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 ๑.๑	 ความหมายและความสำคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	 ๔	
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ภาคผนวก 

	 ภาคผนวก	๑	 มติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	 ๔๓	

	 สู่การปฏิบัติ	

	 ภาคผนวก	๒	ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา	 ๔๖	
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	 แห่งชาติสู่การปฏิบัติ	





บทนำ 
 

๑. ความเป็นมา 

 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากล   

โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยง  

คุณวุฒิการศึกษากับการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้าง

ความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในวัยแรงงานมีความรู้ความสามารถ  

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งมองเห็น  

ถึงเส้นทางการเรียนรู้และความกา้วหนา้อยา่งชดัเจน และยงัเปน็การสง่เสรมิการประกนัคณุภาพ

ของบคุคลตามระดบัคณุวฒุอิกีดว้ย 

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายที่มีภารกิจสำคัญ  

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อม

ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้

ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่

ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบคุณวุฒิของประเทศให้เป็นมาตรฐาน  

สากลที่สามารถเทียบเคียงได้กับระดับนานาชาติ จึงได้มีการดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานจากประเทศ

ต้นแบบที่ใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจนประสบผลสำเร็จ รวมถึงมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น

ระหว่างหน่วยงาน องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์

เป็น (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และจัดประชุมประชาพิจารณ์ในทุกภูมิภาค นำเสนอ  

คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา 

และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามลำดับ  

 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานำ

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวง

ศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เชน่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม รวมทัง้  

ภาคเอกชน โดยบรูณาการความเชือ่มโยงของระดบัคณุวฒุกิารศึกษาทั้ง ๙ ระดับ ให้สอดคล้องกับ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปพร้อมกันด้วย 
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๒. การดำเนินงาน 

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ

แห่งชาติสู่การปฏิบัติ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ”กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ” เมื่อวันที่ ๘ 

มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของหน่วยงานต่างๆ   

ไปพิจารณาดำเนินการ และนำกรอบคณุวฒุแิหง่ชาตไิปประชมุรว่มกบัหนว่ยงานภายในกระทรวง

ศกึษาธกิารและหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรูณาการความเชื่อมโยงของระดับคุณวุฒิแห่งชาต ิ  

๙ ระดบั ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดย

จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแหง่ชาตใิหแ้กห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทัง้จดัประชมุและเขา้รว่มประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ เพือ่สรา้งองคค์วามรูเ้พิ่มเติม สำหรับนำมา

ประยุกต์ใช้และดำเนินการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

  ● จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัต ิ  

๔ ภมูภิาค และเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ซึ่งในการประชุมที่กรุงเทพมหานคร ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญดา้นกรอบคณุวฒุแิหง่ชาตจิากประเทศ

ภูมิภาคอาเซียน และจากประเทศต้นแบบที่พัฒนากรอบคุณวุฒิได้สำเร็จแล้ว มาอภิปรายและ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการจัดทำรายละเอียด

ของกรอบคุณวุฒิของกลุ่มอุตสาหกรรม 

  ● เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ซึ่งจัดตั้งโดยสำนักงาน  

เลขาธิการอาเซียน ในทุก ๖ เดือน โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมและแสดงความพร้อมใน

การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ครั้งที่ ๒ 

เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่   

๕ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่   

๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

  ● จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถด้านกรอบคุณวุฒิ : ความร่วมมือ  

ระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖   

ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยองค์การรับรองคุณวุฒิแห่งนิวซีแลนด์ 

(New Zealand Qualifications Authority : NZQA) ไดส้ง่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นกรอบคณุวฒุแิหง่ชาติ

ของประเทศนวิซแีลนดม์าเปน็วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของกรอบคุณวุฒิระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศนิวซีแลนด์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและ
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กรอบคุณวุฒิอาเซยีนแกผู่บ้รหิารและเจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศไทย เพือ่นำไปสู่

การจดัทำแผนและแนวทางการขบัเคลือ่นกรอบคณุวฒุแิหง่ชาตสิูก่ารปฏบิตัิ 

  ● จัดประชุมนำเสนอแผนและแนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู ่ 

การปฏบิตั ิ ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด 

กรุงเทพมหานคร 

  ● แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการดำเนินงานในการจัดทำแผนการขับเคลื่อน

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

สู่การปฏิบัติ สำหรับใช้เป็นแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ  

ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ● เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถด้านกรอบคุณวุฒิ : ความ

ร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ – ๒๒ สิงหาคม   

พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยองค์การรับรองคุณวุฒิแห่งนิวซีแลนด์ (New Zealand 

Qualifications Authority : NZQA) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากรอบคุณวุฒิของ

ประเทศนิวซีแลนด์ ให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนากรอบคุณวุฒิ  

แห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนแก่เจ้าหน้าที ่ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อน

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 

  ● นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ  

แห่งชาติสู่การปฏิบัติให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสภาการศึกษาและ

คณะรัฐมนตรี เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปดำเนินการให้บังเกิด

ผลในทางปฏิบัติต่อไป  
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ส่วนที่ ๑ 
ความสำคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

 

๑.๑ ความหมายและความสำคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หมายถึง กรอบแนวทางการเชื่อมโยง ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของระดับคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับ/ประเภทการศึกษาของ

ผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา/วิชาชีพ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาระบบทวิภาคี กับระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน   

ที่ผ่านการทดสอบ วัดและประเมินผล และการเทียบโอน ตามระดับคุณวุฒิภายใต้กรอบคุณวุฒิ

แห่งชาติ  

 ความสำคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีดังนี้ 

 ๑) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นเป้าหมายสำคัญที่ประเทศ

ต่างๆ ตระหนักถึงในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยใช้หลักการเทียบโอนและการรับรอง

ประสบการณ์การเรียนรู้เดิม (Recognition of Prior Learning : RPL) ซึ่งครอบคลุมทั้งที่

