหล่านี้อาจแฝงอยู่ในตัวบ่งชี้คุณวุฒิ
เองหรืออาจบอกไว้ในรูปแบบของตัวบ่งชี้ระดับทั้งหลาย ขอบข่ายของกรอบอาจครอบคลุมผลสัมฤทธิ์และเส้นทางการเรียนรู้ทั้งหมดหรืออาจจะถูกจ ากัด
เฉพาะภาคส่วน ตัวอย่างเช่น การศึกษาเบื้องต้น การศึกษาผู้ใหญ่และการฝึกอบรม หรือขอบเขตการประกอบอาชีพ บางกรอบอาจจะมีโครงสร้างที่แน่น
หนากว่าและมีองค์ประกอบการออกแบบมากกว่ากรอบอ่ืนๆ บางกรอบอาจจะมีพ้ืนฐานทางด้านกฎหมายในขณะที่กรอบอื่นๆแสดงให้เห็นถึงฉันทามติ
ทางด้านมุมมองต่างๆของหุ้นส่วนทางสังคม [8] 

Non-formal learning การ
เรียนรู้นอกระบบ 

การเรียนรู้ที่แฝงตัวอยู่ในกิจกรรมที่วางไว้โดยไม่ก าหนดออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นการเรียนรู้ (ในรูปแบบของจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาในการเรียนรู้ 
หรือการสนับสนุนการเรียนรู้) การเรียนรู้นอกระบบเป็นการกระท าอย่างตั้งใจจากมุมมองของผู้เรียน [9] 

Programme 
หลักสูตร 

การจัดเตรียมที่ท าข้ึนเพ่ือการสอนและเรียนรู้องค์ความรู้ ชุดทักษะและความสามารถต่างๆ หลักสูตรการเรียนรู้สามารถน าไปสู่คุณวุฒิได้ 

Provider 
หน่วยงานการจัดการศึกษา 

องค์กรที่วางแผนและส่งมอบบริการทางการศึกษา/ฝึกอบรมและประเมินซึ่งมักจะน าไปสู่การมอบคุณวุฒิหรือองค์ประกอบของคุณวุฒิ  

Qualification 
คุณวุฒิ 

คุณวุฒิคือใบรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกโดยหน่วยงานราชการเพ่ือเป็นการยอมรับว่าบุคคลผู้นั้นได้ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หรือ
ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ตามชื่อคุณวุฒิ ปรกติแล้วมักจะเป็นใบรับรอง, ประกาศนียบัตร, หรือปริญญาบัตร การเรียนรู้และประเมินเพ่ือ
คุณวุฒิสามารถเกิดข้ึนได้จากประสบการณ์ในที่ท างานและ/หรือจากการเรียนตามหลักสูตร คุณวุฒิคือการมอบเกียรติให้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ
เป็นคุณค่าในตลาดแรงงานและการศึกษาฝึกอบรมต่อไปในภายภาคหน้า [10] 

Qualifications 
Framework กรอบคุณวุฒิ 

เครื่องมือในการพัฒนาและจ าแนกประเภทต่างๆของคุณวุฒิ (ทั้งระดับภาคส่วนหรือระดับชาติ) ตามเกณฑ์ (เช่น การใช้ตัวบ่งชี้) ที่น ามาใช้ก าหนดระดับ
ของผลการเรียนรู้ [11] 

Qualifications system 
ระบบการจัดการของคุณวุฒิ 

ระบบการจัดการของคุณวุฒิรวมเอาแง่มุมทั้งหมดของกิจกรรมของประเทศท่ีส่งผลให้เกิดการยอมรับการเรียนรู้ ระบบนี้รวมถึงวิธีการต่างๆในการพัฒนา
และปฏิบัติตามนโยบายของภาคส่วนหรือของประเทศในด้านคุณวุฒิ, การจัดการเชิงสถาบัน, กระบวนการประกันคุณภาพ, กระบวนการตัดสินและ
ประเมิน, การรับรองทักษะ และกลไกอ่ืนๆที่เชื่อมโยงการศึกษาฝึกอบรมไปสู่ตลาดแรงงานและประชาสังคม ระบบคุณวุฒิอาจจะได้รับการบูรณาการให้
สอดคล้องกันไม่มากก็น้อย ลักษณะเด่นประการหนึ่งของระบบคุณวุฒิอาจจะเป็นเรื่องของกรอบคุณวุฒิที่มีความชัดเจน [12] 
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Quality assurance 
การประกันคุณภาพ 

การประกันคุณภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการคุณภาพและ “มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นที่จะไปเติมเต็มความต้องการด้านคุณภาพ” [13] 
การประกันคุณภาพซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับการบริการการศึกษาและฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบที่จะสร้างความเชื่อม่ันในการ
ออกแบบ ส่งมอบ และตัดสินคุณวุฒิภายในระบบการศึกษาฝึกอบรม การประกันคุณภาพช่วยท าให้ผู้มีส่วนร่วมม่ันใจได้ว่าผลประโยชน์จากการลงทุนลง
ไปในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองใดๆจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง 

Quality indicators 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ตัวเลขหรืออัตราส่วนที่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการที่น ามาใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินและประเมินคุณภาพของการด าเนินงาน [14] 

Quality principles 
หลักการคุณภาพ 

ความตั้งใจโดยรวมและทิศทางของกรอบคุณภาพหรือองค์กรส าหรับการประกันคุณภาพ  

Quality standards 
มาตรฐานคุณภาพ 

ข้อก าหนดทางเทคนิคท่ีสามารถวัดได้ สร้างขึ้นมาจากความเห็นพ้องและได้รับการอนุมัติจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ
ระดับนานาชาติ จุดประสงค์ของมาตรฐานคุณภาพก็คือหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการป้อนข้อมูลและ/หรือสร้างผลผลิตจากการเรียนรู้ [15] 

Referencing การอ้างอิง การอ้างอิงคือกระบวนการที่ส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิระดับภูมิภาค  

Regional qualifications 
framework กรอบคุณวุฒิ

ระดับภูมิภาค 

โครงสร้างวงกว้างของระดับผลการเรียนรู้ที่ประเทศต่างๆในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกันต่างเห็นพ้องต้องกัน เป็นมาตรการที่จะท าให้กรอบคุณวุฒิ
ของประเทศหนึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับกรอบคุณวุฒิของอีกประเทศหนึ่ง และผลที่ได้ก็คือ สามารถเทียบคุณวุฒิของประเทศหนึ่งกับคุณวุฒิของอีกประเทศ
หนึ่งได้ 

Registering agency 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจด

ทะเบียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนคือหน่วยงานที่มีความสามารถในการรับผิดชอบการอนุมัติแก่หน่วยงานการจัดการศึกษาด้านการศึกษาฝึกอบรม 
เช่น หน่วยงานคุณวุฒิแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ หรือหน่วยงานหรือนิติบุคคลอ่ืนใดที่ได้รับการอนุมัติในระดับประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ 
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Registration of providers 
การจดทะเบียนของหน่วยงาน

การจัดการศึกษา 

กระบวนการจดทะเบียนนั้นรวมถึงการรับทราบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนซึ่งหน่วยงานการจัดการศึกษาจะต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เก่ียวข้อง ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาตินับเป็นเรื่องปกติส าหรับหน่วยงานการจัดการศึกษาท่ีจะต้องจดทะเบียน
เพ่ือที่จะส่งมอบและประเมินหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและมอบคุณวุฒิ  
บางหน่วยงานแยกแยะความแตกต่างระหว่างสองกระบวนการนี้ เช่น 

 การรับทราบอย่างเป็นทางการว่าหน่วยงานการจัดการศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานหลักๆทั่วไป  
 การรับทราบอย่างเป็นทางการว่าหน่วยงานการจัดการศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะด้านที่สัมพันธ์กับข้อก าหนดด้านการสอน การ

เรียนรู้ และการประเมินในสาขาเฉพาะนั้นๆ 
เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน จึงใช้ค าว่า การจดทะเบียนของหน่วยงานการจัดการศึกษา ส าหรับทั้งสองกระบวนการ 

Standard (in education 
and training) 

มาตรฐาน )ด้านการศึกษาและ
การเรียนรู้(  

ค าอธิบายอย่างเป็นทางการและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจซึ่งนิยามกฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามในแต่ละบริบทหรือผลที่ต้องท าให้ส าเร็จ และยัง
หมายถึงมาตรฐานผลสัมฤทธิ์อีกด้วย  

Transparency 
ความโปร่งใส 

ระดับของระบบการจัดการของคุณวุฒิที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจได้ ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของความหมายของคุณวุฒิ (ผล เนื้อหา ระดับ มาตรฐาน 
การตัดสิน) เป็นการแสดงนัยของการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณวุฒิด้วยวิธีการเข้าถึงการมอบคุณวุฒิของทั้งภายในและภายนอกประเทศ เมื่อสามารถ
สร้างความโปร่งใสได้ส าเร็จก็มีความเป็นไปได้ที่จะเปรียบเทียบคุณค่าและเนื้อหาของคุณวุฒิในระดับประเทศและนานาชาติ 

Validation of learning 
outcomes 

การตรวจสอบผลการเรียนรู้ 

ค ายืนยันที่มาจากหน่วยงานที่มีความสามารถระบุได้ว่าผลการเรียนรู้ (ความรู้ ทักษะ และ/หรือความสามารถ) ที่แต่ละบุคคลได้มาจากการเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นทางการ, ไม่เป็นทางการ, หรือนอกระบบนั้นได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้และเป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์รวมถึงคุณวุฒิหรือหน่วยย่อยของคุณวุฒิ โดยทั่วไปแล้วการตรวจสอบจะน าไปสู่การรับรอง [16] ซึ่งรวมถึงแนวคิดในการยอมรับการเรียนรู้ที่
ผ่านมาหรือการรับรองคุณวุฒิของการเรียนรู้ที่มีมาก่อน  
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 [8] Coles & Werquin (2006) p. 22. [16]Adapted from CEDEFOP (2011), p. 125. 
  
 



                                                                                            

 

Thank  you for your feedback 
 

Page 1 of 3 
 

              

แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ 1 ของ กพร. 
 

เพ่ือประสิทธิภาพในการประเมินผลโครงการ ขอความกรุณาให้ตอบค าถามให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

ส่วนที ่1 – การเรียนรู้ 

1. คุณคดิว่าได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน?  
 

มากที่สุด 5 4 3 2 1 น้อยที่สุด 
 

2. คุณคิดว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ของคุณในด้านนี้มากน้อยแค่ไหน? 
 

มาก 5 4 3 2 1 น้อย 

ส่วนที่ 2 – เรื่องท่ัวไป 

3. คุณคิดว่าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีความเก่ียวข้องกับเนื้อหามากน้อยแค่ไหน? 
 

 
เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก 5 4 3 2 1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย 

 

4. โดยภาพรวมแล้วคุณให้คะแนนการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้อย่างไรบ้าง? 
 

