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มูลนิธิเทมาเสก - สิงคโปร์โพลีเทคนิค - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 
 
 

โครงการผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวฒุิอ้างอิงอาเซียน 
และการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนคิและอาชีพ 

(หลักสูตรเฉพาะทาง) ในประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 
การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

 
 
 
 

5 มิถุนายน 2558 และ 27 ถึง 29 กรกฎาคม 2558 
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ค าน า 

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
เชื่อมโยงและจัดระเบียบระบบคุณวุฒิแห่งชาติใหม่ให้รับกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพคุณวุฒิแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในอาเซียน และกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานและผู้เรียน
ในอาเซียน โครงการนี้ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AQRF และเชื่อมโยง AQRF มายังระบบ
คุณวุฒิของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ขั้นตอนการเทียบเคียงของ AQRF และความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
โครงสร้างการจัดการของ AQRF 

โครงการนี้ประกอบไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 ครั้งดังต่อไปนี้ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง

อาเซียน 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การออกแบบและพัฒนาคุณวุฒิแห่งชาติที่เชื่อมโยงกับกรอบ

คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน

เทคนิคและอาชีพของเอเชียตะวันออก 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 การศึกษาดูงานด้านการจัดฝึกอบรมและการประเมินผลแบบ

อิงสมรรถนะส าหรับวิทยากรต้นแบบ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ใช้เวลา 4 วัน มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านแนวทางปฏิบัติ
ในการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

เมื่อสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมอบรมควรจะสามารถ: 
 เชื่อมโยง AQRF ไปยังกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงานได้ 
 ด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง AQRF ส าหรับภาคส่วนที่เป็นเป้าหมายได้ 
 จัดท ารายงานการเทียบเคียงได้ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีความคาดหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ได้ทั้งหมด ซึ่งออกแบบมาเพ่ือให้ฝึกฝนประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ และกระบวนการของกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียนให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ โดยมีวิทยากรคอยแนะน าดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้เข้าอบรมสามารถปรับ
บริบทการประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ และกระบวนการของ AQRF ให้เข้ากับการศึกษาและการฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีพ (TVET) ของประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้มาจะน าส่งไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
หน่วยงานการจัดการศึกษาเพ่ือน าไปใช้อ้างอิงในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป 

ภาคผนวก 

หลังสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นตอน
ต่อไปคือการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และส าหรับผู้ที่จะเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ขอให้
เก็บผลการประเมินและผลลัพธ์ที่ได้มาจากชุดการเรียนรู้ในการอบรมครั้งนี้ไว้ให้ดี เพ่ือน าไปใช้อ้างอิงได้ 
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 เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

1 ก าหนดการและจุดประสงค์ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

2 เนื้อหาการเรียนการสอนส าหรับ บทที่ 1 ถึง 3 
 

3 ภาพนิ่ง/สไลด์ ส าหรับ บทที่ 1 ถงึ 3 
 

4 ใบงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

5 ประเมินการเรียนรู้ 
 

6 อภิธานศัพท์ 
 

7 แบบฟอร์มการประเมิน 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 2 – การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน  
 
 จุดประสงค์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ด้านแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการ
เทียบเคียงไปยังกรอบคุณวุฒิอาเซียน 

เมื่อสิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมควรจะสามารถ: 
 เชื่อมโยง AQRF ไปยังกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงานได้ 
 ด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง AQRF ส าหรับภาคส่วนที่เป็นเป้าหมายได้ 
 จัดท ารายงานการเทียบเคียงได้ 

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 28 ชั่วโมง โดยใช้เวลา 4 วัน  

ก าหนดการ 

ดู ภาคผนวก A 

หน่วยงานที่ให้บริการและจัดการอบรม 

สิงคโปร์โพลีเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล 
  



 

  

Page 2 of 5 

 

 

 

 
ภาคผนวก A 

 

วัน เวลา หัวข้อ 

วัน
ที่ห

นึ่ง
   

   

9.00 น. 
 แนะน าวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 
 จุดประสงค์และก าหนดการของการอบรม 

9.15 น. 
การน าเสนอของวิทยากร  
เปรียบเทียบ AQRF กับกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงาน 

10.15 น. พักรับประทานของว่าง 

10.30 น. 
การน าเสนอของวิทยากรและถามตอบ 
เปรียบเทียบ AQRF กับกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงาน 

11.00 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
เปรียบเทียบ AQRF กับกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงาน 

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
เปรียบเทียบ AQRF กับกรอบคุณวุฒิของประเทศและ/หรือของหน่วยงาน 

15.00 น. พักรับประทานของว่าง 

15.15 น. 

อภิปรายรวม  
ผลที่ได้จากการเรียนรู้กลุ่มย่อย  
 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  
ด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง AQRF ส าหรับภาคส่วนที่เป็นเป้าหมาย 

10.15 น. พักรับประทานของว่าง 

10.30 น. 
การน าเสนอของวิทยากรและถามตอบ 
ด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง AQRF ส าหรับภาคส่วนที่เป็นเป้าหมาย 

11.00 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
ด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง AQRF ส าหรับภาคส่วนที่เป็นเป้าหมาย 

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
ด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง AQRF ส าหรับภาคส่วนที่เป็นเป้าหมาย 

15.15 น. พักรับประทานของว่าง 

15.30 น. 

อภิปรายรวม  
ผลที่ได้จากการเรียนรู้กลุ่มย่อย  
 การน าเสนอของแต่ละกลุ่มย่อย  
 สรุปผลโดยตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 

17.00 น. สิ้นสุดวันที่สอง 
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วัน เวลา หัวข้อ 

วัน
ที่ส

าม
   

   
   

   
   

9.00 น. ทบทวนหัวข้อของวันที่สอง  

9.15 น. 
การน าเสนอของวิทยากร  
จัดท ารายงานการเทียบเคียง 

10.15 น. พักรับประทานของว่าง 

10.30 น. 
การน าเสนอของวิทยากรและถามตอบ 
จัดท ารายงานการเทียบเคียง 

11.00 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
จัดท ารายงานการเทียบเคียง 

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. 
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
จัดท ารายงานการเทียบเคียง 

15.15 น. พักรับประทานของว่าง 

15.30 น. 

อภิปรายรวม  
ผลที่ได้จากการเรียนรู้กลุ่มย่อย  
 การน าเสนอของแต่ละกลุ่มย่อย  
 สรุปผลโดยตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 

17.00 น. สิ้นสุดวันที่สาม 
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วัน เวลา หัวข้อ 
วัน

ที่ส
ี่ 

9.00 น. ทบทวนหัวข้อของวันที่สาม 

9.30 น. 
การขัดเกลาผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
ด าเนินการเทียบเคียงไปยังกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

10.15 น. พักรับประทานของว่าง 

10.30 น. 
การขัดเกลาผลงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีวิทยากรคอยแนะน า 
ด าเนินการเทียบเคียงไปยังกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

11.00 น. 
ประเมินการเรียนรู้  
ด าเนินการเทียบเคียงไปยังกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น. 
ประเมินการเรียนรู้  
ด าเนินการเทียบเคียงไปยังกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

15.15 น. พักรับประทานของว่าง 

15.30 น. 
ประเมินการเรียนรู้  
ด าเนินการเทียบเคียงไปยังกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

16.30 น. สรุปผลและทบทวนการอบรม 

16.45 น. ปิดการอบรม  

17.00 น. สิ้นสุดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ คร้ังที่ 2 
 

บทที ่1 
การเปรียบเทียบ AQRF กับกรอบคุณวุฒิของประเทศ 

และ/หรือของหน่วยงาน 
 
 