เป็นการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อให้บุคคลได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ได้

อย่างต่อเนื่องและมีหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต  

 ๒) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จะเป็นแม่แบบในการพัฒนาระบบคุณวุฒิของประเทศให้มี

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันระหว่างระบบคุณวุฒิแต่ละระดับ/ประเภท และเป็นมาตรฐาน

ระดับชาติในทุกสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) เพื่อสร้างความ

เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยยึดเป้าหมายความ

ต้องการด้านคุณภาพของผู้จบการศึกษาเป็นหลัก และนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปใช้พัฒนา  

การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ๓)  กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกลไกหรือเครื่องมือช่วยในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้ก้าวไปสู่

ความเป็นสากล สามารถเทียบเคียงกันได้ในระดับนานาชาติ  

 ๔)  สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัในยคุเศรษฐกจิฐานความรู ้ (Knowledge-based 

Economy) กำลงัคนของประเทศในอนาคตตอ้งเปน็ผูม้คีวามรู ้ ทกัษะ และคณุลกัษณะทีโ่ดดเดน่   

กา้วทนัโลก มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อการเพิ่ม

มูลค่าสินค้าและบริการของประเทศ เป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศในการนำการศึกษามา
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เป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งในด้านการสร้างทรัพยากรบุคคลที่

เป็นต้องการของโลก และจะนำไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษาของประชากรในภูมิภาค  

มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนโยกย้ายประชากรที่สนใจใน  

การศึกษา และทำงานในต่างแดนให้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง   

เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนของประเทศในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และการเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

๑.๒ นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

 คุณวุฒิการศึกษา หมายถึง ข้อกำหนดการรับรองความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จ

การศึกษาในแต่ละระดับ/ประเภทการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา/วิชาชีพ ที่ผ่านการทดสอบ 

วัดและประเมินผล และการเทียบโอน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม

อัธยาศัย และการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

 ระดับคุณวุฒิ (Qualification Levels) หมายถึง เกณฑ์บ่งชี้คุณลักษณะของความรู้ 

ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เชื่อมโยงระหว่างทักษะ ความรู้ และความสามารถ  

เชิงวิชาการตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับ/ประเภทการศึกษากับทักษะ ความรู้   

ความสามารถ และประสบการณ์หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงาน (สมรรถนะแกนกลางและ

สมรรถนะวิชาชีพ) ตามความต้องการของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา/วิชาชีพ  

 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการซึมซับข้อมูลผ่าน  

การเรียนรู้ (Assimilation of Information through Learning) ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 

หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน/ทำงาน โดยเน้นความรู้

เชิงทฤษฎีและ/หรือข้อเท็จจริง เป็นหลัก (Theoretical and/or Factual)  

 ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge 

Application) และความสามารถในการใช้วิธีการเพื่อการจัดการและแก้ปัญหาการทำงาน   

โดยเน้นทักษะด้านกระบวนการคิด (Cognitive Skills) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะ  

การหยั่งรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Logical, Intuitive, and Creative Thinking) หรือทักษะ  

การปฏบิตั/ิวธิปีฏบิตัทิีม่คีวามคลอ่งแคลว่และความชำนาญในการใชว้สัดอุปุกรณ ์ เครือ่งมอืตา่ง  ๆ

(Manual Dexterity and the use of Methods, Materials, Tools and Instruments)  

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่สามารถแสดงออกซึ่ง

ความรู้ ความสามารถทางด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัย ที่เป็นความต้องการของ

สถานประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจและบริการ) 
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 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกิดจากการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ  

  ๑)  สมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) หมายถึง ความรู ้ ทักษะ และ

คณุลกัษณะทัว่ไปทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน เชน่ การสือ่สาร การคำนวณ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

การคดิวเิคราะห ์การแกป้ญัหา และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น  

  ๒)  สมรรถนะวิชาชีพ (Occupational Competency) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ  

และทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานในแต่ละสาขางานหรือสาขาวิชาชีพ  

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) หมายถึง เกณฑ์บ่งชี้คุณลักษณะการเรียนรู้

และผลของการเรยีนรูท้ัง้ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูรที่

กำหนดไวใ้นแตล่ะระดับ/ประเภทการศึกษา และ/หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝึกปฏิบัติและ/

หรือจากการทำงาน ซึ่งแสดงถึงทักษะและความรู้ที่สัมพันธ์กับงานในแต่ละสาขาวิชา/วิชาชีพ 

โดยผ่านการทดสอบ วัด หรือประเมินผล และสะสมผลการเรียนรู้ดังกล่าวเพื่อการเทียบโอนและ

ยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาและผู้ที่อยู่ในกำลัง

แรงงาน 

 จากคำนิยามของกรอบคุณวุฒิดังกล่าว ทำให้เห็นภาพว่ากรอบคุณวุฒินั้นแสดงถึงระบบ

การศึกษาในแต่ละระดับสัมพันธ์กันอย่างไร แต่ละระดับเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีคุณวุฒิอะไร

เป็นหลัก คุณวุฒินั้นเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ   

มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการ หรืออาจกล่าวได้ว่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

เป็นกระบวนการหรือเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพในลักษณะหนึ่งนั่นเอง และเป็นเครื่องมือ  

ให้บุคคลภายนอกได้รู้ เข้าใจ และตรวจสอบได้ 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

 ๑) เป็นกลไกสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพของภาค

การผลิตและบริการกับระบบคุณวุฒิทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาผ่านกระบวนการ  

การศึกษา อบรม ทดสอบ วัดและประเมินผล ทั้งด้านการเรียนรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

และการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เดิม (Recognition of Prior Learning – RPL) เพื่อ

สะสมหน่วยการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งจะนำมาสู่การยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ และเพิ่ม

ขีดความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อนัเปน็การ

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (Widening Education Participation) รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ของกำลังแรงงาน  
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 ๒)  สนับสนุนนโยบายการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การยกระดับและ

สร้างมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐานและสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติ  

 ๓)  สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒิ

ที่เป็นสากลในระดบันานาชาต ิ เพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นกำลงัคนในตลาด

แรงงานของประเทศไทยและประเทศตา่ง ๆ ในภมูภิาค รวมทัง้สง่เสรมิตลาดแรงงานใหม้กีารแขง่ขนั 

สามารถเคลือ่นยา้ยกำลงัแรงงาน นักเรียน นักศึกษาระหว่างภูมิภาค (Mobility of Manpower 

and Students) ได้อย่างอิสระและคล่องตัว 

 

๑.๔ โครงสร้างของกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

 โครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ๑) ระดับและองค์ประกอบ

ของระดับคุณวุฒิ ๒) กลไกการเชือ่มโยงเตมิเตม็/เทยีบเคยีง และ ๓) ผลลพัธก์ารเรยีนรูต้ามระดบั

คณุวฒุกิารศกึษา ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 ส่วนที่ ๑ ระดับและองค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ (Levels) เป็นระดับสมรรถนะ

หรือความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งเชื่อมโยงกับระดับคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

จนถงึปรญิญาเอก แบง่เปน็ ๔ สว่น คอื ๑) ความรู ้ ๒) ทกัษะ ๓) คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ และ   

๔) ผลลพัธก์ารเรยีนรูต้ามระดบัคณุวฒุกิารศกึษาจากการประยกุตใ์ชค้วามรู ้ ทกัษะ และคณุลกัษณะ

ทีพ่งึประสงค ์โดยมขีอ้กำหนดขอบเขตทีแ่ตกตา่งกนัตั้งแต่ระดับง่ายไปยากจากระดับ ๑ – ๙ ซึ่งมี

ลักษณะเป็นแกนกลาง (Core) ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกำลังคนในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ/

วชิาชพี รายละเอียดปรากฏในแผนภาพ 
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แผนภาพ ๑ โครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 

 ส่วนที่ ๒ กลไกการเชื่อมโยงเติมเต็ม/เทียบเคียง ความเชื่อมโยงของผลลัพธ์  
การเรียนรู้ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการกับระดับคุณวุฒิในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา/วิชาชีพนั้น 
มิได้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ต้องมีกลไก/ระบบการเข้าสูร่ะดับคุณวุฒิที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย 
และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อให้บุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือมีทักษะ ความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงานที่สามารถเทียบโอนหรือเติมเต็ม   
เพื่อให้ได้รับการรับรองและยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
 ส่วนที่ ๓ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น ๙ ระดับ ตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา  
ตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ต้องมีความเชื่อมโยงและ
สามารถเทียบเคียงกับระดับความสามารถในการปฏิบัติงานที่เทียบเคียงได้กับระดับคุณวุฒิ ๑ – ๙   
ซึ่งสามารถเติมเต็มได้ด้วยการศึกษา อบรม และผ่านการทดสอบ วัดและประเมินผล รวมทั้ง  
การสะสมหน่วยการเรียน และการเทียบโอนประสบการณ์จากการทำงานในแต่ละสาขาวิชา/
วิชาชีพ 

 



แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 9

ส่วนที่ ๒ 
การดำเนินงานจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตร ี

 

๒.๑ การดำเนินงานจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

 ๑)  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิทั้งภายในและต่างประเทศ   

โดยดำเนินการวิจัยจำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ : กรณีศึกษากรอบคณุวฒุิ

ทางการศึกษาของต่างประเทศและกรอบคุณวุฒิของประเทศไทย (ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓) ๒) การวิจัย  

และพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ   

(ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔) และ ๓) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่  

การปฏิบัติ (ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕) 

 ๒)  การเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานจากประเทศต้นแบบที่ใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

จนประสบผลสำเร็จ ซึ่งประเทศต้นแบบที่ใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติจนประสบผลสำเร็จ ได้แก่ 

ไอร์แลนด์ อังกฤษ ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งการประชุมระดมความคิดเห็น

และการประชุม Focus Group 

 ๓)  การจัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน องค์กรทั้งในประเทศและ  

ต่างประเทศ ดำเนินการจัดประชุม ๓ ครั้ง ประกอบด้วย ๑) การประชุมนานาชาติ เรื่อง International   

Conference on the Implementation of National Qualifications Frameworks : Policies and 

Strategies (การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ) เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน 

๒๕๕๔ ณ โรงแรมพูลแมนคิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดร่วมกับองค์การความร่วมมือทาง  

การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (UNESCO) สำนักงานการศึกษา

ออสเตรเลียแห่งนานาชาติ (Australian Education International : AEI) และ German Society 

for International Cooperation (GIZ) โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชมุประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร นกัวชิาการ

ศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒ ิ และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนของประเทศไทย เช่น 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ/ผู้แทน

จากนานาประเทศ อาทิ ผู้แทนจาก UNESCO ปารีส และ UNESCO กรุงเทพฯ ผู้แทน AEI   

ผู้แทน GIZ ผู้แทน ETF (European Training Foundation) ผู้แทน AANZFTA (ASEAN – 

Australia – New Zealand Free Trade Area) ECWP (Economic Cooperation Work 

Programme) ผู้แทนจากประเทศเยอรมนี นิวซีแลนด์ เกาหลี จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ และ อัฟริกาใต้ ๒) การจดัประชมุ
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และปรึกษาหารือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ตามโปรแกรมความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจ เขตการค้าเสรีอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (Economic Cooperation Work 

Program – ECWP ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area – AANZFTA) 

เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ประเทศไทย เพื่อประเมินระบบการศึกษาของประเทศ

สมาชิกในเบื้องต้นและจัดทำกรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน ๓) การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง 