มีประโยชน์มาก 5 4 3 2 1 ไม่มีประโยชน์เลย 
 

น่าสนใจมาก 5 4 3 2 1 ไม่น่าสนใจเลย 
 

ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นมาก 5 4 3 2 1 ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นจ ากัด 
 

เกี่ยวข้องกับการท างาน 5 4 3 2 1 ไม่เก่ียวข้องกับการท างาน 
 

ด าเนินการได้ดีมาก 5 4 3 2 1 ด าเนินการได้แย่มาก 
 

ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 5 4 3 2 1 ใช้เวลาไม่คุ้มค่า 
 

บรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม 5 4 3 2 1 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม 
 

5. คุณคิดว่าจะแนะน าบุคลากรคนอื่นๆท่ีมีความประสงค์คล้ายๆกับคุณให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เช่นนี้หรือไม่? 

 

แน่นอน  5 4 3 2 1 ไม่อย่างแน่นอน 
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ส่วนที่ 3 – การประเมินผลวิทยากร 

6. กรุณาให้คะแนนวิทยากรแต่ละคนโดยวงกลมล้อมรอบหมายเลขตามความคิดเห็นของคุณ จาก 5 (มี
ความโดดเด่น / ลักษณะการปฏิบัติที่เป็นเลิศ) จนถึง 1 (ไม่มีความโดดเด่น / การปฏิบัติแย่มาก)  

  
วิทยากร: ดร.แกรี่ วิลมอตต์ 

Dr Gary Willmott 

  
วิทยากร: ลี ฟุค คี 
Lee Fook Kee 

 

(ก) ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1   
                 

(ข) การด าเนินการ  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1   
                 

(ค) การเตรียมความพร้อม  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1   
                 

(ง) การน าเสนอและการถ่ายทอด  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1   
                 

(จ) การตอบสนองต่อกลุ่ม  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1   
                 

(ฉ) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1   

  
 

วิทยากร: เซโท ยี จีน 
Szeto Yee Jean 

  
 

วิทยากร: โธมัส ยีโอ 
Thomas Yeo 

(ก) ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1  
                

(ข) การด าเนินการ  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1  
                

(ค) การเตรียมความพร้อม  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1  
                

(ง) การน าเสนอและการถ่ายทอด  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1  
                

(จ) การตอบสนองต่อกลุ่ม  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1  
                

(ฉ) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี  5 4 3 2 1    5 4 3 2 1  

ส่วนที่ 4 – สถานที่ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

7. สถานที่ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ควรได้รับคะแนนมากน้อยแค่ไหน? 
 

ดีมาก 5 4 3 2 1 แย่มาก 
 

8. ห้องส าหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ควรได้รับคะแนนมากน้อยแค่ไหน? 
 

ดีมาก 5 4 3 2 1 แย่มาก 
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9. กรุณาแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าใดๆเพ่ือช่วยเราปรับปรุงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้ง

ต่อๆไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   วันที่  
 



WORKSHOP 1
Ch t 1Chapter 1

Describe the country and /or agency y g y
qualifications framework



This Chapter Contains Five 
SubsectionsSubsections

Chapter 1.1   Explain the main features of country or agency
NQFs

Chapter 1.2   Identify good practices for adoption in
developing and NQF for the TVET sector

Chapter 1.3   Identify the Components and Key Features of
an NQF quality assurance framework inq y
reference to the AQRF QA requirements

Chapter 1.4 Explain the approaches and importance ofChapter 1.4   Explain the approaches and importance of 
industry engagement in NQF development

Chapter 1 5 List the critical success factors for NQF designChapter 1.5   List the critical success factors for NQF design
and alignment to the AQRF



Chapter 1 1Chapter 1.1

Explain the Main Features of p
a country or agency 

NQFNQF



KEY CONCEPT: National Qualifications
Framework

• A set of qualifications arranged in order from lowest to 
highest used in a country or group of countries to certify 
kill d d ti l t t hi ti llskills and educational outcomes to achieve nationally 

consistent standards



Other definitions

“ A i t t f th d l t l ifi ti d• “ An instrument for the development, classification and 
recognition of skills, knowledge and competencies 
along a continuum of agreed levels It is a way ofalong a continuum of agreed levels. It is a way of 
structuring existing and new qualifications by learning 
outcomes” (ILO)

• “A qualifications Framework is an instrument for the 
d l t d l ifi ti f lifi tidevelopment and classification of qualifications 
according to a set of criteria for levels of learning 
achieved” (OECD)achieved  (OECD)



All qualification frameworksAll qualification frameworks…

“ t bli h b i f i i th lit“ establish a basis for improving the quality, 

accessibility linkages and public or labouraccessibility, linkages and public or labour 

market recognition of qualifications within a g q

country or internationally” OECD 2006



Development of National p
Qualifications Frameworks

(to be inserted)(to be inserted)

Source:  Tuck, R  An Introduction to National Qualifications Frameworks ILO, Geneva 2007, ,



Example 1p
The Australian Qualifications Framework

School Sector Accreditation Vocational Education & 
Training Sector Accreditation 

Higher Education Sector 
Accreditation

Doctoral Degree 

Masters Degree 

Vocational Graduate Diploma Graduate Diploma 

Vocational Graduate Certificate Graduate CertificateVocational Graduate Certificate Graduate Certificate 

Bachelor Degree 

Advanced Diploma Associate Degree, Advanced 
Diploma 

Diploma Diploma 

Senior Secondary Certificate IV
Certificate of Education 

Certificate III

Certificate II

Certificate I

Source: Australian Qualifications Framework, http://www.aqf.edu.au/



Example 2Example 2
The Singapore Workforce Skills 

Q lifi ti F kQualifications Framework 

Source:  Willmott, G  The WSQ a Retrospectice, IAL 2011



There are other qualifications q
offered in Singapore…

By Universities…
Degrees, to PhD

By Polytechnics …y y
Diplomas

By Institute of Technical Education…By Institute of Technical Education…
NITEC (National ITE Certificate)
Higher NITEC

So  the WSQ is not a unified NATIONAL Qualifications Framework



EXAMPLES: other ASEAN member 
countries NQFs……

Philippines • Myanmar• Philippines  
• Brunei   

• Myanmar    
• Vietnam

• Indonesia
M l i

• Cambodia   
• Thailand • Malaysia   
• Laos



THE PHILIPPINES THE PHILIPPINES QUALIFICATIONS QUALIFICATIONS 
FRAMEWORKFRAMEWORKFRAMEWORKFRAMEWORK

LEVELLEVEL
TECHNICAL TECHNICAL 

EDUCATION AND EDUCATION AND  HIGHER EDUCATIONHIGHER EDUCATIONBASIC BASIC 
EDUCATIONEDUCATION SKILLS DEVELOPMENTSKILLS DEVELOPMENT

DOCTORAL AND 
POST DOCTORAL

EDUCATIONEDUCATION

L8

BACCALAUREATEL6

L7

BACCALAUREATE

POST BACCALAUREATE

L5

L6

DIPLOMA

CC U

L3

L4 NC IV

NC III

NC IV

GRADE 12L2 NC II

GRADE 10L1 NC I



Brunei Qualifications Framework



The Indonesian Qualifications Framework

QUALIFICATION LEVEL
FORMAL VOCATIOAL/PROF EDU

NON FORMAL/INFORMAL EDU
EXPERIENCE

S2S2

SS33

88

99

Specialist

Sub‐specialist

77

Professional

Specialist

S1S1

55

66

D IV

D III

33

44

D I

D III

D II

General High 
School

22

D I

Vocational Senior 
High School



Malaysian Qualifications Framework

Life Long 
LearningSectors

MQF Levels

Doctoral Degree

Higher Education (Academic & 
Professional) 

8 Ac

Vocational & 
TechnicalSkills 

MQF Levels

Postgraduate Cert. & Diploma

Bachelors Degree

Masters Degree
7

ccreditation o

Graduate Cert. & Diploma

Advanced DiplomaAdvanced DiplomaAdvanced Diploma5

Bachelors Degree
6

f P
rior E

xperi
APEL

CertificateSkills Cert. 33

DiplomaDiplomaDiploma4

iential Learni

Skills Cert. 11

Skills Cert. 22 Vocational & 
Technical Certificate

ng

15



Proposed Myanmar National Qualifications p y
Framework

S t Lif lSectors Lifelong
LearningLevel Basic Ed TVET Higher Education

8 Doctoral Degree

ea
rn

in
g 

   
  

da
tio

n)

7 Masters Degree

Post Graduate Diploma

6 Degree Bachelor Degree

n 
of

 P
rio

r L
e

nt
 a

nd
 v

al
id

5 Advanced Diploma Associate Degree

Diploma Diploma

4 *V&T C/SC4

R
ec

og
ni

tio
n

(A
ss

es
sm

e4 V&T C/SC4

3 V&T C/SC3

2 High School V&T C/SC2

1 Middle School / V&T C/SC1 R (1 Middle School  / 
Primary School

V&T C/SC1



Vietnam
National Skills Qualifications Levels



Future Cambodian Qualifications 
Framework



Laos National Qualifications Framework
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And THAILANDAnd…. THAILAND



Thailand National Qualifications Framework



Some differences amongst the g
ASEAN NQFs

C• Coverage
• Number of levels
• Terminology
• Differentiation of SectorsDifferentiation of Sectors
• Links to job types

S f W kf• Scope of Workforce



Why were NQFs Developed?Why were NQFs Developed?

• Diversity in vocational qualifications• Diversity in vocational qualifications
• Need for consistency
• Growing worker mobility
• Product and service standards
• Quality issues
• Government recognition/badging• Government recognition/badging



Purposes and main features of 
NQFNQFs…

T t bli h i t f t d d d• To establish consistency of  standards and 
credentials

• To support  public recognition  and confidence in 
training

• To encourage credit transfer for learners
• To facilitate labour force mobilityTo facilitate labour force mobility
• To open up pathways for learning to higher 

qualificationsqualifications
• To improve and regulate quality of training



The Main Features of NQFsThe Main Features of  NQFs 
• An  agreed set of  generic qualification titles 

arranged into levels with agreed criteria for eacharranged into  levels with agreed criteria for each 
level
Q lifi ti hi h t d i d d t f• Qualifications  which stand independent of  
institutions

• Strong industry referencing and industry advisory
• Systems which endorse industry skill or y y

competency standards
• Modular or unitized credentialing (SOAs)Modular or unitized credentialing (SOAs)
• Strong underpinning quality assurance systems

St bli d l ti• Strong public governance and regulation



EXAMPLE: Introduction of the WSQ in 
Singapore no more “institution owned”Singapore – no more institution owned  
qualifications

• This meant in Singapore the Singapore Institute 
for Retail Studies could no longer offer its ownfor Retail Studies could no longer offer its own 
Certificate in  Retail Skills but had to align its 
courses to the WSQ retail standards and offercourses to the WSQ retail standards and offer 
the national WSQ Certificate in Retail



EXAMPLE: Learner MobilityEXAMPLE: Learner Mobility 

• If a worker has started and partly completed a 
C tifi t i H it lit d t thCertificate in Hospitality and moves to another 
city he can transfer the credit for completed 

d l t t i i id ff i thmodules to a new training provider offering the 
same national NQF course without penalty  and 

l t thcomplete the course 



EXAMPLE: ‘Modular Credentialling’EXAMPLE: ‘Modular Credentialling’

• If the NQF Certificate in Precision Engineering  
i 10 d l b t k l drequires 10 modules but a worker only needs 

one module “Arc Welding” to up-grade he or she 
t k j t d l d i SOAcan take just one module and receive an SOA 

(statement of Attainment) in Arc Welding.