บทนี้ประกอบไปด้วย 3 บทย่อยดังนี:้ 
 
บทที ่1.1      การเปรียบเทียบหน้าที่ก ากับดูแลของ AQRF กับ NQF ของประเทศหรือ

หน่วยงาน 
 

บทที ่1.2      การจัดรูปแบบการร่วมงานของคณะกรรมการอ านวยการ AQRF 
คณะกรรมการปฏิบัติงาน และกลุ่มงาน กบัคณะกรรมการ NQF 
 

บทที ่1.3      การเปรียบเทียบขอบเขต ระดับการเทียบเคียง และตัวบ่งชี้ของ AQRF 
กับ ขอบเขตและตัวบ่งชี้ของ NQF 
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บทที่ 1.1 
 

การเปรียบเทียบหน้าที่ก ากับดูแลของ AQRF  
กับ NQF ของประเทศหรือหน่วยงาน  
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บทที ่1.1  
การเปรียบเทียบหน้าที่ก ากับดูแลของ AQRF กับ NQF ของประเทศหรือหน่วยงาน 

สรุปความการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 จุดเน้นส าคัญคือการเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ท า
ความคุ้นเคยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและวิธีการออกแบบในฐานะที่เป็น – กรอบคุณวุฒิอ้างอิง – เพ่ือ
น ามาเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ่ืนๆในภูมิภาคนี้ เช่น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทยและกรอบคุณวุฒิ
อ่ืนๆของประเทศสมาชิกอาเซียน กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ได้รับการมองจากอาเซียนว่าเป็น
อุปกรณ์ส าคัญท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกในการยอมรับคุณวุฒิข้ามพรมแดนและส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนที่
ของแรงงานระหว่างประเทศต่างๆ 

AQRF มีบทบาทส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพและความสอดคล้องของคุณวุฒิทั้งหลายและ
หลักสูตรการฝึกอบรมทั่วทั้งภูมิภาคนี้ 

กระบวนการส าคัญในการเชื่อมโยงประเทศและหน่วยงานด้านกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQFs) ไปยัง 
AQRF ก็คือ กระบวนการเทียบเคียง ซึ่งได้เกริ่นไว้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 ไปแล้ว 

ภาพรวม 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 นี้ เราจะหันมาสู่กระบวนการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ
กระบวนการเทียบเคียงและการจัดเตรียมรายงานการเทียบเคียงความสัมพันธ์ของระดับคุณวุฒิแห่งชาติเฉพาะ
ทางกับ AQRF ในบทที่ 1.1 เราจะเปรียบเทียบรายละเอียดต่างๆของกระบวนการก ากับดูแลของ AQRF และ 
NQF ส่วนในบทที่ 1.2 เราจะมุ่งเน้นเรื่องการจัดรูปแบบให้มากขึ้นโดยดูว่าการก ากับดูแลและความเชี่ยวชาญ
แบบไหนที่จ าเป็นส าหรับประเทศไทยในการเทียบเคียงกับ AQRF โดยค านึงถึงการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการ AQRF และคณะอนุกรรมการทั้งหลาย รวมถึงการก ากับดูแลของ NQF ของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
และในบทที่ 1.3 เราจะเปรียบเทียบเจาะลึกด้านขอบเขต ตัวบ่งชี้ และระดับของ AQRF และ NQF 

 เมื่อจบบทที่ 1.1 ผู้เข้าอบรมควรจะสามารถเปรียบเทียบหน้าที่การก ากับดูแลของ AQRF กับ NQF 
ของประเทศไทยได้ 

สรุปความ: คณะกรรมการ AQRF และคณะกรรมการอ านวยการ AQRF 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เราได้เห็นความแตกต่างด้านการปฏิบัติงานและการก ากับดูแล
ของทั้งสองคณะกรรมการนี้แล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 คณะกรรมการ AQRF             
จัดตั้งขึ้นมาโดยประเทศสมาชิกอาเซียน มีสมาชิกที่ลงคะแนนเสียงได้หนึ่งคน และประเทศ
สมาชิกหมุนเวียนกันรับต าแหน่งประธาน คณะกรรมการ AQRF ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ NQFs 
ของประเทศสมาชิก แต่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกรอบคุณวุฒิแห่งภูมิภาคอาเซียนและการรับ
รายงานการเทียบเคียงจากประเทศสมาชิก คณะกรรมการชุดนี้ไม่มีอ านาจทางกฎหมายที่จะ
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกยอมท าตาม AQRF 
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 คณะกรรมการอ านวยการ AQRF 
คณะกรรมการอ านวยการ AQRF ได้รับการเสนอชื่อโดยที่ปรึกษาในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้ง
ที่ 1 ให้เป็นองค์กรหลักในการควบคุมดูแลกระบวนการเทียบเคียงและการจัดรูปแบบ NQF ของ
ไทยกับ AQRF 

นอกจากนี้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ยังมีการเสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสี่ชุด
ของคณะกรรมการอ านวยการ AQRF ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการเทียบเคียง AQRF 
2. คณะกรรมการการประกันคุณภาพ AQRF 
3. คณะกรรมการออกแบบคุณวุฒิ AQRF 
4. คณะกรรมการด้านทักษะเทคนิค AQRF 
(ส าหรับรายละเอียดเฉพาะทางของสมาชิกที่ได้รับการเสนอและบทบาทต่างๆของ
คณะกรรมการแต่ละชุด สามารถกลับไปดูได้ในเนื้อหาของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1) 

องค์กรและระบบต่างๆในประเทศไทยทีท่ าหน้าที่ก ากับดูแล NQF ของไทย 

 ประเทศไทยได้จัดตั้งหลายหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการ NQF ของไทย 
(และที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิการอาชีพ [PQF] ของไทย) ความจริงแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ
สมาชิกอาเซียน NQF ของไทยนับว่าอยู่ในขั้นก้าวหน้าของการพัฒนาและบริหารจัดการ 

 อุปสรรคและปัญหาส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นจุดเน้นในบทที่ 1.1 และ 1.2 ของการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครั้งท่ี 2 นี้ ก็คือเราจะน า สิ่งที่ได้รับการเสนอข้ึนมาในด้านการก ากับดูแลของกระบวนการเทียบเคียง 
AQRF กับ ระบบและความรับผิดชอบด้านการก ากับดูแล NQF ของไทยที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย มา
จัดรูปแบบให้เข้ากันได้อย่างไร 

แล้วองค์กรใดในประเทศไทยที่รับผิดชอบ NQF ของไทย? 

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร. หรือ DSD) 
หน่วยงานหลักในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์กับ NQF ก็คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ 

กพร. อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงแรงงานและได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (ระดับภาค) 
และศูนย์ฝีมือแรงงาน (ระดับจังหวัด) เพ่ือถ่ายทอดหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ และยังมีศูนย์
ทดสอบฝีมอืแรงงานที่ได้รับการรับรอง เพ่ือประเมินแรงงานตามมาตรฐานแห่งชาติ 

แผนเชิงกลยุทธ์ของ DSD ปี 2012-2016 ได้แก่ การพัฒนาและการประเมินค่าระบบการรับรอง
ทักษะแรงงานแห่งชาติเพ่ือการแข่งขันในตลาดแรงงานระดับนานาชาติ และ ความร่วมมือและการ
ประสานงานเพื่อแก้ปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่ตรงกันและสร้างแรงงานให้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือให้
ได้ค่าจ้างตามมาตรฐานทักษะแรงงานแห่งชาติและเป็นการเพ่ิมผลผลิตแรงงานอีกด้วย 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช. หรือ TPQI) 
สคช. อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติงานกับภาคอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือตั้งมาตรฐานความสามารถ รวมถึงรับรองและติดตามหน่วยงานทั้งของภาครัฐและที่ไม่ใช่ของ
ภาครัฐเพ่ือประเมินความสามารถและความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานความสามารถ กพร. และ สคช. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ือร่วมมือกัน
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พัฒนามาตรฐานทักษะแรงงานเพ่ือสะท้อนให้เห็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการ
สนับสนุนของศูนย์ประเมินผลของ กพร. และองค์กรรับรองคุณวุฒิของ สคช. 