กรอบคุณวุฒิของภูมิภาคอาเซียน (In-country Workshop on ASEAN Regional Qualification 

Framework) โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการโปรแกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 

(Economic Cooperation Work Programme - ECWP) เขตการคา้เสรขีองอาเซยีน ออสเตรเลยีและ

นวิซแีลนด ์(ASEAN - Australia – New Zealand Free Trade Area - AANZFTA) เมื่อวันที่ ๑๖ 

กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร 

นักวิชาการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติทั้งของประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียน ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ผู้แทนกลุ่มวิชาชีพ/กลุ่มอาชีพ และ  

ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบคุณวุฒิของอาเซียน   

ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ประสบการณ์การพัฒนา และการใช้

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับภูมิภาค ตลอดจนร่วมกันเชื่อมโยงหลักการและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ

การรับรองคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศสมาชิกด้วยกรอบ  

คุณวุฒิแห่งชาติ  

 ๔)  การแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอาเซียน 

ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

สกอ. สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สอศ. สำนักวิชาการและมาตรฐาน  

การศึกษาและสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ

แรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ ก) ศึกษาวิเคราะห์หลักการและเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ  

การรับรองกรอบคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยที่สามารถเทียบเคียง

กับกรอบคุณวุฒิของภูมิภาคอาเซียน โดยการประสานงานกับคณะทำงานกรอบคุณวุฒิของ

ภูมิภาคอาเซียน ข) เสนอแนะแนวทางการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อการนำสูก่ารปฏบิตั ิ

โดยมีการประชุมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที ่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ครั้งที ่ ๒ เมื่อวันที ่  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
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 ๕)  การสังเคราะห์เอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

และนำเสนอคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน  

ตามความต้องการของประเทศ จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ 

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

 ๖)  การจัดประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งมีผู้  

เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้า  

แห่งประเทศไทย ในฐานะกลุ่มผูใ้ชก้ำลงัคน รวมถงึผูแ้ทนสำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา   

ผูแ้ทนสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในฐานะกลุ่มผู้ผลิตกำลังคน จำนวน ๔ ครั้ง เมื่อ  

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๖ และ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕  

 ๗)  การจัดประชุมสมัชชา ๔ ภูมิภาค จำนวน ๔ ครัง้ เมือ่วนัที ่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕   

วนัที ่๒๐ มถินุายน ๒๕๕๕ วนัที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และวนัที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรา่งกรอบคณุวฒุแิหง่ชาต ิ รวมทัง้นำข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอ

คณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกรอบคุณวุฒิ

แห่งชาติไปดำเนินการให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป  

 ๘)  นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปดำเนิน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติต่อไป   

โดยมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานในการจัดทำแผน

ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 

๒.๒ มติคณะรัฐมนตรี และภารกิจหน้าที ่

 ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้นำ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเสนอ  

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิ

แห่งชาติ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน สำนักงบประมาณ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการกำหนดความรู้และ

ทักษะอันเป็นรายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิแต่ละระดับ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ชั้นสูง ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ 
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ปริญญาเอก) ควรนำเนื้อหาสาระจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่คณะกรรมการส่งเสริม

การพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งมีข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ความสามารถ 

และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ ไปใช้ประกอบในการ

กำหนดความรู้และทักษะอันเป็นรายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิแต่ละระดับ และใน  

การปรับปรุงการจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านตัวผู้เรียน หรือในด้านอุปสงค์ เห็นควรทบทวนระบบ

ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนทั้งรูปแบบและการบริหารจัดการตลอดจนพิจารณาผลกระทบ  

เชิงบวก และเชิงลบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ส่วนเงื่อนไขความสำเร็จการดำเนินงาน

ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายหรือพัฒนางานเดิม เพื่อ  

ทำหน้าที่บริหารและจัดการให้เกิดระบบคุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าว โดยต้องไม่มีการจัดตั้งหน่วยงาน  

ใหม่ นอกจากนี้ควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างค่านิยมแก่ผู้เรียน   

ผู้ปกครองและสังคมให้ตระหนักถึงคุณค่าของสมรรถนะการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ การใช้

มาตรการการเงินการคลังเพื่อการศึกษามาพิจารณาประกอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้

บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมสถานประกอบการ สมาคม/องค์กร

วิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ/กลุ่มอาชีพ นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปพัฒนามาตรฐานอาชีพในภาค  

การผลิตและบริการที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับคุณภาพใน  

การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   

ไปพิจารณาดำเนินการด้วย 

 ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) นำกรอบคุณวุฒิ

แห่งชาติไปดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ

และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคเอกชน 

โดยบูรณาการความเชื่อมโยงในระดับคุณวุฒิการศึกษาทั้ง ๙ ระดับ (มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก) ให้สอดคล้อง  

กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ และยุทธศาสตร์จังหวัดไปพร้อมกันด้วย และให้  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความต้องการอัตรากำลังคนด้านวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล   

ครู วิศวกร ช่างสิบหมู่ เป็นต้น แล้วแจ้งให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ เพื่อนำไปวางแผน  

การผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต 
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๒.๓ หน่วยงาน และประชาคมที่เกี่ยวข้อง 

 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วน   

โดยเฉพาะระดับนโยบายจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน   

ในฐานะผู้ผลิตและพัฒนากำลังคน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง 

นายจ้างหรือผู้จ้างแรงงานที่จะสะท้อนความต้องการแรงงาน สถานประกอบการ สมาคม/องค์กร

วิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ/กลุ่มอาชีพ ทำหน้าที่พัฒนามาตรฐานอาชีพในภาคการผลิตและบริการใน

แต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ที่นำกรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติไปประยุกต์ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ กระทรวงการคลัง กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงาน  