EXAMPLE: Going for a Higher g g
Qualification

• A worker has completed a Certificate 2 in 
S it d i h t t th C tifi t 3Security and wishes to go on  to the Certificate 3 
and then to a Security Management Diploma. As 
th t f th NQF i it t i i ththese are part of the NQF in security training the 
worker can do this with full credit as each of the  
hi h lifi ti li d ith th lhigher qualifications are aligned with the lower 
ones.



Challenges in NQF Development 

ALIGNMENTALIGNMENT
• Alignment of existing courses

Ali t f id• Alignment of providers
• Alignment of regulatory bodies
• Alignment of  vocational and higher education 

sectors
• Alignment of NQF and AQRF



Creating a unified NQF which bridges the g g
academic and vocational systems…
The Academic World The Vocational WorldThe Academic World
• Values academic 

knowledge and

The Vocational World
• Values highly skilled 

workforceknowledge and 
research 

• Long full-time courses

workforce

• Short part-timeLong full time courses 

• Academic prerequisites

• Short , part-time 
courses

• Open accessAcademic prerequisites
• Target population is 

young people/pre-

Open access
• Target population is the 

existing workforceyoung people/pre
employment

g

VIEW TVET COURSES AS VIEW ACADEMIC COURSES 
LOWER STATUS AS NOT JOB RELEVANT



ConclusionConclusion

• This sub-chapter reviewed the main features 
d f NQF ith f tand purposes  of NQFs with reference to 

examples from all the ASEAN countries as 
ll A t li Th h ll f NQFwell as Australia. The challenges of NQF 

included alignment and inclusion of 
ti l d d i d ti dvocational and academic education and 

training systems. 



Ch t 1 2Chapter 1.2

Identify Good Practices for 
Adoption in Developing an NQF for 

the TVET Sectorthe TVET Sector



Good Practices in NQF Development 
for the TVET Sectorfor the TVET Sector

A case study of experiences and lessons 
learnt in the development of an Asian NQF 

for Continuing Education and Trainingfor Continuing Education and Training

The Singapore Workforce SkillsThe Singapore Workforce Skills 
Qualifications (WSQ)

2003-2010 



KEY CONCEPT: Technical and 
Vocational Training (TVET)

• In this Workshop we define TVET  as all forms of 
T h i l d V ti l T i i d t d tTechnical and Vocational Training conducted to 
prepare school leavers for jobs and to upgrade 
th kill f i ti kthe skills of existing workers. 

• Most TVET is conducted at Certificate level, 
some TVET courses extend to Diploma Level. 

• TVET is jobs-focused and performance-based j p
training.



KEY CONCEPT C i iKEY CONCEPT: Continuing 
Education and Training (CET)Education and Training (CET)

• CET  in Singapore refers to skills training for 
adults already in the workforce or preparing toadults already in the workforce or preparing to 
re-enter the workforce.



KEY CONCEPT: SingaporeKEY CONCEPT: Singapore 
Workforce Skills Qualification 
System (WSQ)

• The Singapore Workforce Skills QualificationsThe Singapore Workforce Skills Qualifications 
System  is the Singapore NQF for CET training



Singapore’s Education and Training 
Landscape



The Challenge for Singaporeg g p

Lack of training opportunities for workers  

Polytechnics and ITE courses not for worker training

Many existing workers skills obsolete

Changing Industries and technologiesChanging Industries and technologies

One third of the workforce low skilled 

English literacy problems

Old k l bl j b di iOlder workers vulnerable, jobs disappearing

Employers wanted short,  job relevant training



The development of the WSQ in Singapore 
which followed 2003 2010 taught us manywhich followed  2003-2010 taught us many 

lessons
d f th h di till d thand from these we have distilled the

good practices

which contribute to a successful national 
qualifications framework



Good Practices in NQF Development in p
the TVET Sector

A t th t i d t i i d hi h• Accept that a new mindset is required which 
breaks traditional approaches to training, 
l i d d tilearning and education

• Set up a strong governance structure for the 
NQF

• Recognize that to be successful the NQF is part• Recognize that to be successful the NQF is part 
of a bigger picture – it is just one part of a 
workforce development systemworkforce development system



The Seven Pillars of the WSQ frameworkThe Seven Pillars of the WSQ framework



• Study, consult and understand the labourStudy, consult and understand the labour 
market, economic and social context of the 
NQFNQF

Learn from global best practice• Learn from global best practice

• But then chose the BEST system to adapt for 
Thailand’s needs

• Decide which industry sectors will be coveredDecide which industry sectors will be covered 
by the  NQF



• Government backing is essential

• The framework of qualifications and work 
competencies and capabilities covered mustcompetencies and capabilities covered must 
reflect the local labour market

• Identify priority sectors to be covered and those 
NOT conducive to NQF inclusion

• Industry… industry…industry



• Set up industry bodies in the relevantSet up industry bodies in the relevant  
sectors

d fi i iti l t f lifi ti l l– define  an initial set of qualification levels 
reflecting the main credentialing points 

d d b ti i ti i d t ineeded by participating industries
– define and describe the criteria for each 

qualification level and the job-types they 
relate to



• Establish a qualification design guide

• Ensure the  NQF is supported by a strong quality 
assurance systemassurance system

• Populate the framework with competency maps 
and qualification points for participating sectors



• And plan for a long, careful implementation with 
t iti t f i ti idtransition arrangements for existing providers
and  trainers 



ConclusionConclusion
• In Chapter 1 2 we have used the example of• In Chapter 1.2 we have used the example of 

Singapore’s Workforce Skills Qualifications 
System to identify the good practices to beSystem to identify the good practices to be  
included in NQF development and 
implementationimplementation.



Chapter 1.3
Identify the components and keyIdentify the components and key 

features of NQF quality assurance 
frameworks in reference to the 

AQRF QA requirementsAQRF QA requirements



KEY CONCEPT:
Quality Assurance (QA)

• In developing products and services quality 
assurance is any systematic process of checking 
to see whether a product or service being 
developed is meeting specified requirements 
(ISO 9000)



General principles and definitionsp p

“ In relation to training and educational services, quality 
assurance refers to planned and systematic processes that 
provide confidence in educational services provided by 
training providers under the remit of relevant authorities andtraining providers under the remit of relevant authorities and 
bodies”

The AQRF .... three areas for quality assurance and  
standards

○ The functions of the registered and accrediting agencies
○ Systems for assessment of learning and issuingy g g

qualifications
○ Regulation of qualifications   



The Singapore Example
□ A centralized government agency   

□ Approval of Providers (ATOs)   

□ Accreditation of training courses   

□ Trainer standards    

□ WDA and industry validation of competency  
standards      

□ On-going auditing of providers     

□ Strict control over issuance of qualifications 



Centralization or Devolution of 
quality assurance?quality assurance?

…. A central government agency carrying out all 
quality assurance services?q y

Or

…..devolution of QA to self accrediting providers, g p ,
multiple agencies issuing qualifications or even 
regulating different parts of the NQF system?g g p y



In general NQFs in the UK Europe andIn general NQFs in the UK, Europe and 
Australia have more devolution of QA, in Asian 
NQF systems QA tends to be more centralizedNQF systems QA tends to be more centralized

however

The Singapore WSQ does devolve assessment of 
students to training providers except for Englishstudents to training providers except for English 
literacy which is centrally assessed 



Benchmarking QA to the AQRFBenchmarking QA to the AQRF
requirementsq

• The AQRF has set out detailed criteria for 
benchmarking QA to the AQRF requirementsbenchmarking QA to the AQRF requirements 
which Thailand has to meet. These will be 
discussed later in the workshopdiscussed later in the workshop.



ConclusionConclusion
• Chapter 1 3 focused on the issue of Quality• Chapter 1.3 focused on the issue of Quality 

Assurance in NQF development. At the end 
of this sub section participants should beof this sub-section participants should be 
able to identify the components and key 
features of an NQF quality assurancefeatures of an NQF quality assurance 
framework in reference to AQRF 
requirementsrequirements.



Chapter 1.4

Explain the approaches and importance p pp p
of industry engagement in NQF 

developmentdevelopment



KEY CONCEPT: Industry EngagementKEY CONCEPT: Industry Engagement

• The involvement of industry players including 
l k i i d temployers, workers, unions, industry 

associations and industry experts in all stages of 
NQF d l t t d i h tiNQF development to advise, share expertise 
and participate in decision making, validation 

d d f th NQF it lifi ti dand advocacy of the NQF, its qualifications and 
courses.



Why is Industry Engagement 
Important?Important?

• Industry is the main “authority source” for the NQF and 
TVET system which legitimates accuracy, relevance and y g y,
need which the NQF is to meet

I d t i th i i l t k h ld i th NQF d TVET• Industry is the principal stakeholder in the NQF and TVET

• Industry has the expertise and experience to advise the• Industry has the expertise and experience to advise the 
government on NQF



Roles and levels of industry 
engagementengagement

LEADERSHIP            To guide , advise on
d d t tgovernance and demonstrate

support

STRATEGIC               Particularly at the industry
ADVICE                      sectoral level on skills needs

VALIDATION              Of standards and
lifi tiqualifications

IMPLEMENTATION Participation and feedbackIMPLEMENTATION    Participation and feedback   



KEY CONCEPT: Skill, Performance  ,
or ‘Competency  Standard’
• Most TVET training is based on competency or• Most TVET training is based on competency or 

performance based standards. 
Th i ifi k ti t b d fi d– These requires specific work practices to be defined 
in terms of units of competency or competency 
standardsstandards. 

• A competency standard defines the knowledge, 
skills and attitudes required to do a specific taskskills and attitudes required to do a specific task 
or job. 

It analyses the elements of the task the ways it can– It analyses the elements of the task,  the ways it can 
be performed and  under what conditions



KEY CONCEPT: Sector Skills CouncilsKEY CONCEPT: Sector Skills Councils

• Comprised of expert representatives of an• Comprised of expert representatives of an 
industry sector  (for example hospitality) 

t id d i d k d i i b t NQF– to provide advice on and make decisions about NQF 
standards and qualifications which best fit the jobs in 
the sectorthe sector. 

• Usually comprise about 20 industry leaders and 
are formed with the support of governmentare formed with the support of government.