สคช. ได้ประกาศว่ามี 71 กลุ่มอาชีพที่จะต้องพัฒนามาตรฐานการอาชีพ โดยมี 300 มาตรฐาน
ส าหรับ 36 กลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาไปแล้ว 

 คณะท างานเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อการเทียบเคียง AQRF 

ประเทศไทยได้จัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจแห่งชาติเพ่ือการเทียบเคียง AQRF ส่วนองค์กรส าคัญ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการเทียบเคียง NQF ของไทยกับ AQRF ในคณะท างานเฉพาะกิจแห่งชาตินี้ 
ได้แก่: 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (OEC) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. หรือ OHEC) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ. หรือ OVEC) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ. หรือ OBEC) 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช. หรือ OPEC) 
 ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน. หรือ ONIE) 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. หรือ ONESQA) 
 คณะกรรมการอ านวยการแห่งชาติเพื่อการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน  

รัฐบาลมีความเห็นชอบที่จะจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการแห่งชาติเพ่ือมาตรวจสอบดูแล
กระบวนการเทียบเคียง NQF ของไทยกับ AQRF1 

เป็นที่ชัดเจนว่าได้มีการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจแห่งชาติและคณะกรรมการอ านวยการแห่งชาติ
เพ่ือการเทียบเคียง AQRF และประเทศไทยก็มีความก้าวหน้าในการวางแผนส าหรับ AQRF ความจริงแล้วมี
การจัดรูปแบบที่มีนัยส าคัญในการพัฒนาทั้งหลายเหล่านี้โดยมีข้อเสนอส าหรับการก ากับดูแล AQRF ที่ได้เสนอ
ไปแล้วในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1              

ปัญหาที่เกิดจากการเปรียบเทียบข้อเสนอการก ากับดูแลของ AQRF กับการก ากับดูแลของ NQF ของไทย 

ข้อสังเกตต่อไปนี้อาจจะสร้างปัญหายุ่งยากมากมายส าหรับกระบวนการจัดรูปแบบและการ
เทียบเคียงกับ AQRF แต่ก็ควรสังเกตด้วยว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่พบได้ทั่วๆไปในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนหรือ
แม้แต่ในประเทศตะวันตกที่ได้จัดตั้งระบบ NQF มาเป็นระยะเวลายาวนาน ในแง่นี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็น
ถึงอุปสรรคและปัญหามากมายซึ่งเป็นเรื่องปกติในการก ากับดูแล NQF แต่ก็เป็นเรื่องน่าสังเกตเช่นกันว่า
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าค่อนข้างมากในการกล่าวถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้ 
 
 
 
 
 

                                                

1 World Bank presentation by the Thailand Professional Qualifications Institute 
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1. อ านาจทางกฎหมาย กับ อ านาจทางการทูต กับ อ านาจการบริหาร 

AQRF รวบรวมอ านาจมาจากความร่วมมือทางการทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ไม่มีอ านาจทาง
กฎหมายใดๆในประเทศเหล่านั้น ในประเทศไทย กพร. และ สคช. มีอ านาจทางกฎหมายภายใต้
กระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาและมาตรฐาน NQF คณะกรรมการ
อ านวยการ AQRF และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการเสนอขึ้นมา ได้รับการแนะน าจาก
องค์กรบริหารให้ด าเนินการกระบวนการเทียบเคียงให้เป็นผลส าเร็จ 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้เห็นชอบที่จะจัดตั้งและให้อ านาจอันชอบธรรมแก่คณะท างานเฉพาะ
กิจแห่งชาติ AQRF และคณะกรรมการอ านวยการ AQRF ของประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2. องค์กรหลักที่สัมพันธ์กับ AQRF/NQF ของไทยและข้ึนตรงกับกระทรวงต่างๆ 

เป็นที่สังเกตได้ว่าบทบาทการก ากับดูแลหลักๆในประเทศไทยได้แบ่งออกไปยังสองหน่วยงาน คือ 
กพร. ที่กระทรวงแรงงานท าหน้าที่ควบคุมดูแล และ สคช. ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ควบคุมดูแล การ
ปะปนกันของบทบาทและหน่วยงานระหว่างกระทรวงเช่นนี้ (ในประเทศอ่ืนๆมักจะเป็นหน้าที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงาน) บางครั้งก็อาจเป็นอุปสรรคและปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อองค์กรหนึ่งใช้มุมมองด้าน 

การศึกษาและอีกองค์กรหนึ่งใช้มุมมองด้านตลาดแรงงาน/ภาคอุตสาหกรรม  สังเกตได้ว่าประเทศ
ไทยมีบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน 

3. หลายหน่วยงานมีบทบาทและความรับผิดชอบทับซ้อนกัน 

ปรากฏว่ามีหน่วยงาน กรม คณะกรรมการ องค์กรอ่ืนๆจ านวนมากที่มีความรับผิดชอบใน
หลากหลายแง่มุมของ NQF ของไทย นี่เป็นเรื่องท่ีจ าเป็นต้องบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบเพราะได้มีการวางแผนการเป็นตัวแทนส าหรับด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง AQRF 

เป็นที่สังเกตได้อีกครั้งว่าในประเทศไทยมีการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจขึ้นมาเพ่ือรวบรวมองค์กร
ต่างๆเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันให้คอยสนับสนุนกระบวนการเทียบเคียง 

4. การเกี่ยวพันของภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่  1 เราได้อภิปรายถึงความส าคัญยิ่งของการเกี่ยวพันของ
ภาคอุตสาหกรรมในทุกระดับของการพัฒนา การจัดรูปแบบ และการก ากับดูแล NQF มีแนวโน้มว่า
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนใหญ่การเกี่ยวพันของภาคอุตสาหกรรมน่าจะเปราะบาง ที่ปรึกษา
ของการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ให้มุมมอง (รายละเอียดอยู่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 บทที่ 
1) ไว้ว่าการเก่ียวพันของภาคอุตสาหกรรมควรมีนัยส าคัญในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น การจัดท านโยบาย 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การแนะน าด้านมาตรฐาน และการประกันคุณภาพและการน าไปปฏิบัติ 

ในกรณีของประเทศไทยการเกี่ยวพันของภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมีนัยส าคัญโดยมี “มาตรฐานที่ 
ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ก าหนดและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการด้านการรับรองที่ประกอบไป
ด้วยตัวแทนระดับสูงของภาคอุตสาหกรรม” “สคช. และผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมท าหน้าที่
ประเมินองค์กรต่างๆก่อนที่จะรับรองในฐานะศูนย์การประเมิน” (อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าใน
องค์กรด้านก ากับดูแลสูงสุดได้มีการเก่ียวพันของภาคอุตสาหกรรมหรือไม่) 
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5. การก ากับดูแลของการประกันคุณภาพ 