The Role of Sectoral Industry CouncilsThe Role of Sectoral Industry Councils

□ A critical part of all well developed and□ A critical part of all well developed and

operation NQF systemsoperation NQF systems

□ In Singapore these are called “Industry□ In Singapore these are called Industry 

Skills and Training Councils (ISTCs)Skills and Training Councils (ISTCs)



Established for each sector covered 
by the NQFby the NQF

In Singapore the ISTCsIn Singapore the ISTCs……
Provide advice on labour force and skills needs

Identify jobs, changing context of industry and set 

i itipriorities

Endorse the sectoral competency map and qualifications p y p q

for the sector under the NQF

Approve sectoral competency standards

Support and promote NQF trainingSupport and promote NQF training



Sector Skills Councils
(UK and Australia)

• Similar to Singapore's ISTCs and set up for each sector 
covered by the frameworkcovered by the framework

• Completely run and managed by industry players
More autonomy to develop manage and change their• More autonomy to develop, manage and change their 
industry NQF framework

• Partly funded by government but also self funding• Partly funded by government but also self funding

but still an overarching government NQF…but still an overarching government  NQF 
council 



Different roles and players in industry 
engagementengagement 

Focus of 
Engagement

Structures and 
Approach

Key players Development Implementation

Set the broad Monitor

LEADERSHIP and 
GOVERNANCE

Industry Membership 
on NQF Governing 
Council

Industry Leaders and 
chairs of  Peak  
Industry Bodies

Set the broad 
directions and scope 
of the NQF. Endorse 
the concept, drive  
development advise

Monitor 
implementation and 
receive reports on 
take-up, address 
implementationdevelopment, advise 

on industry  policy
implementation 
policy issues

STRATEGIC Sector Skills Sectoral opinion

Oversee 
development of 
sectoral frameworks

Monitor 
implementation, 
identify need forSTRATEGIC 

ADVICE
Sector Skills 
Advisory Councils

Sectoral opinion 
leaders and experts

sectoral frameworks, 
qualifications and 
standards. Approve 
skill standards

identify need for 
changes, 
improvements and 
amendments to 
standardsstandards

VALIDATION
Sectoral Framework 
Validation 
Committees

Skills experts 
(Masters) and skilled 
operating 
practitioners

Validate skill 
standards and 
related details e.g. 
sectoral qualification

Validate new 
standards and/or 
advise removal of 
outdated standardsCommittees practitioners sectoral qualification 

design meets criteria
outdated standards

IMPLEMENTATION 
and REVIEW

Specific companies 
and workplaces

Individual company 
managers, 
supervisors

Workplaces and 
individual companies 
provide advice

Companies engage 
workers in training, 
review and adviseand REVIEW and workplaces, 

Review groups
supervisors 
sponsoring worker 
training

provide advice 
during development 
on implementation 
issues

review and advise 
effectiveness of 
training.



ConclusionConclusion
• Chapter 1 4 focused on the critical• Chapter 1.4 focused on the critical 

importance of industry engagement in NQF 
development Participants should be able todevelopment. Participants should be able to 
explain  different approaches to industry 
engagement including the use of Skillsengagement including the use of Skills 
Councils and differentiate different levels of 
industry engagementindustry engagement.



Chapter 1.5
List the critical success factors for 
NQF design and alignment to theNQF design and alignment to the 

AQRF



KEY CONCEPT: ASEAN Qualifications 
Reference Framework  (AQRF)
• An agreed framework of qualification levels• An agreed framework of qualification levels, 

criteria to be met by qualifications at different 
levels and minimum QA requirements agreed bylevels and minimum QA requirements agreed by 
the 10 ASEAN nations. 

• Each country will reference (or align) its NQF to 
the “referencing framework” of the AQRF so that 
across the ASEAN region qualifications at each 
AQRF level are consistently at the same 
standard and comparable.



The Purposes of the AQRF

‘to enable comparisons of qualifications

p Q

to enable comparisons of qualifications 
across countries that will…. 

• support recognition of qualifications
• facilitate lifelong learning• facilitate lifelong learning
• promote credit transfer and learner mobility
• promote worker mobilitypromote worker mobility
• lead to better understood and higher quality
• qualifications systems”qualifications systems



The stakeholders

W k j b k d t i• Workers, job seekers and trainees

E l• Employers

Th it• The community

Th t• The government

C t i i ASEAN• Countries in ASEAN



Benefits for workersBenefits for workers….
• Fewer poorly designed low quality fraudulent courses• Fewer poorly designed low quality, fraudulent courses

• Know what training is required for specific jobs and• Know what training is required for specific jobs and 
better fit to skills needed

• More confidence that employers will accept qualifications

• Can move to where the work is

• Improved pathways and cross credit, less wasted time 
on repeated trainingon repeated training



The benefits (success factors) 
f lfor employers…

Better trained workers on nationally approved NQF coursesBetter trained workers on nationally approved NQF courses

Clearer information on what are the  training courses fitting specific 
jobs

Improved confidence in training and qualificationsImproved confidence in training and qualifications

Able to recruit workers from other ASEAN countries

More efficient use of training budget

Less variation in content and standards of training



Success factors for the community…Success factors for the community…

□ More confidence in training, schools and colleges, and better   g, g ,
information about courses and qualifications

□ Higher quality training means better services and products

□ and because of the economic benefits of higher quality TVET□ and because of the economic benefits of higher quality TVET, 
ultimately more prosperity 



Success factors for the governmentSuccess factors for  the government
• Increased participation in training and workforce• Increased participation in training and workforce 

development

• More effective use of public resources

• TVET sector more effective in supporting economic 
growthgrowth

• Stronger regional economic cooperation and wider poolStronger regional economic cooperation,  and wider pool 
to solve skilled labour shortages 



and for ASEAN…and for ASEAN
• Greater potential for growth and stability in the region• Greater potential for growth and stability in the region

• Improved labour mobility and capacity to collaborate on• Improved labour mobility and capacity to collaborate on 
major regional economic projects

• More efficient use of ASEAN resources

• The AQRF is one foundation stone on which to create a 
common economic zonecommon economic zone



Examples and Case StudiesExamples and Case Studies

• Example 1 Tran moves from Vietnam to Thailand to 
get a better jobget a better job

• Example 2 New Phuket resort hires kitchen staff• Example 2 New Phuket resort hires kitchen staff

E l 3 Wh t t d ?• Example 3 What courses to do?

E l 4 M j i d l t i• Example 4 Major economic development in 
Thailand



ConclusionConclusion
• Finally in sub section 1 5 we have examined• Finally in sub-section 1.5 we have examined 

the critical success factors  in NQF 
development At the end of Chapter 1development. At the end of Chapter 1 
participants should be able to describe 
country or agency NQFs including suchcountry or agency NQFs including such 
related issue as good practices in 
development quality assurance and industrydevelopment, quality assurance and industry 
involvement, and be able to list critical 
success factorssuccess factors. 



GROUP LEARNING ACTIVITY ONGROUP LEARNING ACTIVITY ON       
CHAPTER 1

(to be provided)



WORKSHOP 1
Chapter 2

Interpret the ASEAN QualificationsInterpret  the ASEAN Qualifications 
Reference Framework



This Chapter contains 5 subsectionsThis Chapter contains 5 subsections

Chapter 2.1 Describe the development of regional 
qualifications frameworks, including thequa cat o s a e o s, c ud g t e
AQRF and the functions and governance
of the AQRF

Chapter 2.2     Describe the AQRF reference levels and
descriptors

Chapter 2 3 Identify the quality assurance arrangementsChapter 2.3     Identify the quality assurance arrangements
expected in AQRF for country / agency NQF

Chapter 2.4     Explain the AQRF referencing process p p Q g p
Chapter 2.5    Describe the AQRF Steering Committee, working

committees and workgroups in the management of
the referencing process

•



Chapter 2.1
fDescribe the development of regional 

qualifications frameworks, including the AQRF and 
h f i d f h AQRFthe functions and governance of the AQRF



KEY CONCEPT : ASEANKEY CONCEPT : ASEAN
• ASEAN stands for association of south-east asian 

countries and has 10 members – Thailand, Malaysia, 
The Philippines, Laos, Cambodia, Singapore, Brunei, 
I d i M d Vi tIndonesia, Myanmar and Vietnam. 

• It is one of many regional associations (such as the 
European union). 

• Regional associations  of countries such as ASEAN 
promote co operative economic growth free marketspromote co-operative economic growth, free markets, 
social and economic co-operation. A key feature is  
greater collaboration and labour-market mobility between g eate co abo at o a d abou a et ob ty bet ee
countries. 



KEY CONCEPT: Regional Qualificationsg
Framework (RQF)

• RQFs are frameworks that cover qualifications in a• RQFs are frameworks that cover qualifications in a 
number of countries in a particular geographical region. 

• Act as reference points for countries that have a 
common interest in having transparent, linked g p ,
qualifications systems that facilitate cross border 
recognition, mobility and trade. 

• RQFs are sets of qualifications levels operating in a 
geographic region that form reference points for other 
tools such as national or sector qualifications 
frameworksframeworks.



AQRF



How skills standards, qualifications, sectoral 
and national qualification frameworks andand national qualification frameworks and 
RQFs relate

AQRF

Thailand NQF



Example of RQF: European 
Qualifications Framework (EQF)

• A translation grid for different national qualifications to• A translation grid for different national qualifications to 

facilitate easier understanding of qualifications in different 

EU countries. 

• Aims to facilitate mobility of students and workers within• Aims to facilitate mobility of students and workers within 

the EU.

• Encourage development of mobile and flexible workforce

throughout Europe and to help develop lifelong learningthroughout Europe and to help develop lifelong learning.



Example of RQF: European 
Qualifications Framework (EQF)

• Has 8 levels• Has 8 levels. 

• Focused on knowledge, skills and competence, or 

learning outcomes. 

Defined b a set of descriptors indicating the learning• Defined by a set of descriptors indicating the learning 

outcomes relevant to qualifications at that level.
EQF Level Knowledge Skills Competence

In the context of EQF, skills are described 
as cognitive (involving the use of logical, 

I th t t f EQF t iIn the context of EQF, knowledge is
described as theoretical and/or factual.

g ( g g
intuitive and creative thinking), and
practical (involving manual dexterity and 
the use of methods, materials, tools and 
instruments)

In the context of EQF, competence is 
described in terms of responsibility and 
autonomy.

– Refer to Notes for details of EQF Level Descriptors



Example of RQF: Pacific Qualifications 
Framework

• Developed in recognition of the need for the Pacific• Developed in recognition of the need for the Pacific 

region’s education and training systems to be connected 

with the wider international community.

• Regional commitment to continuous improvement of the 

quality of all forms of Pacific education and training.



Example of RQF: Pacific Qualifications 
Framework

• Has 10 levels• Has 10 levels. 

• Each level defined by generic outcomes descriptors that 

reflect the degree of complexity of knowledge and skills, 

application and autonomyapplication and autonomy.