แง่มุมส าคัญประการหนึ่งของกระบวนการจัดรูปแบบและการเทียบเคียง AQRF เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพ เพราะหนึ่งในเกณฑ์การเทียบเคียง AQRF ได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพไว้
โดยเฉพาะ ถ้าข้อก าหนดด้านการประกันคุณภาพ AQRF ไม่เป็นไปตาม NQF ของประเทศสมาชิก
อาเซียน การจัดรูปแบบก็ไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ คณะอนุกรรมการด้านการประกันคุณภาพ 
AQRF ได้รับการเสนอขึ้นมาภายใต้การเสนอชื่อคณะกรรมการอ านวยการ AQRF ของที่ปรึกษา 

ในกรณีของการประกันคุณภาพ NQF ของประเทศไทย เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องส าคัญและยัง
กล่าวถึงการประกันคุณภาพของระบบการฝึกอบรม รวมถึงวิทยากร หลักสูตร และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ และการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งด้านการทดสอบทักษะ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่อง
ส าคัญที่จะต้องรับรองให้แน่ใจว่าทุกจุดที่การประกันคุณภาพ AQRF พาดพิงไปถึงได้รับการ
จัดรูปแบบตามมาตรฐานที่ก าหนดใน AQRF และมีองค์กรสูงสุดที่รับผิดชอบการประสานงานเพ่ือ
การประกันคุณภาพ 

6. ปัญหาและอุปสรรคของระบบคุณวุฒิท้ังสอง 

ในประเทศไทยมีระบบคุณวุฒิสองระบบ คือ กรอบคุณวุฒิการอาชีพ (PQF) และกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (NQF) ซึ่งมีข้อตกลงการก ากับดูแลที่แตกต่างกันไป นี่เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในระบบอ่ืน
ดังเช่นที่เห็นบ่อยๆในกรอบคุณวุฒิที่แยกกันของการอาชีวศึกษากับอุดมศึกษา แต่ละกรอบต่างก็
จ าเป็นต้องได้รับการจัดรูปแบบให้เข้ากับ AQRF และตัวแทนของไทยที่จะไปน าเสนอต่อ
คณะกรรมการ AQRF จะต้อง “พูดเป็นเสียงเดียวกัน” 

สรุป 

ในบทนี้เราได้สังเกตถึงข้อตกลงด้านการก ากับดูแลที่เสนอขึ้นมาเพ่ือการเทียบเคียง AQRF รวมถึง
การจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการ AQRF และการท างานผ่านหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยที่มีบทบาทการ
ก ากับดูแล NQF 

นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องปัญหาต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล และสังเกตความคืบหน้าของ
ประเทศไทยในการจัดการปัญหาเหล่านี้ 

ในบทที่ 1.2 ที่จะตามมาเราจะดูในรายละเอียดลงไปว่าจะจัดรูปแบบและประสานงานโครงสร้างการ
ก ากับดูแล เงื่อนไข และข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร 

เอกสารอ้างอิง 

1. World Bank presentation by the Thailand Professional Qualifications Institute. 
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บทที่ 1.2 
 

การจัดรูปแบบการร่วมงานของคณะกรรมการอ านวยการ AQRF 
คณะกรรมการปฏิบัติงานและกลุ่มงานกับคณะกรรมการ NQF  
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บทที ่1.2 
การจัดรูปแบบการร่วมงานของคณะกรรมการอ านวยการ AQRF  
คณะกรรมการปฏิบัติงานและกลุ่มงานกับคณะกรรมการ NQF 

ภาพรวม 

บทนี้จะเป็นการดึงเอาข้อมูลและผลการเรียนรู้ที่อยู่ในบทที่แล้วของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 รวม
ไปถึงท่ีอยู่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 มาใช้ เมื่อมาถึงจุดนี้เราขอให้ผู้เข้าอบรมคิดให้กระจ่างอย่างรอบคอบ 
อภิปรายและจัดท าข้อเสนอส าหรับการจัดรูปแบบของโครงสร้างการเทียบเคียง AQRF กับการก ากับดูแลและการ
บริหารจัดการ NQF และ PQF ในประเทศไทยที่มีอยู่แล้ว 

เราไม่ได้ขอให้คุณเปลี่ยนแปลงองค์กรของไทยหรือหน้าที่ขององค์กรที่มีอยู่แล้ว 

สิ่งที่เราขอให้คุณท าก็คือพิจารณาการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  AQRF คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานและกลุ่มงานส าหรับการเทียบเคียง NQF ของไทยกับ AQRF ในแง่ที่ว่าจะสามารถจัดรูปแบบให้เข้ากับ
ข้อตกลงด้านการก ากับดูแลที่มีอยู่แล้วให้ดีที่สุดได้อย่างไร 

ต่อไปนี้เป็นค าถามท่ีควรน ามาพิจารณา; 

1. องค์กรเหล่านี้เหมาะสมที่จะก ากับดูแลและด าเนินการกระบวนการเทียบเคียง AQRF ในประเทศไทย
ใช่หรือไม่? 

2. ถ้าใช่ คณะกรรมการอ านวยการและคณะอนุกรรมการทั้งสี่ชุดควรจะมี สมาชิกภาพ ความเชี่ยวชาญ 
และการเป็นตัวแทนแบบใดและจากหน่วยงานใด? 

3. จะกล่าวถึงปัญหามากมายด้านการก ากับดูแลที่ระบุไว้ในบทที่ 1.1 อย่างไร? 

บทที่ 1.2 จะใช้รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย (คุณจะได้รับการแนะน าระหว่างการอบรม
เชิงปฏิบัติการว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ได้อย่างไร) 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถเปรียบเทียบและจัดรูปแบบโครงสร้างการก ากับดูแล ขอบเขต
ของงาน การประสานงานกับคณะกรรมการอ านวยการ AQRF คณะกรรมการปฏิบัติงานและกลุ่มงานต่างๆที่มี
บทบาทในการก ากับดูแล NQF ของไทยและ AQRF 

การเปรียบเทียบและการจัดรูปแบบของโครงสร้างการก ากับดูแล คณะกรรมการและกลุ่มงานส าหรับ AQRF 
และ NQF และ PQF ของไทย 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย 

ตารางต่อไปนี้เป็นแม่แบบการท างานเพ่ือให้กลุ่มของคุณใช้เพ่ือการเปรียบเทียบและการจัดรูปแบบของ
กระบวนการก ากับดูแลของ AQRF และ NQF 

ด้านบนของตารางเป็นคณะกรรมการก ากับดูแลที่เสนอขึ้นมา (ตามที่อภิปรายกันไปก่อนหน้านี้ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1) ส าหรับกระบวนการเทียบเคียง AQRF 
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ส่วนแนวตั้งของตารางเป็นชุดของค าถามและประเด็นปัญหาด้านการจัดรูปแบบ 

ภารกิจของคุณในฐานะที่เป็นกลุ่มปฏิบัติงาน “โต๊ะกลม” คืออภิปรายประเด็นปัญหาและค าถามเหล่านี้
โดยรวม แล้วน าค าตอบที่ได้มาเติมลงในตารางของกลุ่ม 

ในการปฏิบัติงานครั้งนี้คุณอาจจ าเป็นต้อง: 

 ทบทวนขอบเขตงานของคณะกรรมการทั้งหลายที่ก ากับดูแล AQRF ที่เสนอข้ึนมาในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครั้งท่ี 1 

 ใช้ความรู้ของคุณเองและแหล่งข้อมูลออนไลน์เพ่ือค้นหาบทบาทและขอบเขตขององค์กรของไทยที่ท า
หน้าที่ก ากับดูแลที่ระบุไว้ในบทที่ 1.1 ให้สมบูรณ์มากขึ้น 

 อภิปรายค าถามและน าค าตอบต่างๆมารวมเป็นความคิดเห็นของกลุ่ม 
 เติมข้อมูลลงในตารางให้สมบูรณ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 เลือกตัวแทนกลุ่มเพ่ือรายงานข้อสรุป 

 
(ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจะมีค าแนะน าและแนวทางที่ละเอียดมากกว่านี้ในการท ากิจกรรมกลุ่ม) 
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การเปรียบเทียบและการจัดรูปแบบหน้าที่ก ากับดูแลของ AQRF/NQF 
(ประเทศไทย) 

 
ประเด็นปัญหา คณะกรรมการ

อ านวยการ AQRF 
คณะกรรมการ
เทียบเคียง AQRF 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ AQRF 

คณะกรรมการ
ออกแบบคุณวุฒิ 
AQRF 

คณะกรรมการด้าน
ทักษะเทคนิค AQRF 

 
องค์กรเหล่านี้
เหมาะสมที่จะก ากับ
ดูแลกระบวนการ
เทียบเคียงใช่หรือไม่? 
 
หน้าที่ชัดเจน? 
ท าอะไร? 
 
ได้รับความเห็นชอบใน
ประเทศไทยแล้วใช่
ไหม? 
 
 
 
 
จัดรูปแบบให้เข้ากัน 
(หรือทับซ้อน) กับ
หน่วยงาน ขอบเขตงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เห็นชอบแล้วว่าควร
จัดตั้งคณะท างาน
เฉพาะกิจแห่งชาติและ
คณะกรรมการ
อ านวยการ AQRF) 
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ประเด็นปัญหา คณะกรรมการ
อ านวยการ AQRF 

คณะกรรมการ
เทียบเคียง AQRF 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ AQRF 

คณะกรรมการ
ออกแบบคุณวุฒิ 
AQRF 

คณะกรรมการด้าน
ทักษะเทคนิค AQRF 

บทบาทและกระบวนที่
มีอยู่แล้วใน NQF ของ
ไทย? 
 
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการ
ประสานงานกับการ
ก ากับดูแลของ 
NQF/PQF ของไทยที่มี
อยู่แล้ว? 
 
 
 
 
ควรมีความเชี่ยวชาญ
และตัวแทนจาก
หน่วยงานใดของไทย
มาอยู่ในคณะกรรมการ
เหล่านี้? 
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ประเด็นปัญหา คณะกรรมการ
อ านวยการ AQRF 

คณะกรรมการ
เทียบเคียง AQRF 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ AQRF 

คณะกรรมการ
ออกแบบคุณวุฒิ 
AQRF 

คณะกรรมการด้าน
ทักษะเทคนิค AQRF 

ควรแต่งตั้งประธาน
จากหน่วยงานไหนของ
ไทยที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล? 
 
 
 
 
 
ปัญหาด้านการ
ประสานงาน 
 
คณะกรรมการ
อ านวยการ AQRF จะมี
อ านาจอย่างไร – จะข้ึน
ตรงต่อหน่วยงานไหน
ของรัฐบาล? 
 
จะใช้ประโยชน์จาก
คณะท างานเฉพาะกิจ
แห่งชาติอย่างไรและจะ
ท างานกับกระบวนการ
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ประเด็นปัญหา คณะกรรมการ
อ านวยการ AQRF 

คณะกรรมการ
เทียบเคียง AQRF 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ AQRF 

คณะกรรมการ
ออกแบบคุณวุฒิ 
AQRF 

คณะกรรมการด้าน
ทักษะเทคนิค AQRF 

เทียบเคียง AQRF 
อย่างไร? 
 
 
 
ควรมีภาคอุตสาหกรรม
มาเก่ียวข้องตรงไหนใน
การเทียบเคียง AQRF? 
 
 
 
คณะอนุกรรมการการ
ประกันคุณภาพจะจัด
มาตรฐาน QA ให้เข้า
กับ AQRF-NQF 
อย่างไร? 
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สรุป 

ในบทนี้ เราได้เห็นการประสานงานและความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และกลุ่มงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเทียบเคียง AQRF และการก ากับดูแลของ 
NQF และ AQRF ในประเทศไทย 

ในตารางสรุปข้างล่างนี้ ให้บรรยายสิ่งที่คุณคิดว่า: 

 อะไรเป็นหนทางที่ส าคัญที่สุดที่จะช่วยปรับปรุงการประสานงานให้ดีขึ้น 
 มีคณะอนุกรรมการใดบ้างในคณะกรรมการอ านวยการ AQRF ที่ควรจะยุบรวมหรือตัดออกเพราะมี

บทบาทหน้าที่ทับซ้อนกัน 
 

 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท่ีจะช่วยปรับปรุงการประสานงานให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
การปรับระบบคณะอนุกรรมการให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยการยุบรวมหรือตัดคณะอนุกรรมการบางชุดออกไป 
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บทที่ 1.3 
 

การเปรียบเทียบระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF  
กับตัวบ่งชี้ระดับของ NQF ของประเทศ/หน่วยงาน 
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บทที ่1.3  
การเปรียบเทียบระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF  

กับตัวบง่ชี้ระดับของ NQF ของประเทศ/หน่วยงาน 

ภาพรวม 

ในบทที่ผ่านมามีเนื้อหาครอบคลุมหน้าที่และการก ากับดูแลของ AQRF จุดประสงค์ของบทนี้คือเพ่ือ
เปรียบเทียบระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF กับตัวบ่งชี้ระดับของ NQF ของประเทศ/หน่วยงาน 

เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เข้าอบรมควรจะสามารถอธิบายขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบระดับการ
เทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF กับตัวบ่งชี้ระดับของ NQF ของประเทศ/หน่วยงานได้ 

ระดับการเทียบเคียงและตัวบ่งชี้ของ AQRF 

ก่อนหน้านี้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 บทที่ 2.2 เราได้อธิบายว่ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน2 
(AQRF) เป็นกรอบคุณวุฒิอ้างอิงร่วมแห่งภูมิภาคท่ีท าหน้าที่เป็นเครื่องมือให้สามารถเปรียบเทียบคุณวุฒิต่างๆได้ทั่ว
ทุกประเทศสมาชิกอาเซียน 

AQRF ประกอบไปด้วยแปดระดับของผลการเรียนรู้ แต่ละระดับจะมีค าอธิบายบรรยายไว้หรือที่รู้จักกัน
ในนาม “ตัวบ่งชี้ระดับ” ซึ่งเป็นการสรุปย่อผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับนั้นๆในกรอบคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ระดับมักจะจัดอยู่ในขอบเขตของการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้แต่ละระดับแสดงถึงแนวทางความสามารถที่
ต่อยอดออกไปนอกเหนือไปจากการครอบครองความรู้และทักษะแต่เพียงอย่างเดียว 

ตัวบ่งชี้แต่ละระดับครอบคลุมความสามารถสี่ด้าน ดังต่อไปนี้: 

 ความสามารถด้านกระบวนการคิด – เป็นการใช้ทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงความรู้ตามอัธยาศัยที่
ได้มาจากประสบการณ์ 

 ความสามารถด้านหน้าที่ (ทักษะหรือความช านาญ) – เป็นสิ่งที่บุคคลพึงสามารถกระท าได้เมื่อได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 

 ความสามารถส่วนบุคคล – คือการรู้ว่าควรจะปฏิบัติตนเช่นไรในแต่ละสถานการณ์เฉพาะ 
 ความสามารถตามหลักจริยธรรม – การรักษาคุณค่าทางด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัว 