Level Knowledge and Application AutonomyLevel Knowledge and 
Skills

Application Autonomy



Functions And Purposes Of The ASEAN 
Qualifications Referencing Framework (AQRF) 

• To support recognition of qualificationspp g q

• To facilitate lifelong learningg g

• To promote and encourage credit transfer and learnerTo promote and encourage credit transfer and learner 
mobility

• To minimise wasteful repetition  of training

• To promote worker mobility



Functions And Purposes Of The ASEAN 
Qualifications Referencing Framework (AQRF)Qualifications Referencing Framework (AQRF) 

• To provide a mechanism for recognition

• To allow multi-national companies to place their staff into 
d b t diff t ASEAN t iand between different ASEAN countries

• To provide a basis for comparison and transparency 
between different credentials

• To improve public confidence in training

• To facilitate a regional skills pool an d labour market



KEY CONCEPT: GovernanceKEY CONCEPT: Governance
• “Governance determines who has power who makes• Governance determines who has power, who makes 

decisions, how other players make their voice heard and 
how account is rendered” (institute of governance).( g )

• For the AQRF governance refers to the processes andFor the AQRF governance refers to the processes and 
body responsible for strategic development,  policy-
making,  decision making and monitoring of the aqrf on 
behalf of the ASEAN member states (AMS). That body is 
the AQRF board.



Governance of the AQRF: 
The Challenges

• 10 ASEAN Member States (AMS)• 10 ASEAN Member States (AMS)

• A voluntary system which relies on trust, 
commitment and good relations

• Legal power rests with each of the AMSg p

• Internal differences within countries must be• Internal differences within countries must be 
sorted out at national level



Governance of the AQRF: Q
The Challenges

• Authority of the AQRF Board is dependant on 
AMS agreeing to decisionsAMS agreeing to decisions

Decisions m st be sec red b reasoned• Decisions must be secured by reasoned 
argument, where necessary compromise and 
negotiated agreementnegotiated agreement

• Communication and transparency of AQRF 
decisions is paramount 



The AQRF BoardThe AQRF Board

• A platform for strategic discussion between the AMS• A platform for strategic discussion between the AMS 
about the AQRF

• Transparency in co-operation in the use of the 
AQRF, and 

• Coherence in the way the AQRF is used in AMS 
and by international organizationsand by international organizations



Proposed Membership of the 
AQRF  Board

• One Voting member from each AMS (with up to three• One Voting member from each AMS (with up to three 
members from each AMS

• Three non-voting members:
– The ASEAN Secretariat– The ASEAN Secretariat
– An international expert in qualifications systems

One relevant international organization– One relevant international organization

• The Board will be chaired by rotation of AMS• The Board will be chaired by rotation of AMS  
representatives



EXAMPLE :Thai membership of the
AQRF Board

Questions to be settled include: 
(1) will Thailand place the maximum of three(1) will Thailand place the maximum of three 

members on the AQRF board?  
(2) if so from hich agencies?(2) if so from which agencies? 
(3) will one of the representatives be from 

industry? and 
(4) which agency will appoint the lead person with 

voting rights on the AQRF board?



AQRF BOARD Terms of Reference

• To promote the use of the AQRF in national and international 
recognition and comparability of qualification standards and therecognition and comparability of qualification standards and the 
alignment of qualifications standards and frameworks

• To consider a referencing report from each AMS on how the national 
qualification system relates to the levels of the AQRF and to offer 
peer review and support for each AMS during the reporting processp pp g p g p

• To foster the use of the AQRF in supporting flexible qualification 
li k d th i d ti d t i i ithi d lllinkages and pathways in education and training within and across all 
education and business sectors, including recognition of non-formal 
and informal learning

• To resolve approaches to national and international issues through 
the AQRF processes and identify implications for nationalthe AQRF processes and identify implications for national 
qualifications policy



AQRF BOARD Terms of Reference
• To report to AMS on the extent to which the AQRF is achieving its 

objectives and on further strategic steps to improve regional and 
national consistency, relevance and national and internationalnational consistency, relevance and national and international 
portability of qualification outcomes

• To maintain, monitor, evaluate and support the implementation of the 
AQRF by reviewing criteria and processes for linking qualifications 
systems to the AQRFy

• To provide information and advice on the AQRF to interested parties 
ti ll d i t ti ll i l di th h ti ti i ti inationally and internationally including through active participation in 

national and international forums

• To promote the quality assurance processes that underpin the AQRF

• To discuss further areas for future capacity building



Further discussion of GovernanceFurther discussion of Governance

• The issues involved in governance and 
t f th AQRF f imanagement of the AQRF referencing process 

and its relationship with the AQRF Board will 
i i W k h 2come up again in Workshop 2.



ConclusionConclusion
• Reviewed examples of Regional• Reviewed examples of Regional 

Qualifications Framework, including the 
AQRFAQRF

• Examined the governance and challenges of 
AQRFAQRF. 

• Discussed Thailand’s membership at the 
AQRF Board



Ch t 2 2Chapter 2.2

Describe the AQRF reference levels 
and descriptors



ASEAN Qualifications Reference Framework
• Comprises eight levels of complexity of learning outcomes, where each 

level is described in a statement (known as ‘Level Descriptor’).
– Each level descriptor denotes the notion of competence which is the ability that p p y

extends beyond the possession of knowledge and skills.

Competence is an ability that extends beyond the possession of• Competence is an ability that extends beyond the possession of 
knowledge and skills. It includes: 
– i) cognitive competence involving the use of theory and concepts, as well as 

informal tacit knowledge gained experientially; 
– ii) functional competence (skills or know-how), those things that a person 

should be able to do when they work in a given area; 
– iii) personal competence involving knowing how to conduct oneself in a specific 

situation; and 
– iv) ethical competence involving the possession of certain personal andiv) ethical competence involving the possession of certain personal and 

professional values 



ASEAN Qualifications Reference FrameworkASEAN Qualifications Reference Framework

• Each level descriptor covers four competence areas.p p
– Cognitive competence 
– Functional competence (skills or know-how) 
– Personal competence
– Ethical competence

• Two domains in the level descriptors:

– Knowledge and skills g

– Application and responsibility

Level Knowledge and Skills Applications and Responsibility



Summary of Level Descriptors for y p
EQF, PQF, AQRF
European Qualifications Framework (EQF)European Qualifications Framework (EQF)
Level Knowledge Skills Competence
8

Pacific Qualifications Framework (PQF)
Level Knowledge and 

Skills
Application Autonomy

10

ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
Level Knowledge and Skills Applications and Responsibility
8



Interpreting the Level DescriptorsInterpreting the Level Descriptors
• Learning outcomes cumulative by levelg y

– One level assumes the knowledge, skills and conditions 
including those at lower levels

• Read the domains together

• Interpreting from Education perspective:
– What would the student/ learner/ worker learn, acquire and gain 

upon graduation?

• Interpreting from Labour Market perspective:
– What could the student/ learner/ worker perform at the workplaceWhat could the student/ learner/ worker perform at the workplace 

upon graduation?



Thailand NQF



Definition of Competency in p y
Thailand NQF

Competencies means ability to perform work 

assignment resulting from one’s application of 

knowledge, skills and desirable characteristics.knowledge, skills and desirable characteristics.



Comparison of Level Descriptors p p
between AQRF and Thailand NQF
ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
Level Knowledge and Skills Applications and Responsibility
8

Th il d N ti l Q lifi ti F kThailand National Qualifications Framework
Qualification 
Levels

Qualification Level Component 
Details

Learning Outcomes 
according to Educational 
Qualifications Resulting 
from Application of 
Knowledge, Skills and 
D i bl Ch t i ti

Knowledge Skills Desirable 
Characteristics

Desirable Characteristics
9



Reflection QuestionsReflection Questions

I Th il d NQF L l D i t li bl t• Is Thailand NQF Level Descriptors applicable to 
both academic education and TVET sectors?

• Definition of Competence in Thailand vs AQRF?p

• What are the similarities and differences between• What are the similarities and differences between 
the AQRF and your country NQF?



ConclusionConclusion

R i d h t i R i l Q lifi ti• Reviewed what is Regional Qualifications 
Frameworks (RQFs) and examples of RQFs. 

• Examined the AQRF reference levels and 
descriptors. 

• Reflected on the similarities and differences 
between the AQRF and your country NQFbetween the AQRF and your country NQF.



Chapter 2 3Chapter 2.3

Identify the quality assurance 
t t d i AQRFarrangements expected in AQRF 

for country / agency NQFfor country / agency NQF



What is Quality Assurance?What is Quality Assurance?

• Providing confidence that quality requirements• Providing confidence that quality requirements 
will be fulfilled

• Planned and systematic processes
– In the design, delivery and award of qualifications 

within an education and training system. 
– ensures stakeholders interests and investment in any 

accredited program are protected.

AS/NZS ISO 9000:2006: Quality management systems—Fundamentals and 
vocabulary p 9vocabulary, p. 9.



Quality Assurance Arrangements Expected In 
AQRFAQRF 

C t i t f t t bli h d• Countries to refer to one or more established 
quality assurance frameworks as the basis for 
th d lit i i l dthe agreed quality assurance principles and 
broad standards.

East Asia Summit Vocational Education and Training 
Quality Assurance FrameworkQuality Assurance Framework
INQAAHE Guidelines of Good Practice for Quality 
Assurance 
ASEAN Quality Assurance Framework for Higher 
Education 



ASEAN AQRF Taskforce agreement 
on Quality Assuranceon Quality Assurance

Quality assurance Agreed proposed approach

Describing Member States quality One or more of the established quality assurance 
assurance arrangements frameworks must be used as the basis of description.

Utilising alternative Quality 
assurance frameworks

AQRF Board to review other QAFs for applicability, as 
requiredassurance frameworks required.

ASEAN principles for Quality 
assurance

A set of common principles agreed and used by Member 
States – proposed AQAN common principles to be 
adopted/adapted



Criteria 6 for Referencing to the ASEAN 
Qualifications Reference Framework

‘The national quality assurance system(s) forThe national quality assurance system(s) for 

education and training refer(s) to the national g ( )

qualifications framework or system and are 

described. All of the bodies responsible for quality 

assurance state their unequivocal support for theassurance state their unequivocal support for the 

referencing outcome.’



4 Key Processes of NQFs to meet Quality 
Assurance Arrangements Expected in AQRF
1 Accreditation of qualifications1. Accreditation of qualifications.

2. Accreditation of education and training2. Accreditation of education and training 

providers.

3. Supervision of assessment systems that lead to 

the award of a qualification.

4 Regulation of the issuance of certificates4. Regulation of the issuance of certificates.



Key components of a NQF and a y p Q
national quality assurance system

E t bli hi hi t t d d• Establishing achievement standards 
– Competency, Occupational and Assessment standards
– Qualifications or Certification standards 
– Educational standards

• Registering, monitoring and oversight of 
assessment in TVET provision
– Registration
– Monitoring
– Assessment
– Awardingg



Key components of a NQF and a y p Q
national quality assurance system

A ’ t k f ti it ffi i ll• Agency’s task or area of activity officially 
assigned to)
– Standards and qualifications
– Providers
– Awarding organisations



Key components of a NQF and a y p Q
national quality assurance system

A ’ t k f ti it ffi i ll• Agency’s task or area of activity officially 
assigned to)
– Standards and qualifications
– Providers
– Awarding organisations



Example of Singapore WSQ Quality 
A SAssurance System
• Pre delivery Approval• Pre-delivery Approval

1. Organisation approval accreditation, and 
2 C dit ti2. Course accreditation.

• Continuous Improvement Review (CIR)



Example of Singapore WSQ Quality 
Assurance SystemAssurance System

• Continuous Improvement Review (CIR)p ( )
1. Course Quality Assurance System
2. Plan-Do-Check-Act (PDCA) System( ) y
3. Outcome Evaluation System
4. Adult Educator Management Systemdu t ducato a age e t Syste
5. WSQ Related Administrative System
6. Viability of Organisation6. Viability of Organisation
7. Free from Breach of Terms and Conditions

• System-Evidence-Outcome (SEO) Approach• System-Evidence-Outcome (SEO) Approach
• Conducted every 18 month, license period is for 2 

yearsyears.