ตัวบ่งชี้ระดับแบ่งออกเป็นสองด้านดังนี้: 

 ความรู้และทักษะ 
o ขอบเขตด้านความรู้และทักษะรวมถึงความรู้ชนิดต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และทักษะที่ใช้ 

เช่น ทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติ 
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 การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
o ขอบเขตด้านการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบจะอธิบายถึงบริบทที่การน าความรู้และทักษะมา

ปฏิบัติ ระดับของการพึ่งพาตนเอง รวมถึงศักยภาพในการตัดสินใจและรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น 

ตัวบ่งชี้ระดับคาดคะเนว่าผลการเรียนรู้จะค่อยๆสะสมเพ่ิมขึ้นตามระดับ เช่น ในระดับหนึ่งคาดคะเนว่า
ควรจะมีความรู้ทักษะและปัจจัยแวดล้อมต่างๆในระดับนั้นๆรวมถึงในระดับที่ต่ ากว่าด้วย การสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ระดับจ าเป็นต้องอ่านทั้งสองขอบเขตควบคู่กันไปเพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ระดับที่แท้จริง  

ตัวบ่งชี้ทั้งแปดระดับของ AQRF แสดงให้เห็นในตารางด้านล่างนี้  

ตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF 

 ความรู้และทักษะ การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

  แสดงถึงความรู้และทักษะที่: แสดงถึงความรู้และทักษะในด้าน: 

ระดับ 
8 

 อยู่ในระดับเฉพาะทางข้ันสูงสุดและ
อยู่แถวหน้าของสาขานั้น 

 เกี่ยวข้องกับแนวคิดต้นแบบอิสระ
และการวิจัยที่ส่งผลให้เกิดความรู้
หรือการปฏิบัติใหม่ๆ 

 ซับซ้อนและเชี่ยวชาญ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
ทดสอบทฤษฎีใหม่และวิธีแก้ปัญหาใหม่เพ่ือจัดการกับ
ปัญหาเชิงนามธรรมและซับซ้อน  

 ต้องใช้วิจารณญาณท่ีเชี่ยวชาญและมีอ านาจตาม
ข้อตกลงที่ตั้งไว้เพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยและความ
รับผิดชอบส าคัญเพ่ือต่อยอดความรู้และการปฏิบัติที่
เชี่ยวชาญและเพ่ือสร้างกระบวนการและแนวคิดใหม่ๆ  

ระดับ 
7 

 อยู่ในแถวหน้าของสาขาและแสดงถึง
ความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้นั้น 

 เกี่ยวข้องกับแนวคิดอิสระที่ส าคัญท่ี
เป็นฐานการวิจัยเพื่อต่อยอดหรือให้
นิยามใหม่แก่ความรู้และการปฏิบัติ 

 ซับซ้อนและไม่อาจคาดเดา เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหา 

 ต้องใช้วิจารณญาณท่ีเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบ
ส าคัญในการบริหารจัดการความรู้และการปฏิบัติที่
เชี่ยวชาญ  

ระดับ 
6 

 เป็นทฤษฎีเทคนิคพิเศษภายในสาขา
เฉพาะทาง 

 เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ 

 ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   
 ต้องใช้การริเริ่มและการปรับตัว รวมถึงกลยุทธ์ในการ

ปรับปรุงกิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาซับซ้อนเชิง
นามธรรม 

ระดับ 
5 

 เป็นรายละเอียดด้านทฤษฎีและ
เทคนิคของสาขาท่ัวไป  

 เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงวิเคราะห์ 

 มักจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ   
 เกี่ยวข้องกับการประเมินอิสระของกิจกรรมที่ช่วยแก้ไข

ปัญหาซับซ้อนและบางครั้งก็เป็นปัญหาเชิงนามธรรม  
ระดับ 
4 

 เป็นเชิงทฤษฎีและเทคนิคท่ี
ครอบคลุมเรื่องทั่วไปของสาขานั้น  

 โดยทั่วไปจะคาดเดาได้แต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน  
 เกี่ยวข้องกับการแนะน ากว้างๆที่ต้องใช้การชี้น าตนเอง
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 ความรู้และทักษะ การประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

  แสดงถึงความรู้และทักษะที่: แสดงถึงความรู้และทักษะในด้าน: 

 เกี่ยวข้องกับการปรับกระบวนการ  บ้างและความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 

ระดับ 
3 

 รวมถึงหลักการทั่วไปและแนวคิด
บางแง่มุม 

 เกี่ยวข้องกับการเลือกและ
ประยุกต์ใช้วิธีการ, เครื่องมือ, วัสดุ, 
และข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน 

 มั่นคงโดยมีบางแง่มุมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้  
 เกี่ยวข้องกับการแนะน าทั่วไปและต้องใช้วิจารณญาณ

และการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

ระดับ 
2 

 เป็นเรื่องทั่วไปและข้อเท็จจริง 
 เกี่ยวข้องกับการใช้การด าเนินงาน

มาตรฐาน 

 เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่วางเป็นโครงสร้างไว้แล้ว 
 เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลและใช้ความรอบคอบบ้าง

ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่คุ้นเคย 

ระดับ 
1 

 เป็นเรื่องพ้ืนฐานทั่วไป  
 เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ท าเป็น

ประจ าแบบเรียบง่ายตรงไปตรงมา 

 เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ท าเป็นประจ าตามโครงสร้าง  
 เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและควบคุมดูแลในระดับ

ใกล้ชิด 

เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF กับ NQF 

ท าไมต้องน ามาเปรียบเทียบกัน? 

แต่ละประเทศต่างก็มีตัวบ่งชี้ระดับของ NQF เป็นของตนเอง ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเทียบเคียง 
AQRF หน่วยงาน/กระทรวงที่รับผิดชอบด้านคุณวุฒิ NQF ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ระดับทั้งของ 
AQRF และ NQF รวมถึงการเปรียบเทียบกันของทั้งสองด้วย 

ขั้นตอนในการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF กับ NQF 

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

ขั้นตอนที่ 1: แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ระดับ NQF สามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับระดับใดระดับหนึ่งใน
กรอบคุณวุฒิ 

ขั้นตอนที่ 2: ก าหนดลงไปว่าควรจะจัดกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับ NQF ตามการจัดหมวดหมู่ของความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถที่แตกต่างกันไปหรือไม่  

ขั้นตอนที่ 3: ระบุคุณวุฒิ NQF และระดับของงาน/อาชีพที่เหมาะสมที่สุดกับตัวบ่งชี้ระดับของ NQF 
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ตัวอย่าง: 
ระดับ NQF คุณวุฒิ NQF ระดับของงาน/อาชีพ 
8   
7   
6   
5   
4   
3   
2   
1   

ขั้นตอนที่ 4: เปรียบเทียบแต่ละตัวบ่งชี้ระดับของ NQF กับตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF เพ่ือก าหนดความเข้ากันได้ 
และถ้าหากเป็นไปได้ให้ระบุเฉพาะเจาะจงลงไป  

ขั้นตอนที่ 5: ถ้าตัวบ่งชี้ระดับของ NQF ที่เลือกมาสามารถเข้ากันได้อย่างใกล้เคียงมากกับตัวบ่งชี้ระดับใดระดับ
หนึ่งของ AQRF ให้น าคุณวุฒิของระดับ NQF ที่เลือกมานั้นมาส ารวจตรวจสอบว่าเหมาะสมกับตัว
บ่งชี้ระดับของ AQRF หรือไม่ ถ้าเหมาะสมให้ท าขั้นตอนที่ 4  ซ้ ากับตัวบ่งชี้ระดับ NQF ตัวต่อไป ถ้า
ไม่เหมาะสมให้ด าเนินการข้ันตอนที ่6 