Learning Activityg y
Quality Assurance 
Arrangements 
Expected in AQRF

Currently in 
place?  (Y/N)

Exist in Formal
Education 
Sector? (Y/N)

Exist in TVET 
Sector? (Y/N)
If ‘Y’ state theExpected in AQRF Sector? (Y/N)

If ‘Y’, state the 
responsible body

If Y , state the 
responsible body

A dit ti fAccreditation of
qualifications.
Accreditation of 
education and training 
providers.
Supervision of p
assessment systems 
that lead to the award of 
a qualification.
Regulation of the 
issuance of certificates.

For Private Sector training providers what quality assuranceFor Private Sector training providers, what quality assurance 
systems do you have?



ConclusionCo c us o
• Quality assurance arrangements expected in 

AQRFAQRF
• Four key processes of NQFs to meet quality 

t t d i AQRFassurance arrangements expected in AQRF.
• Key components of a NQF and a national quality 

assurance system
• Status check on national quality assurance q y

system.



Chapter 2.4

Explain the AQRF Referencing 
Process 



The AQRF Referencing Process g

Ai tAims to:

d ib t t f li ki NQF t• describe a common structure for linking NQFs to 
the ASEAN Qualifications Reference Framework 
(AQRF)(AQRF);

• ensure that the linking process is undertaken in 
b t d t ta robust and transparent way;

• provide a common reporting structure for the 
f i treferencing reports.



8 Steps of referencing process8 Steps of referencing process
1. Set up the bodies that will manage the referencing p g g

process.
2. Make a proposal for the level-to-level linkages between 

the NQF and the ARQF.
3. Carry out a national consultation takes place on the basis 

of the proposal.
4. Write a referencing report is that takes into account the 

ti l lt ti d th i f i t ti lnational consultation and the views of international 
experts.

5 Arrange for the relevant responsible bodies to endorse5. Arrange for the relevant responsible bodies to endorse 
the referencing report.



8 Steps of referencing process8 Steps of referencing process
6. Present the referencing report to the AQRF Board and a g p

discussion follows amongst peers.
7. If required, provide clarifications and further evidence to 

the AQRF Board.
8. If, over time, changes in the NQF and relationship 

between the NQF and the AQRF occur, update the report 
and have it considered by the AQRF Board.



Pre‐conditions for ReferencingPre‐conditions for Referencing

• To conduct a self check if these pre conditions• To conduct a self-check if these pre-conditions 

exist first, before commencement of the actual 

referencing process



Managing the Referencing Process ‐
following committees be established firstfollowing committees be established first

AQRF Board

AQRF Referencing 
PanelAMS / Regional 5Panelg

Partners 

AQRF Steering 
Committee

Capabilities & Capacities 

1

Building

Qualifications (TVET IV) Technical SkillQuality Assurance 2 3 4Qualifications (TVET-IV) 
Design Committee

Technical Skill 
Committee

Quality Assurance 
(TVET-IV) Committee 2 3 4



1 AQRF Steering Committee1. AQRF Steering Committee

• To coordinate the works among the variousTo coordinate the works among the various 
working committees and workgroups; 

• Driving and managing the referencing process;• Driving and managing the referencing process; 
• Liaison and communicate with external 

stakeholders such as AQRF Board; andstakeholders such as AQRF Board; and 
• Make public the referencing process 

documentation and data



2. Quality Assurance (TVET I‐IV) 
Committee

• To ensure the quality assurance arrangementsTo ensure the quality assurance arrangements 
expected in AQRF for country / agency NQF are 
met.met. 



3 Qualifications (TVET I‐IV) Committee3. Qualifications (TVET I‐IV) Committee

• Oversees the development of a selectedOversees the development of a selected 
qualification under existing TVET NQF. 

• To ensure the qualifications are designed in• To ensure the qualifications are designed in 
reference to the AQRF level descriptors and the 
qualifications are designed in accordance to thequalifications are designed in accordance to the 
quality assurance arrangements



4 Technical Skill Committee4. Technical Skill Committee

• Reviews the competency maps and competencyReviews the competency maps and competency 
standards



5 AQRF Referencing Panel5. AQRF Referencing Panel

• Endorses the AQRF referencing report beforeEndorses the AQRF referencing report before 
submission to AQRF Board.

• To agree on the referencing approach methods• To agree on the referencing approach, methods, 
procedures, reporting format, consultation 
activities and implementation schedule andactivities and implementation schedule, and 
obtain views from international expert and AMS 
observerobserver



ConclusionCo c us o
• Reviewed AQRF Referencing Process. 
• Preconditions of referencing and the 

various committees necessary to be y
established 
Next chapter will go into details on the• Next chapter will go into details on the 
AQRF Steering Committee, working 
committees and workgroups in the 
management of the referencing process.g g p



Chapter 2 5Chapter 2.5

D ib th AQRF St iDescribe the AQRF Steering 
Committee, working committees and , g

workgroups in the management of 
th f ithe referencing process 



Managing the Referencing Process ‐
following committees be established firstfollowing committees be established first

AQRF Board

AQRF Referencing 
PanelAMS / Regional 5Panelg

Partners 

AQRF Steering 
Committee

Capabilities & Capacities 

1

Building

Qualifications (TVET IV) Technical SkillQuality Assurance 2 3 4Qualifications (TVET-IV) 
Design Committee

Technical Skill 
Committee

Quality Assurance 
(TVET-IV) Committee 2 3 4



1 AQRF Steering Committee1. AQRF Steering Committee

• To coordinate the works among the variousTo coordinate the works among the various 
working committees and workgroups; 

• Driving and managing the referencing• Driving and managing the referencing 
process; 
Liaison and communicate with external• Liaison and communicate with external 
stakeholders such as AQRF Board; and 

• Make public the referencing process 
documentation and data



1 AQRF Steering Committee1. AQRF Steering Committee
• Proposed composition of this committee (est 14 pax) will 

comprisecomprise:
– Chairman: [Permanent Secretary level]
– Members: 

• DG, DSD
• DG, OVEC
• DG, TPQI
• One member each from Office of Higher Education Commission (OHEC)• One member each from Office of Higher Education Commission (OHEC),  

Office of The Basic Education Commission (OBEC), Office of the Private 
Education Commission (OPEC), Office of the Non-Formal and Informal 
Education (ONIE), and Office of National Evaluation Standards and 
Quality Assessment (ONESQA)Quality Assessment (ONESQA)

• One member each from Chambers of Commerce, Employers Federation 
and Ministry of Labour

• The lead ministry is proposed to be:y p p
– AQRF (National) Ministry Agency – to be deliberated at workshop 
– AQRF (National) Management Representative – to be deliberated 

at workshopp



2 Quality Assurance (TVET I‐IV) Committee2. Quality Assurance (TVET I‐IV) Committee

• To ensure the quality assurance arrangements q y g
expected in AQRF for country / agency NQF are met. 

• Proposed composition of this committee will 
comprise:
– Chairman: [DG level]

M b– Members:
• N Accreditation and certification agency (public)
• N Accreditation and certification professional bodies (private)N Accreditation and certification professional bodies (private)
• One member each from Chambers of Commerce, Employers 

Federation
• 1 MR (to be deliberated)• 1 MR (to be deliberated)

‘N’: numbers to be proposed by the AQRF Steering p p y Q g
Committee



3 Qualifications (TVET I‐IV) Committee3. Qualifications (TVET I‐IV) Committee

• Oversees the development of a selectedOversees the development of a selected 
qualification under existing TVET NQF. 

• To ensure the qualifications are designed in• To ensure the qualifications are designed in 
reference to the AQRF level descriptors and the 
qualifications are designed in accordance to thequalifications are designed in accordance to the 
quality assurance arrangements.



3 Qualifications (TVET I‐IV) Committee3. Qualifications (TVET I‐IV) Committee

• Proposed composition of this committee willProposed composition of this committee will 
comprise:
– Chairman: [DG level]Chairman: [DG level]
– Members:

• ‘N’ Qualification agency (public)Q g y (p )
• ‘N’ Qualification awarding bodies (private)
• One member each from Chambers of Commerce, Employers 

F d tiFederation
• 1 MR (to be deliberated)

‘N’: numbers to be proposed by the AQRFN : numbers to be proposed by the AQRF 
Steering Committee



4 Technical Skill Committee4. Technical Skill Committee

• Reviews the competency maps and competencyReviews the competency maps and competency 
standards

• Proposed composition of this committee will• Proposed composition of this committee will 
comprise:

Chairman: [DG level]– Chairman: [DG level]
– Members:

• ‘N’ TPQI OVEC OEC• N  TPQI, OVEC, OEC
• One member each from Chambers of Commerce, Employers 

Federation
• 1 MR (to be deliberated)

‘N’ n mbers to be proposed b the AQRF Steering Committee‘N’: numbers to be proposed by the AQRF Steering Committee



5 AQRF Referencing Panel5. AQRF Referencing Panel

• Endorses the AQRF referencing report beforeEndorses the AQRF referencing report before 
submission to AQRF Board.

• To agree on the referencing approach methods• To agree on the referencing approach, methods, 
procedures, reporting format, consultation 
activities and implementation schedule andactivities and implementation schedule, and 
obtain views from international expert and AMS 
observerobserver.



5 AQRF Referencing Panel5. AQRF Referencing Panel

• Proposed composition of this committee willProposed composition of this committee will 
comprise:
– Chairman: 1 Perm Sec or DGChairman: 1 Perm Sec or DG
– Members:
– 1 International Expert1 International Expert
– 1 AMS representative
– 1 MR each from DSD OVEC TPQI– 1 MR each from DSD, OVEC, TPQI
– ‘N’ from nominated Ministries / Industries



Meeting Frequency, Depository and 
Communications

Frequency Each Committee to report progress and updates 
Coordination between various working 
committees / workgroups and key 
stakeholders

at the AQRF Steering Committee Meeting. 

Recommendations for Meeting Frequency
AQRF Steering Committee - Bi-monthly
Various Working Committee - Monthly

Depository For TVET I-IV: DSD, OVEC, TPQI
Maintain a depository body of AQRF 
related documents, reports and data
Communication
Li i ith t l ti tt AQRF St i C ittLiaise with external parties on matters 
related to AQRF; Maintain and update 
the NQF/AQRF to external parties 
(AQRF B d)

AQRF Steering Committee

(AQRF Board) 

Make public the process / all relevant 
d t ti / d t

AQRF Steering Committee
documentations / data.