ขั้นตอนที่ 6: ถ้าตัวบ่งชี้ระดับของ NQF ที่เลือกมาสามารถเข้ากันได้เพียงบางส่วนกับตัวบ่งชี้ระดับใดระดับหนึ่งของ 
AQRF ให้น าระดับงาน/อาชีพของระดับ NQF ที่เลือกมานั้นมาส ารวจตรวจสอบว่าเหมาะสมกับตัว
บ่งชี้ระดับของ AQRF หรือไม่ ถ้าเหมาะสมให้ด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้ ถ้าไม่เหมาะสมให้ท า
ขั้นตอนที่ 5 ซ้ า แต่เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ระดับของ NQF ที่เลือกมากับตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF ที่
ต่ าลงไปอีกหนึ่งระดับ  

หมายเหตุ: การเทียบเคียงตามสามขอบเขตของหมวดหมู่การเรียนรู้ซึ่งได้แก่ กระบวนการคิด, ความชอบ, และ
ทักษะพิสัย นับเป็นสิ่งส าคัญเพราะแต่ละระดับของหมวดหมู่การเรียนรู้ต่างก็มีระดับความซับซ้อนในการเรียนรู้ที่
แตกต่างกันไปตามขอบเขตของ 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 
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การตัดสินใจว่าเทียบกันได้หรือไม่ 

การตัดสินใจว่าระดับของ NQF สามารถน ามาเทียบกับระดับของ AQRF ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าตัว
บ่งชี้ระดับของทั้งคู่เข้ากันได้อย่างใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีการเข้ากันได้พอดิบพอดีถึง 100% 
ในการที่จะตรวจสอบดูว่าระดับใดของ NQF จับคู่เข้ากันได้กับระดับใดของ AQRF นั้น ให้เลือกหนึ่งคุณวุฒิของ 
NQF มาแล้วส ารวจตรวจสอบดูว่าผลจากการจบการศึกษาและได้รับคุณวุฒินั้นสามารถเข้ากันได้กับตัวบ่งชี้ระดับ
ของ AQRF หรือไม ่ 

บางประเทศน าหลักการ “เหมาะพอดี” กับ “เหมาะเต็มที่” มาใช้ในการเปรียบเทียบตัวบ่งชี้ระดับ 

เหมาะพอดี: ผลการเรียนรู้โดยทั่วไปเป็นไปตามตัวบ่งชี้ระดับของ NQF และเหมาะพอดีกับตัวบ่งชี้ระดับ
ใดระดับหนึ่งมากกว่าระดับอ่ืนๆของ AQRF ในแง่ของความรู้, ทักษะ, และความสามารถ 

เหมาะเต็มที่: ผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ระดับของ AQRF ในแง่ของความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ 

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 
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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
ประโยชน์จากวิธี
ขั้นพ้ืนฐานต่างๆ
ในการ
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 

ในบทนี้เราได้ส ารวจตรวจสอบขั้นตอนต่างๆในการท าแบบฝึกหัดเปรียบเทียบระหว่างตัวบ่งชี้ระดับของ 
AQRF กับ 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).  

 



WORKSHOP 2WORKSHOP 2
Chapter 1

Compare the governance functions of 
the AQRF and NQF of the country or 

agency





This Chapter Contains Three 
Subsections

Chapter 1.1 Compare the governance functions of 
the AQRF and the NQF of the country or 
agency

Chapter 1.2  Align work coordination of the AQRF Chapter 1.2  Align work coordination of the AQRF 
Steering Committee, working committees
and groups with the NQF committees

Chapter 1.3  Compare the AQRF Reference Levels and 
Descriptors with the Country / Agency NQF 
Level Descriptors



Chapter 1.1

Compare the governance functions of 
the AQRF and NQF of the country or the AQRF and NQF of the country or 
agency 



Comparisons Of Governance
In Workshop 1 we looked at the AQRF Steering 
Committee, working committees and groups  which 
will carry out the referencing work.

In Workshop 2 our focus is on undertaking the 
referencing process of  the Thai NQF with the AQRF. referencing process of  the Thai NQF with the AQRF. 

To begin Workshop 2 we compare the AQRF 
referencing governance with the governance of the 
Thai NQF.  



RECAP: The AQRF Board and AQRF Steering 
Committee

□ THE AQRF Board

…established by ASEAN member states – up

to three representatives from each country,

one voting member

…governs the AQRF with consent of ASEAN

nations

….receives ASEAN member state referencing

reports on country NQFs



The proposed referencing committees 
proposed by the Workshop consultants…

□ the AQRF STEERING COMMITTEE

 the AQRF Referencing Committee the AQRF Referencing Committee

 the AQRF  Quality Assurance Committee 

 the  AQRF Qualifications Committee

 the AQRF  Technical Skills committee



Thai governance bodies for the 
NQF
The DEPARTMENT OF SKILLS DEVELOPMENT

• Under Ministry of Labor

• Institutes for Skills Development

• 2012-2016 National Strategic Plan

• Evaluation of the National Skills Certification system 

THAILAND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS INSTITUTE

• Sets competency standards

• Accredits and monitors government and non-
government providers

• Oversights Professional Qualifications system



NATIONAL REFERENCING TASKFORCE

Office of Education Commission (OEC)

Office of  Higher Education Commission (OHEC)

Office of Vocational Education Commission (OVEC)

Office of the Basic Education Commission (OBEC)

Office of the Private Education Commission (OPEC)

Office of the Non-Formal and Informal Education (ONIE)

Office of National Evaluation Standards and Quality

Assessment (ONESQA)



NATIONAL STEERING COMMITTEE 
FOR AQRF REFERENCING

• The government has agreed to establish a National 
Steering Committee to oversee the referencing 
process to the AQRF

• Close alignment here with the proposals from the • Close alignment here with the proposals from the 
consultants



Governance Issues

□ Diplomatic, Legal and Administrative

Authority 

□ Key governance bodies report to

different ministries

□ Many agencies involved  



Governance issues arising 
(continuing). 

□ Industry engagement 

□ Governance of Quality Assurance□ Governance of Quality Assurance

□ The challenge of two qualifications

systems



Chapter 1.2

ALIGN WORK COORDINATION OF THE 
AQRF STEERING COMMITTEE, WORKING 

COMMITTEES AND GROUPS WITH THE NQF 
COMMITTEES

Chapter 1.2



Up to this point in both workshops the main focus of the notes 
and input sessions has been to describe, discuss and work 
through the concept of the AQRF and NQFs, the issues and 
strategies of alignment and referencing and, in chapter 1.1 the 
challenges and complexities of governance were introduced…

Approach to Chapter 1.2

challenges and complexities of governance were introduced…

now it is over to you …. the solutions, to aligning governance 
must be worked through from the thai side USING YOUR 
KNOWLEDGE ..…

WITH OUR HELP…!



GROUP LEARNING ACTIVITY

The remainder of Chapter 1.2 involves you in a 
group learning activity.

□ Work in roundtables of up to 10

□ Preferably work with colleagues from

your ministry, agency or office

□ If not enough to form a group join

other groups.



THE KEY QUESTIONS

1. Are these proposed committees, subcommittees  
and groups the right ones to govern and implement 
the referencing process in Thailand?