Additional GuidelinesAdditional Guidelines

• Steering CommitteeSteering Committee
• Lead Ministry / Agency to manage the process

Stakeholders• Stakeholders
• Proposal for the referencing
• International experts
• CommunicationCommunication
• Reporting

General communications and dissemination• General communications and dissemination



Learning Activityea g ct ty
Refer to the proposed Terms of Reference 

d iti f h itt /and composition for each committee / 
workgroup.
• Refine / improve the statement to describe the 

overall term of reference for the committee / 
workgroup

• Discuss the proposed Lead Ministry / Agency andDiscuss the proposed Lead Ministry / Agency and 
the composition of the committees and 
workgroupsworkgroups. 



ConclusionCo c us o
• Examined the managing of AQRF 

R f i PReferencing Process. 
• Details on the compositions and set-up of p p

the AQRF Steering Committee, working 
committees and workgroups in thecommittees and workgroups in the 
management of the referencing process. 

• Guidelines for the establishment of these 
committees. 



Chapter 3
Relate the AQRF to theRelate the AQRF to the 

Qualifications Framework of the 
Country and/or Agency



Chapter 3 contains 5 subsectionsp

Chapter 3.1 Compare the AQRF reference levels andChapter 3.1  Compare the AQRF reference levels and 
descriptors with the country / agency NQF 
level descriptors.level descriptors.

Chapter 3.2     Describe the pre-conditions of referencing.

Chapter 3 3 Develop an action plan for conducting theChapter 3.3     Develop an action plan for conducting the 
referencing process align to the work of 
the committees and workgroupsthe committees and workgroups

Chapter 3.4    Determine the structure of the AQRF 
referencing reportreferencing report.



Chapter 3.1

Compare the AQRF Reference Levels and 
Descriptors with the Country / Agency NQF 

Level DescriptorsLevel Descriptors



Recap: AQRF Reference Levels and 
DescriptorsDescriptors

Ei ht l l f l it f l i t• Eight levels of complexity of learning outcomes
• Each level is described in a statement (known as 

‘L l D i t ’)‘Level Descriptor’): 
summarises the learning outcomes 

i t t ifi l l iappropriate to a specific level in a 
qualifications framework
d t th ti f t hi h idenotes the notion of competence which is 
the ability that extends beyond the 

i f k l d d killpossession of knowledge and skills.



Recap: AQRF Reference Levels and 
DescriptorsDescriptors

E h l l d i t f t• Each level descriptor covers four competence 
areas. These are:

C iti t• Cognitive competence 
• Functional competence

P l t• Personal competence
• Ethical competence
T d i i th l l d i t• Two domains in the level descriptors:
• Knowledge and skills 

A li ti d ibilit• Application and responsibility

R f t N t f AQRF l l d i t• Refer to Notes for AQRF level descriptors.



Thailand NQF



Definition of Competency in p y
Thailand NQF

Competencies means ability to perform work 

assignment resulting from one’s application of 

knowledge, skills and desirable characteristics.knowledge, skills and desirable characteristics.



Comparison of Level Descriptors p p
between AQRF and Thailand NQF
ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)
Level Knowledge and Skills Applications and Responsibility
8

Th il d N ti l Q lifi ti F kThailand National Qualifications Framework
Qualification 
Levels

Qualification Level Component 
Details

Learning Outcomes 
according to Educational 
Qualifications Resulting 
from Application of 
Knowledge, Skills and 
D i bl Ch t i ti

Knowledge Skills Desirable 
Characteristics

Desirable Characteristics
9



Why Compare?Why Compare?

AQRF
NQFs of ASEAN Member 

States
AQRF

8
77
6? ?
5
4? ?3
2

? ?
2
1



Why Compare?Why Compare?

• Enable comparisons of qualifications across ASEAN• Enable comparisons of qualifications across ASEAN 

member states. 

• Promote understanding and trust among ASEAN member 

states qualificationsstates qualifications.



Comparing the AQRF and NQF Level 
Descriptors

• Comparison exercise is one of the many activitiesComparison exercise is one of the many activities 
involved in the AQRF referencing process
– facilitate the interpretation of which AQRF Level thefacilitate the interpretation of which AQRF Level the 

NQF / agency qualifications will be matched to.  

• Before the commencement of the AQRF 
referencing process the agency / ministries inreferencing process, the agency / ministries in-
charge of the NQF qualifications should have 
knowledge of the AQRF and NQF Levelknowledge of the AQRF and NQF Level 
Descriptors.



Steps to Comparing the AQRF and NQF 
Level Descriptors

• Ready access to the following documents:Ready access to the following documents:
1. Your NQF Level Descriptors
2 AQRF Level Descriptors2. AQRF Level Descriptors
3. A list of NQF qualifications that are currently designed 

according to NQF Level Descriptors.acco d g o Q e e esc p o s

• 6 Steps of Comparison• 6 Steps of Comparison 



6 Steps of Comparison
Step 1: Establish 
that the NQF Level 
Descriptor 

Step 2: Determine if 
the NQF Level 
descriptors are 

Step 3: Identify the 
NQF qualifications 
and job / 

Step 4: Compare 
each NQF level 
descriptors to the 

summarises the 
learning outcomes 
appropriate to a 

grouped in different 
levels of taxonomy 
of knowledge and 

j
occupation levels 
that best fit the 
NQF Level 

p
AQRF level 
descriptors to 
determine the best 

specific level in a 
qualifications 
framework.

skills and the notion 
of competence. 

descriptors. match.

Step 5: 
If a NQF level descriptor has closest 
match to one particular AQRF level

Step 6: 
If a NQF level descriptor has only partial 
match to one particular AQRF level match to one particular AQRF level 

descriptors, examine if the said NQF 
level qualification can fit the AQRF level 
descriptors. 

match to one particular AQRF level 
descriptors, pick one representative job 
at that selected NQF level to examine if 
the it can fit the AQRF level descriptors. desc p o s

If yes, repeat Step 4 for a new NQF level 
descriptor. If no, proceed to Step 6.

e ca e Q e e desc p o s
If it fits, proceed to next step. If not, 
repeat Step 5 but compare the NQF level 
descriptor to one level lower of the AQRF p
level descriptors.



6 Steps to Compare the AQRF and NQF p p Q Q
Level Descriptors

Step 1: Establish that the NQF Level Descriptor 
summarises the learning outcomes appropriate to a 
specific level in a qualifications frameworkspecific level in a qualifications framework.

Step 2: Determine if the NQF Level descriptors areStep 2: Determine if the NQF Level descriptors are 
grouped in different levels of taxonomy of knowledge 
and skills and the notion of competence.and skills and the notion of competence. 

Step 3: Identify the NQF qualifications and job /Step 3: Identify the NQF qualifications and job / 
occupation levels that best fit the NQF Level 
descriptors. 



6 Steps to Compare the AQRF and NQF p p Q Q
Level Descriptors

Step 4: Compare each NQF level descriptors to the 
AQRF level descriptors to determine the best match.

Step 5: If a selected NQF level descriptor has the closest 
match to one particular AQRF level descriptors pickmatch to one particular AQRF level descriptors, pick 
one NQF qualification at that NQF level to examine if the 
said NQF qualification can fit the AQRF levelsaid NQF qualification can fit the AQRF level 
descriptors. 
If yes, repeat Step 4 for a new NQF level descriptor. y , p p p
If no, proceed to Step 6.



6 Steps to Compare the AQRF and NQF p p Q Q
Level Descriptors

Step 6: If a selected NQF level descriptor has only 
partial match to one particular AQRF level descriptors, 
pick the job / occupation level at that selected NQF levelpick the job / occupation level at that selected NQF level 
to examine if the said job / occupation level can fit the 
AQRF level descriptors. Q p
If it fits, proceed to next step. 
If not, repeat Step 5 but compare the NQF levelIf not, repeat Step 5 but compare the NQF level 
descriptor to one level lower of the AQRF level 
descriptors. 

Note: Reference to the three domains of learning taxonomy - Cognitive, 
Affective PsychomotorAffective, Psychomotor.



M ki th D i i f C bilitMaking the Decision of Comparability

• Based on the closest fit of the Level 
Descriptors. There is no 100% fit.Descriptors. There is no 100% fit.

• To validate match, pick one NQF-level 
qualification and examine if its qualificationqualification and examine if its qualification 
graduate outcomes to fit the AQRF level 
descriptordescriptor.

• Engage stakeholders in the AQRF 
referencing processreferencing process. 



M ki th D i i f C bilitMaking the Decision of Comparability

• Some countries adopt the principle of ‘Best fit’ 
and ‘Full fit’ to assess the comparability of leveland Full fit  to assess the comparability of level 
descriptors.
– Best fit: The learning outcome in general across theBest fit: The learning outcome in general across the 

NQF level descriptor, fit better with the AQRF level 
descriptor, in terms of knowledge, skills and 
competences, than other levels in the AQRF.

– Full fit: The learning outcome must correspond to the 
AQRF level descriptor, in terms of knowledge, skills 
and competences.



1 Red – correspondence between knowledge outcome in the EQF and NQF;1. Red correspondence between knowledge outcome in the EQF and NQF;
2. Green – correspondence between the skills outcome in the EQF and NQF;
3. Pink - correspondence between the competence outcome in the EQF and NQF;
4. Blue- differences between descriptors in the EQF and NQF.



ConclusionCo c us o
• Examined the steps to conduct the 

i i b t AQRF dcomparison exercise between AQRF and 
NQF Level Descriptors.

• Making the Decision of Comparability.



Chapter 3 2Chapter 3.2

Describe the Pre-conditions 
f C d tifor Conducting 

Qualifications ReferencingQualifications Referencing



Pre-Conditions for Conducting 
Qualifications ReferencingQualifications Referencing 

Learning Outcome:

Be able to identify the pre-conditionsBe able to identify the pre conditions
favourable for conducting referencing 
of national qualifications to AQRFof national qualifications to AQRF  
with stakeholders in Thailand



Pre-Conditions for Conducting 
Qualifications ReferencingQualifications Referencing 

Before conducting any formal referencing processes 
involving stakeholders –
important to assess whether the conditions within aimportant to assess whether the conditions within a 
country are favourable for doing the referencing 
successfully.successfully.

Some of the favourable pre-conditions may include:
•The ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)     
is easily available to the public, 
•Key concepts of the AQRF are understood by all the•Key concepts of the AQRF are understood by all the 
people involved.  



Pre-Conditions for Conducting 
Qualifications Referencing ~Qualifications Referencing ~ continued 

Some of the favourable pre conditions maySome of the favourable pre-conditions may 
include:
There is evidence of:There is evidence of: 
• Capacity building, 
• Dissemination of accurate information• Dissemination of accurate information, 
• Creation of an official portal, 
• Level of consultation with various agencies and• Level of consultation with various agencies and 

bodies,
• Development work on underpinning concepts• Development work on underpinning concepts 

of AQRF (such as learning outcomes) is 
underwayunderway. 



Pre-Conditions for Conducting 
Qualifications Referencing ~Qualifications Referencing ~ continued 

Some of the favourable pre-conditions may include:

The country accepts the development of the AQRF as an 
h t t i l tienhancement to regional cooperation: 

It disseminates and examines perception and value of the 
AQRFAQRF.

Governance & management structures are being 
formulated: 

Determining responsibility for referencing, 
Setting up competent committeesSetting up competent committees, 
Organising consultation using a systematic 
consultation and reporting processconsultation and reporting process 



Pre-Conditions for Conducting 
Qualifications Referencing ~Qualifications Referencing ~ continued 

Some of the favourable pre-conditions may include:Some of the favourable pre-conditions may include:

Quality assurance in the qualifications system is seen as y q y
critically important:

E di t lit tExpanding current quality assurance systems 
towards the utilization of NQFs

Linkages with other contexts for quality assurance are 
clear: 

Considering how national quality assurance 
systems, e.g. for programme design, interface with 
th AQRF t t d i i lthe AQRF structure and principles. 



Pre-Conditions for Conducting 
Qualifications Referencing ~Qualifications Referencing ~ continued 

Some of the favourable pre-conditions may p y
include:

Pre–referencing process has been experimented 
(as non-formal exploratory referencing): ( p y g)

Country experiments with referencing its 
qualification and quality assurance systems, y y
and 
Country discusses outcomes and 
experiences with other ASEAN Member 
States (without treating the exploration as 
formal referencing)



Pre-Conditions for Conducting 
Qualifications Referencing ~Qualifications Referencing ~ continued 

Some of the favourable pre conditions maySome of the favourable pre-conditions may 
include:

There is a raised awareness of linked projects 
such as Mutual Recognition Systems /such as Mutual Recognition Systems / 
Arrangements and other alignments: 

Understand the interdependence of AQRF 
with relevant projectswith relevant projects



Assessing Favourable Pre-conditions 
for Conducting Referencing

Before conducting formal referencing, each 
t illcountry will:

• Assess the pre-conditions describedAssess the pre conditions described 
earlier;
Id tif th & h ll th• Identify the gaps & challenges, then 
introduce measures to overcome them.  



Assessing Favourable Pre-conditions 
for Conducting Referencing

Examples of gaps and challenges:
AQRF i t t l l d t d b ll• AQRF is not yet clearly understood by all 
the people involved; 

• Governance and management structures 
needed for referencing are not in place;needed for referencing are not in place;

• Quality assurance of qualifications 
systems is not robust.



Assessing Favourable Pre-conditions 
for Conducting Referencing

Th t f th diti f d ti• The assessment of the pre-conditions for conducting 
referencing will be covered in Workshop 2. 

Conclusion
• We have examined the pre-conditions favourable for the 

conduct of qualifications referencing to the AQRF. 
Th diti ffi d b th T k F• These pre-conditions were affirmed by the Task Force –
AQRF at its 5th Meeting held in Nov 2014.  

• In the next chapter we will develop an action plan for• In the next chapter we will develop an action plan for 
conducting AQRF referencing. 



Ch 3 3Chapter 3.3

Develop an Action Plan for  Conducting 
the Referencing Process Aligned to the 
Work of Committees and WorkgroupsWork of Committees and Workgroups



Develop an Action Plan for Conducting 
the Referencing Processthe Referencing Process

Learning Outcome:Learning Outcome:

Be able to develop an action planBe able to develop an action plan 
to conduct the various stages of 
the AQRF referencing process.the AQRF referencing process. 



The AQRF Referencing Process ~~(covered in Chapter 2 4)The AQRF Referencing Process (covered in Chapter 2.4)

It i tIt aims to:

d ib t t f li ki• describe a common structure for linking 
NQFs to AQRF;

• ensure that linking process is carried out in 
b t d t ta robust and transparent way;

id ti t t f• provide a common reporting structure for 
the referencing reports.



The AQRF Referencing Process~~( d i Ch t 2 4)The AQRF Referencing Process~~(covered in Chapter 2.4)

The consistency and transparency of the 

referencing process is critically important forreferencing process is critically important for 

the integrity of the AQRF, g y

and for Member States to understand and 

trust the outcomes of the referencing process 

conducted by a countryconducted by a country.



Action Plan for Conducting 
the AQRF Referencing Processthe AQRF Referencing Process

P ti l hi h ldPrepare an action plan which would cover, 
among other things, 
th 8 t f th f ithe 8 steps of the referencing process.   

B f D i AftBefore During After



Steps of referencing process

Before During After

1. Set up bodies to manage the referencing 
processprocess.

2. Make a proposal for the level-to-level linkages 
between the NQF and the ARQFbetween the NQF and the ARQF.

3. Carry out a national consultation takes place 
on the basis of the proposalon the basis of the proposal.



Steps of referencing process

fBefore During After

4 Write a referencing report that takes into 
account the national consultation and theaccount the national consultation and the 
views of international experts.

5 Arrange for the relevant responsible bodies5 Arrange for the relevant responsible bodies 
to endorse the referencing report.

A suggested Action Plan is provided for 
adaptationadaptation.



Steps of referencing process

f

6 Present the referencing report to the AQRF

Before During After

6. Present the referencing report to the AQRF 
Board and discussion amongst peers.

7 If required provide clarifications and further7. If required, provide clarifications and further 
evidence to AQRF Board.

8 If subsequently there are changes in NQF or8. If subsequently there are changes in NQF or 
relationship between NQF and AQRF, update 
the report and present it to AQRF Boardthe report and present it to AQRF Board.



Sample Action Plan for Conducting 
the AQRF Referencing Processthe AQRF Referencing Process

Referencing Process Timeline
(Mth/Y )

Committee
(Mth/Yr)

1. Set up the bodies that will manage the referencing 
process e.g. Steering Committee

1. Make a proposal for the level-to-level linkages between p p g
the NQF and the ARQF.

1. Carry out a national consultation on the basis of the 
proposal.

1 Write a referencing report that takes into account the1. Write a referencing report that takes into account the 
national consultation and the views of international 
experts.

1. Arrange for the relevant responsible bodies to endorse 
the referencing report.

1. Present the referencing report to the AQRF Board and a 
discussion follows amongst peers.

1. If required, provide clarifications and further evidence to 
the AQRF Board.

1. Update the report and have it considered by the AQRF 
Board, in the event of subsequent changes in the NQF , q g
and relationship between the NQF and the AQRF.



Working Committees and Workgroups 
Involved in AQRF d i Ch 2 5Involved in AQRF - covered in Ch 2.5 

AQRF St i C itt• AQRF Steering Committee
• Quality Assurance (TVET I-IV) 

Committee
• Qualifications (TVET I-IV) CommitteeQualifications (TVET I IV) Committee
• Technical Skill Committee
• AQRF Referencing Panel• AQRF Referencing Panel



Alignment of Referencing Process to 
Working Committees and Workgroups

Action Committee / Work Group
1. Set up the bodies that will manage the referencing 
process e.g. AQRF Steering Committee.

Lead Ministry in consultation 
with partners 

2. Make a proposal for the level-to-level linkages AQRF Referencing Panel
between the NQF and the ARQF.

Qualifications (TVET I - IV) 
Committee

Technical Skill Committee
3. Carry out a national consultation on the basis of the 
proposal

AQRF Referencing Panel
proposal.
4. Write a referencing report that takes into account the 
national consultation and the views of international 
experts

Work Groups under the 
purview of AQRF Referencing 
Panelexperts. Panel



Alignment of Referencing Process to 
Working Committees and Workgroups

Action Committee / Work Group
5. Arrange for the relevant responsible bodies to 
endorse the referencing report.

AQRF Referencing Panel

6 Present the referencing report to the AQRF Board AQRF Steering Committee6. Present the referencing report to the AQRF Board 
and a discussion follows amongst peers.

AQRF Steering Committee

7. If required, provide clarifications and further evidence 
to the AQRF Board

AQRF Steering Committee
to the AQRF Board.
8. Update the report and have it considered by the 
AQRF Board, in the event of subsequent changes in 
the NQF or relationship between the NQF and the

AQRF Referencing Panel

the NQF or relationship between the NQF and the 
AQRF,



Action Plan for Conducting 
the AQRF Referencing Processthe AQRF Referencing Process

C l iConclusion

We have discussed the preparation of an 
action plan before conducting the AQRF 
referencing process, 
aligned to the work of the committees and 
workgroups. 



Action Plan for Conducting 
the AQRF Referencing Processthe AQRF Referencing Process

C l iConclusion

• Alignment of referencing process to 
working committees and workgroups is o g co ttees a d o g oups s
important.

• Facilitates thorough coordination on a 
national level especially when different p y
ministries and national bodies are involved.



Chapter 3.5

Chapter 3 4Chapter 3.4

Determine the Structure of the 
AQRF Referencing ReportAQRF Referencing Report



Structure of AQRF 
Referencing ReportReferencing Report

L i O tLearning Outcome:

Be able to determine the structure of an 

AQRF referencing report for submission toAQRF referencing report for submission to 

the AQRF Referencing Panel and AQRF g

Board for endorsement. 



Task Force for AQRF recommended that 
the referencing report shall include:the referencing report shall include: 

Section Explanation
Heading

1.State of the report A statement specifying the status of the report. 

Is it a draft version or a final report, and the validity period.

2. Executive summary An overview of the main results of the referencing process y g p
and a summary of the 11 referencing criteria and 
procedures. 

3. Description of the 
national 
qualifications system 

A short description of the national qualifications system, 
quality assurance, pathways, access to programmes, etc.; 
and the NQF design features, aims and functions, stage of q y

and the NQF
Q g , , g

the development.



Task Force for AQRF recommended that 
the referencing report shall include:the referencing report shall include: 

Section Explanation
Heading

4. Background A short description of the process for preparing the report. 
information

5. The 11 criteria This is the main part of the report addressing each criterion 
and referencing 
procedures 

p p g
for referencing national qualifications levels to the AQRF. 

6. Further 
information

A short presentation on matters such as the plans and next 
steps on the NQF development and implementation; 
challenges expected or faced in this referencing process; g p g p ;
expected impact of the AQRF implementation; any plan to 
review the decisions presented in the referencing report. 



Task Force for AQRF recommended that 
the referencing report shall include:the referencing report shall include: 

Section Explanation
Heading

7. Annexes Information such as: institutions or experts involved in the 
preparation of the report; examples of qualifications; 
statements from national stakeholders and/or international 
experts; relevant legal texts if anyg y

Others? To be decided by individual countries



Structure of AQRF 
Referencing ReportReferencing Report

C l iConclusion

W h i d th t d• We have examined the suggested 
structure of a referencing report.

• Each country could adopt or adapt as a 
t t f AQRF f i tstructure of an AQRF referencing report. 

S l t t t id• Sample structure acts as a guide.



Structure of AQRF 
Referencing ReportReferencing Report

C l iConclusion

Th t t d t b tl th• The structure need not be exactly the 
same for every country so long as the 

t id d t l tparts considered as most relevant are 
clearly visible in the report.

• in Workshop 2 we will consider how to 
AQRF f i t fprepare an AQRF referencing report for a 

targeted sector.