2. If so what representation and member expertise 
should they have on them and from which should they have on them and from which 
agencies?

3. How will the governance issues identified in 
Chapter 1.1 be solved?



LEARNING ACTIVITY APPROACH
• Use your translated Workshop Notes for  Chapter 1.2. and find 

the table “COMPARISON AND ALIGNMENT OF AQRF/NQF 
GOVERNANCE (THAILAND)

• This table lists the AQRF Steering Committee and four sub-
committees across the top and the key questions down the 
side, with space to write answers

• EACH GROUP WILL BE ASKED TO WORK ON ONE QUESTION 
ONLY

• Review the roles and TORs of each of the proposed committees 
from WS 1 and use your group knowledge of the roles of Thai 
agencies. Discuss the question your group has been assigned  
and reach a group answer. Then complete the chart on a group 
computer and select a group representative to report. 



Guidelines for aligning the 
governance structures….

• The fewer committees there are, the easier is 
coordination

• Committees should not have more than 20 people, 
15 or less is better

• There are several ministries and many agencies • There are several ministries and many agencies 
involved with NQF in Thailand - NOT ALL CAN BE 
REPRESENTED ON EVERY AQRF COMMITTEE.

• No two committees should be responsible for the 
same role – conflict results

• Overlapping membership improves communication 
and coordination



SUMMARY OF GROUP LEARNING 
ACTIVITY FEEDBACK

• Appropriateness of committees proposed?

• Membership , expertise, agencies involved/• Membership , expertise, agencies involved/

• Governance issues?



END CHAPTER 1.2



Chapter 1.3
Compare the AQRF Reference Levels and 

Descriptors with the Country / Agency NQF 
Level Descriptors



Why Compare?

AQRF
8
7

NQFs of ASEAN Member 
States

7
6
5
4
3
2
1

? ?

? ?



Why Compare?

• Enable comparisons of qualifications across 

ASEAN member states. 

• Promote understanding and trust among ASEAN 

member states qualifications.



Key Principles of Thailand NQF
• Increasing manpower capabilities and competitiveness to meet the 

demand of production and service sectors;

• Raising knowledge and understanding levels and educational 
qualifications of those already in the labor market;

• Increasing educational institutions’ abilities and potentials in 
administering and managing education to meet the production and 
service sectors’ needs and demand;

• Developing educational administrators, faculty members, teachers, 
other educational personnel and workplace internship supervisors 
so that they gain sufficient knowledge and understanding and be 
able to organize such instructional and learning activities as project-
based or problem-based learning.

• Strengthening each and every professional/ occupational group of 
workplaces in order for them to recognize and acknowledge core 
and professional competencies

Source: TPQI presentation at ASEAN+3 HRD Forum, Incheon, Korea, Apr 2015.



Definition of Competency in 
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.



Thailand NQF



Comparison of Level Descriptors 
between AQRF and Thailand NQF

ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF)

Level Knowledge and Skills Applications and Responsibility

8

Thailand National Qualifications FrameworkThailand National Qualifications Framework

Qualification 
Levels

Qualification Level Component 
Details

Learning Outcomes 
according to Educational 
Qualifications Resulting 
from Application of 
Knowledge, Skills and 
Desirable Characteristics

Knowledge Skills Desirable 
Characteristics

9



Comparing the AQRF and NQF Level 
Descriptors

• Comparison exercise is one of the many activities 
involved in the AQRF referencing process

– facilitate 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 in-
charge of the NQF qualifications should have 
knowledge of the AQRF and NQF Level 
Descriptors.



Steps to Comparing the AQRF and NQF 
Level Descriptors

• Ready access to the following documents:

1. Your NQF Level Descriptors

2. AQRF Level Descriptors

3. A list of NQF qualifications that are currently designed 
according to NQF Level Descriptors.according to NQF Level Descriptors.

• 6 Steps of Comparison 



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

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

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

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

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

Step 6: 
If a NQF level descriptor has only partial 
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. 
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 
level descriptors.



6 Steps to Compare the AQRF and NQF 
Level Descriptors

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

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

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 
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, pick match 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 level 
descriptors. 

If yes, repeat Step 4 for a new NQF level descriptor. 

If no, proceed to Step 6.



6 Steps to Compare the AQRF and NQF 
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 level 
to examine if the said job / occupation level can fit the 
AQRF level descriptors. AQRF level descriptors. 

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 level 
descriptors. 

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



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

• Refer to your proposed Myanmar National Qualifications 
Framework

• Summarise the learning outcomes at the level descriptors 
for Level 1 to 8.

Proposed Myanmar National Qualifications Framework

Level Knowledge 
and Skills

Application Professional
Behaviour / 
Responsibility

Learning
Outcomes?

1 to 8



Example of Learning Outcome

At the end of the course/qualification/training, the 
learner is able to :

• E.g. 1: Acquire basic knowledge / theory and 
skills on a specific subject  / topic. 

• E.g. 2: Apply the basic knowledge/ theory to 
operate a simple machine under close guidance.



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

• Can you identify if your NQF level descriptors cover the 
thee domains of learning [Cognitive, Affective, 
Psychomotor]?Psychomotor]?

• AQRF level descriptor covers four competence areas: 
– Cognitive competence 

– Functional competence

– Personal competence

– Ethical competence

• Does your NQF level descriptors cover the AQRF four 
competence areas?



Cognitive Domain



Psychomotor Domain



Affective Domain



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

• Examine the NQF Qualifications’ Learning Outcomes.

• Categorise the list of known qualifications and their job 
occupations into:
– Operator level

– Supervisory level

– Managerial level

NQF LEVEL QUALIFICATIONS JOB / OCCUPATION LEVEL

4

3

2

1



Step 4

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

Fill up the below table.

Explain why the NQF level is matched to the AQRF level.

AQRF LEVEL NQF LEVEL % FIT / MATCH NQF Qualification 
Name

4

3

2

1



Step 5
Step 5: If a selected NQF level descriptor has the closest 
match 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 level 
descriptors. 

If yes, repeat Step 4 for a new NQF level descriptor. 

If no, proceed to Step 6.If no, proceed to Step 6.

AQRF LEVEL NQF LEVEL % FIT / MATCH NQF Qualification 
Name

4

3

2

1



Step 6
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 level 
to examine if the said job / occupation level can fit the 
AQRF level descriptors. 

If it fits, proceed to next level. 

If not, repeat Step 5 but compare the NQF level descriptor to If not, repeat Step 5 but compare the NQF level descriptor to 
one level lower of the AQRF level descriptors. 

NQF LEVEL QUALIFICATIONS JOB / OCCUPATION LEVEL

4

3

2

1



Making the Decision of Comparability

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

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

• Engage stakeholders in the AQRF referencing 
process. 



Making the Decision of Comparability

• Some countries adopt the principle of ‘Best fit’ 
and ‘Full fit’ to assess the comparability of level 
descriptors.

– Best fit: The learning outcome in general across the – Best 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;
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.



Extracts of Denmark Referencing 
Report 2011



Final Tabulation
• A summary table of the matched NQF-AQRF levels 

and its NQF Qualifications, with the % of fit / match 
and justifications.

• Important to document the findings, as it serves as 
reference for future users to understand the findings.

AQRF NQF % FIT / NQF Qualification JOB / OCCUPATIONAQRF 
LEVEL

NQF 
LEVEL

% FIT / 
MATCH

NQF Qualification 
Name

JOB / OCCUPATION

4

3

2

1



Challenges faced?



Conclusion

• Examined the steps to conduct the 
comparison exercise between AQRF and 
NQF Level Descriptors.

• Making the Decision of Comparability.
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