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องกำลังคนของประเทศทั้งสิ้น การได้รับความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วนดังกล่าวจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนากรอบคุณวุฒิให้ประสบความสำเร็จ 

 สำหรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากร

ทางการศึกษาระหว่างกัน นำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นตลาดและฐาน

การผลิตเดียวกัน (Single Market) เพื่อรองรับการปรับตัวการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ   

การลงทุน และแรงงานอย่างเสรี โดยเฉพาะการพฒันามาตรฐานทางการศกึษารว่มกนัของสถาบนั

การศึกษาในภูมิภาค และการรับรองระบบเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างกัน จะนำไปสู่การขยาย

โอกาสทางการศึกษาของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยได้มีการจดัประชมุระดม  

ความคดิเหน็รว่มกบัองคก์ารตา่งประเทศ ได้แก่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNESCO) สำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ (Australian 

Education International : AEI) และ German Society for International Cooperation (GIZ) 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ตามโปรแกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เขตการค้าเสรี

อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (Economic Cooperation Work Program – ECWP 

ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area – AANZFTA) เพื่อพัฒนากรอบ  

คุณวุฒิของอาเซียน ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ประสบการณ์  

การพัฒนา และการใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับภูมิภาค ตลอดจนร่วมกันเชื่อมโยงหลักการ

และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ

สมาชิกด้วยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
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๒.๔ ความคิดเห็นจากหน่วยงาน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  

 ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารเสนอ (รา่ง) กรอบคณุวฒุแิหง่ชาต ิ เพือ่ขอความเหน็ชอบจาก  

คณะรฐัมนตร ี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  

แห่งชาติ สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ. ได้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจาณาของ

คณะรัฐมนตรีด้วย ดังนี้ 

 กระทรวงการคลัง เห็นชอบกับ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อให้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาศักยภาพของกำลังคนให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาด

แรงงาน 

 กระทรวงแรงงาน เห็นชอบกับ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการกำลังคนที่มีคุณภาพของภาคการผลิตและบริการกับระบบ

คุณวุฒิทางการศึกษาของสถาบันการศึกษา ผ่านกระบวนการการศึกษา อบรม ทดสอบ วัดและ

ประเมินผล ทั้งด้านการเรียนรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และการเทียบโอนประสบการณ์

และความรู้เดิม เพื่อสะสมหน่วยการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการทางการศึกษา จึงไม่ขัดข้องในหลักการ แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า   

ในส่วนของการกำหนดความรู้และทักษะอันเป็นรายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิแต่ละ

ระดับ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ (มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร  

วิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทประกาศนียบัตร  

บัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก) นั้น ควรนำเนื้อหาสาระจากมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   

ที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา  

ฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งมีข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ความ

สามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ อยู่ครบถ้วนแล้ว 

ไปใช้ประกอบในการกำหนดความรู้และทักษะอันเป็นรายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ

แต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรของประเทศ  

 กระทรวงสาธารณสุข เห็นด้วยกับ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งมีสาระครบถ้วน

ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ และไม่มีข้อแก้ไขแต่อย่างใด 

 กระทรวงอุตสาหกรรม เห็นชอบกับ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เนื่องจากสาระของ 

(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าว ได้มุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ

กำลังแรงงานในภาคการผลิตและบริการ ให้สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์โลกได้เป็นอย่างดี และภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้กำหนดสมรรถนะแกนกลาง
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และสมรรถนะวิชาชีพ และใช้สมรรถนะที่ได้รับการยอมรับร่วมกันดังกล่าวมาพัฒนาและกำหนด

หลักสูตร รวมทั้งออกแบบระบบการเรียนการสอน การพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ ครูควบคุม

การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ (อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจและบริการ) และบุคลากร

ทางการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อม

ของสถานศึกษาและสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบตามความ

ต้องการของภาคการผลิตและบรกิาร ซึง่แนวทางของ (รา่ง) กรอบคณุวฒุแิหง่ชาตดิงักลา่ว จะชว่ย

ลดปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมทั้งระดับ

ภาพรวมและรายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติยังมีสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ดังนั้น  

การกำหนด (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ขึ้นในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปัจจัย

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน และส่งผลด ี 

ตอ่การเตรยีมความพรอ้มของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะ

เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ ด้วย 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบใน  

หลักการของ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างระบบ

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้มีสมรรถนะและมาตรฐานที่สอดคล้องกับการพัฒนา  

กำลังคนตามความต้องการของประเทศ และการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ เพื่อสนับสนุน  

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพกำลังคนเพื่อรองรับการเปิด

เสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ฯ บรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

  ๑) ควรกำหนดมาตรการที่จะต้องเร่งดำเนินการในระยะแรก และมีการสร้างความรู้

ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างค่านิยมแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและสังคมให้ตระหนักถึง

คุณค่าของสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ รวมทั้งการใช้มาตรการการเงินการคลัง

เพื่อการศึกษามาพิจารณาประกอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

  ๒) ควรสนับสนุน ส่งเสริมสถานประกอบการ สมาคม/องค์กรวิชาชีพกลุ่มวิชาชีพ

และกลุ่มอาชีพ นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินี้ไปพัฒนามาตรฐานอาชีพในภาคการผลิตและบริการ  

ที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนา

กำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 สำนักงบประมาณ มีความเห็นว่า กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกลไกและเครื่องมือในการ

พัฒนาแรงงานให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานดังนั้นจึงเห็น

สมควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติตามที่
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กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณ 

ดังนี้ 

  ๑) กรณีการปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านตัวผู้เรียนหรือด้านอุปสงค์ เห็น

สมควรให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนระบบดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนทั้งรูปแบบและการ

บริหารจัดการ ตลอดจนพิจารณาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน 

  ๒) สำหรับเงื่อนไขความสำเร็จเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายหรือพัฒนางานเดิม เพื่อทำหน้าที่บริหารและจัดการให้

เกิดระบบคุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าว โดยจะต้องไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 

 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) กรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติในระดับต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐที่จะได้

กำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ รวมทั้งพัฒนากำลังคนที่อยู่ในระบบให้มีความรู้และ

สมรรถนะที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติขอให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงแรงงาน 

สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

มาพิจารณาดำเนินการด้วย  
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ส่วนที่ ๓ 
สาระหลักของแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัต ิ

 

 การขบัเคลือ่นกรอบคณุวฒุแิหง่ชาตสิูก่ารปฏบิตั ิ เปน็กระบวนการสำคญัทีจ่ะตอ้งผลกัดนั

ใหท้กุภาคสว่นที่เกี่ยวข้องเกิดการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกัน และ

ความเชื่อมโยงในการดำเนินงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ดังนั้นจึงจัดทำแผนการขับเคลื่อน

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่

การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

วัตถุประสงค ์

 ๑)  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้แก่ทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 ๒)  เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกรอบ

คุณวุฒิแห่งชาติ 

 ๓)  เพื่อกำหนดบทบาทและหนา้ทีใ่นการดำเนนิงานตามกรอบคณุวฒุแิหง่ชาตขิองแตล่ะ

หน่วยงานได้อย่างชัดเจน และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

 

เป้าหมาย 

 ทกุภาคสว่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเกิดการรับรู้ เข้าใจ 

ตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกัน และความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การ

ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์และมาตรการ 

 
 ยุทธศาสตร์ มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการ สมาคม/
องค์กรวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพและ/หรือกลุ่ม
อาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็น 
กรอบแนวทางในการผลิตและพัฒนา 
กำลังคนให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตร   
รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในสถาบันการศึกษาและ  
สถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ การประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อทำหน้าที่บริหารและ
จัดการให้เกิดระบบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่สามารถนำไปสู่  
การปฏิบัติตามหลักการและแนวทางที่คณะรัฐมนตรี  
ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งติดตาม และประเมินผล  
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 

๒)  ออกแบบและพัฒนาระบบคุณวุฒิแห่งชาติที่ลง 
 รายละเอียดในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน  
๓)  รัฐสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่าง  

สถานประกอบการ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ
และ/หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาในการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร การออกแบบระบบการจัดการเรียน
การสอน การฝึกปฏิบัติ การฝึกอบรมและพัฒนา
คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

๔)  ให้สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ
เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนากำลังคนกับ
สถาบันการศึกษา  

 
๑)  ดำเนินการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและ  

วิธีการจัดการเรียนการสอน  
๒)  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ 

และสถาบันการศึกษาร่วมออกแบบพัฒนาหลักสูตร   
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับ
การทำงาน (work integrated learning) และการฝึกอบรม
ในรูปแบบที่ยืดหยุ่น หลากหลาย  

๓)  ดำเนินการให้มีการจัดทำทะเบียนมาตรฐานหลักสูตรใน
แต่ละสาขาวิชา/วิชาชีพ 
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 ยุทธศาสตร์ มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการ
ทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอน
ผลการเรียน เทียบโอนประสบการณ์จาก
การทำงาน การสะสมหน่วยการเรียนและ
การให้การรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จำแนกตามระดับ
คุณวุฒิ  
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างศักยภาพ
และขีดความสามารถให้แก่สถาบัน 
การศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน 
ให้สนองตอบความต้องการของ 
ตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

๑)  ดำเนินการออกแบบระบบการทดสอบ การวัดและ
ประเมินผล  

๒)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ผลการเรียนรู้ที่ผ่านการ
ทดสอบ วัด และประเมินผล มาสะสมเป็น หน่วยการเรียน
เพื่อการเทียบโอน  

๓)  ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานสถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ และมาตรฐานคณาจารย์ ครู และ  
ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

 
๑)  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ในการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ไปดำเนินการ  
๒)  ดำเนินการฝึกอบรมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ในการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
๓)  ลดบทบาทของภาครัฐจากการจัดการศึกษาเป็นหลัก   

มาเป็นผู้กำกับนโยบายและแผน คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  

๔)  ให้ครูและคณาจารย์ สามารถลางานไปศึกษาเรียนรู้และ
วิจัยร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน 

๕)  สถาบันการศึกษาที่ร่วมดำเนินการกับสถานประกอบการ 
ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา ผู้ควบคุมการฝึกใน
สถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎี
และวิชาการที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากความรู้ในด้าน
ปฏิบัติ  
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 แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ จำแนกตามยุทธศาสตร์ มาตรการ 

โดยระบุกิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานรับผิดชอบร่วม รายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ 

กลุ่มวิชาชีพและ/หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำกรอบคุณวุฒ ิ 

แห่งชาติเป็นกรอบแนวทางในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ ความรู ้ ความสามารถ 

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และสมรรถนะในการปฏบิตังิานตามระดบัคณุวฒุิ 

 

 
มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
- บริหารและจัดการให้เกิด

ระบบคุณวุฒิแห่งชาติ  
ที่สามารถนำไปสู่  
การปฏิบัติตามหลักการ
และแนวทางที่  
คณะรัฐมนตรี  
ให้ความเห็นชอบ 

- กำหนดกรอบ  
การดำเนินงานที่เชื่อมโยง  
กับองค์กรต่างๆ และ  
การเชื่อมโยงกับกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

- ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับนโยบาย 

 

สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 
 

 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-  สำนักงานคณะกรรมการ  
 การอาชีวศึกษา 
-  สำนักงานคณะกรรมการ  
 การอุดมศึกษา 
-  สำนักงานส่งเสริม 
 การศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษา 
 ตามอัธยาศัย 
-  สำนักงาน 
 คณะกรรมการส่งเสริม 
 การศึกษาเอกชน 
-  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
-  กระทรวงแรงงาน  
-  กระทรวงอุตสาหกรรม 
-  สภาอุตสาหกรรม 
 แห่งประเทศไทย  
- สภาหอการค้า 
 แห่งประเทศไทย 
  

๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วย

หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ๓ ฝา่ย (สถาบนัการศกึษา   
สถานประกอบการ และ 

 สมาคม/องค์กรวิชาชีพ)  
 รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำ

หน้าที่บริหารและจัดการให้
เกิดระบบคุณวุฒิแห่งชาติที่
สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
ตามหลักการและแนวทางที่
คณะรัฐมนตรีให้ความ  
เห็นชอบ รวมทั้งติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติ
งานให้สอดคล้องกับนโยบาย 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

๒) ออกแบบและพัฒนาระบบ
คุณวุฒิแห่งชาติที่ลง  
รายละเอียดในทุกขั้นตอน
ของการดำเนินงาน   
โดยอาศัยความร่วมมือจาก  
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมา
ให้คำปรึกษาแนะนำในระยะ
เริ่มต้นของการดำเนินงาน 

กำหนดแนวทาง  
การดำเนินการจัดทำ
แผนการขับเคลื่อน  
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ   
สู่การปฏิบัติ โดยจัดประชุม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เน้นการดำเนินงานใน
ลักษณะการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สมาคม/องค์กร
วิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา และ
สถานประกอบการที่มี
ศักยภาพและความพร้อม 
เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิด
การนำกรอบคณุวฒุแิหง่ชาต ิ 
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง  
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
จัดทำคู่มือการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
สู่การปฏิบัติ   
 
 

สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 
 
 
 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-  สำนักงานคณะกรรมการ  
 การอาชีวศึกษา 
-  สำนักงานคณะกรรมการ  
 การอุดมศึกษา 
-  สำนักงานส่งเสริม 
 การศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษา 
 ตามอัธยาศัย 
-  สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
-  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
-  กระทรวงแรงงาน  
-  กระทรวงอุตสาหกรรม 
-  สภาอุตสาหกรรม 
 แห่งประเทศไทย  
- สภาหอการค้า 
 แห่งประเทศไทย 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  สำนักงานเลขาธิการ 
 สภาการศึกษา 
-  สำนักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-  สำนักงานคณะกรรมการ  
 การอาชีวศึกษา 
-  สำนักงานคณะกรรมการ  
 การอุดมศึกษา 
-  สำนักงานส่งเสริม 
 การศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษา 
 ตามอัธยาศัย 
-  สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
-  กระทรวงแรงงาน  
-  กระทรวงอุตสาหกรรม  
-  สภาอุตสาหกรรม 
 แห่งประเทศไทย  
- สภาหอการค้า 
 แห่งประเทศไทย  
 

-  สำนักงานคณะกรรมการ  
 การอาชีวศึกษา 
-  สำนักงานคณะกรรมการ  
 การอุดมศึกษา 
-  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
-  กระทรวงแรงงาน  
-  สภาอุตสาหกรรม 
 แห่งประเทศไทย 
- สภาหอการค้า 
 แห่งประเทศไทย 
-  สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/ 
 กลุ่มวิชาชีพ 
  

จัดทำแผนการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
สู่การปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดประชุมสร้างความรู้
ความเขา้ใจในการดำเนนิงาน  
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของแต่ละหน่วยงาน 



แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 23

 

 
 
 
 
 
๓) รัฐสร้างแรงจูงใจให้เกิด  

ความร่วมมือระหว่าง  
สถานประกอบการ สมาคม/
องค์กรวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ
และ/หรือกลุ่มอาชีพ   
กับสถาบันการศึกษา  
ในการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบระบบ
การจัดการเรียนการสอน 
การฝึกปฏิบัติ การฝึกอบรม
และพัฒนาคณาจารย์ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
๔) ให้สถานประกอบการที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ 
เข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิต
และพัฒนากำลังคนกับ
สถาบันการศึกษา 

นำร่องระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทน
ตามสมรรถนะวิชาชีพ 
 
จัดทำข้อเสนอนโยบาย
สร้างแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำข้อเสนอนโยบาย 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา 

 
 
 
 
 
- สถานประกอบการ 

สมาคม/องค์กรวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาชีพและ/  
หรือกลุ่มอาชีพ 

- สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถานประกอบการ 

สมาคม/องค์กรวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาชีพและ/  
หรือกลุ่มอาชีพ 

- สถาบันการศึกษา 
 

 
มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 
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ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู ้ ทักษะ คุณลักษณะที่  

พึงประสงค์ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

 
 

มาตรการ
 

กิจกรรม
 หน่วยงาน หน่วยงาน 

   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

๑) ดำเนินการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร รูปแบบและ
วิธีการจัดการเรียนการสอน 

- ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบและ  
วิธีการจัดการเรียน  
การสอน 

-  กำหนดมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานของบุคคล
ในแต่ละระดับคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดมาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะของผู้เข้ารับ  
การประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ 

-  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-  สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

-  สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

-  สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

-  สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

-  กระทรวงแรงงาน  
-  สภาอุตสาหกรรม  

แห่งประเทศไทย  
-  สภาหอการค้า  

แห่งประเทศไทย  
 
กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพ
และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-  สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
-  สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
-  สำนักงานส่งเสริม  

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

-  สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

-  สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

-  สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

-  สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

-  สถานประกอบการ 
-  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

กำหนดแนวทางวิธีการ
ประเมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดำเนินการทดสอบ/
ประเมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและ  
คุณวุฒิวิชาชีพ 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและ  
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

- สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

- สถานประกอบการ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
- สำนักงานส่งเสริมการ

ศึกษานอกระบบและ  
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

- สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

- สถานประกอบการ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

ออกใบประกาศนียบัตร  
คุณวุฒิวิชาชีพและ  
ใบรับรองมาตรฐานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำและดำเนินการ  
ขึ้นทะเบียนบุคคลในระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ
องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

- สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

- สถานประกอบการ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
- สำนักงานส่งเสริม  

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

- สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

- สถานประกอบการ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

ตรวจสอบ พัฒนา และ
ดำเนินการกำหนดหลัก
เกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและ  
คุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดหลักเกณฑ์และ
รับรององค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

- สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

- สถานประกอบการ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
- สำนักงานส่งเสริม  

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

- สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

- สถานประกอบการ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

ให้การรับรององค์กรที่
มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตามและประเมินผล
องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและ  
คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้  
การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและยุติธรรม 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและ  
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

- สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

- สถานประกอบการ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
- สำนักงานส่งเสริม  

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

- สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

- สถานประกอบการ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้  
สถานประกอบการ   
สมาคมวิชาชีพ และสถาบัน
การศึกษาร่วมออกแบบ
พัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง  
การจัดการเรียนการสอน  
ที่บูรณาการการเรียนรู้  
กับการทำงาน   
(work integrated learning) 
และการฝึกอบรมในรูปแบบ
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย 

- สำนักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

- สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- สถานประกอบการ 
สมาคม/องค์กรวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาชีพและ/หรือ
กลุ่มอาชีพ 

- สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สภาอุตสาหกรรม  

แห่งประเทศไทย 
- สภาหอการค้า  

แห่งประเทศไทย 
- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/

กลุ่มวิชาชีพ 
- สถานประกอบการ 
 
- สภาอุตสาหกรรม  

แห่งประเทศไทย 
- สภาหอการค้า  

แห่งประเทศไทย 
- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/

กลุ่มวิชาชีพ 
- สถานประกอบการ 
 
- สภาอุตสาหกรรม  

แห่งประเทศไทย 
- สภาหอการค้า  

แห่งประเทศไทย 
- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/

กลุ่มวิชาชีพ 
- สถานประกอบการ 

กำหนดหรอืเลอืกกลุม่อาชพี  
เร่งด่วน/มีความพร้อมใน
การพัฒนาสมรรถนะและ
มาตรฐานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ  
และคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อ
เทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
 
 
 
จัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
แห่งชาติเพื่อเชื่อมโยง
ระดับคุณวุฒิในกรอบ  
คุณวุฒิแห่งชาติ  
 
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพใน
การจัดทำและพัฒนา
มาตรฐานอาชีพ 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

เป็นศูนย์กลางข้อมูล  
เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษา ศูนย์หรือ
สถาบันฝึกอบรม   
สถานประกอบการ   
หน่วยงานของรัฐ และ
องค์กรเอกชนในการ  
เผยแพร่ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ 
 
 
 

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
 
 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- กระทรวงแรงงาน 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

พัฒนาหลักสูตรเดิมหรือ  
จัดทำหลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้องกับกรอบฐาน
สมรรถนะ 
 
 
 
 
 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสถานศึกษาในสังกัด 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และ
สถาบันอาชีวศึกษา  
ในสังกัด 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัด 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสถานศึกษาในสังกัด 

- สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

- สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

- สถานประกอบการ 
 
 

- กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
กระทรวงมหาดไทย 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

จัดทำแผนการเรียนรู้  
และการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสถานศึกษาในสังกัด 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษา
ในสังกัด 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษา  
ในสังกัด 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสถานศึกษาในสังกัด 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสถานศึกษาในสังกัด 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษา
ในสังกัด 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษา  
ในสังกัด 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสถานศึกษาในสังกัด 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย 

- สภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย 

- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/
กลุ่มวิชาชีพ 

- สถานประกอบการ 
- กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   
กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สภาอุตสาหกรรม  

แห่งประเทศไทย 
- สภาหอการค้า  

แห่งประเทศไทย 
- สมาคม/องค์กรวิชาชีพ/

กลุ่มวิชาชีพ 
- สถานประกอบการ 
- กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   
กระทรวงมหาดไทย 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

๓) ดำเนินการให้มีการจัดทำ
ทะเบียนมาตรฐานหลักสูตร
ในแต่ละสาขาวิชา/วิชาชีพ 

จัดทำฐานข้อมูล - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
- สำนักงานส่งเสริม  

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน 

เทียบโอนประสบการณ์จากการทำงาน การสะสมหน่วยการเรียนและการให้การรับรองผลลัพธ์

การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จำแนกตามระดับคุณวุฒิ 

 
 

มาตรการ
 

กิจกรรม
 หน่วยงาน หน่วยงาน 

   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

๑) ดำเนินการออกแบบ  
ระบบการทดสอบ   
การวัดและประเมินผล 

พัฒนากลไกของระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  
ให้สอดคล้องกับ  
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำหลักเกณฑ์ สำหรับ
ใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

- สำนักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
- สำนักงานเลขาธิการ  

สภาการศึกษา 
- สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

จัดทำมาตรฐานสำหรับ  
ใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำตัวบ่งชี้สำหรับ  
ใช้ในการประกันคุณภาพ  
การศึกษา 

- สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

- สำนักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
- สำนักงานเลขาธิการ  

สภาการศึกษา 
- สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  
 
 
 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
- สำนักงานส่งเสริม  

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

จัดทำมาตรฐาน  
สถานศึกษา ระบบ   
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑) จัดทำกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
อุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน  
หลักสูตร และกลไก  
การประกันคุณภาพภายใน 
 
 ๒) จัดทำกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อาชีวศึกษา กรอบมาตรฐาน  
หลักสูตร และกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 
 ๓) จัดทำกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
และกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 
 
 ๔) จัดทำกลไก  
การประกันคุณภาพภายใน   
สำหรับการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 ๕) จัดทำกลไก  
การประกันคุณภาพภายใน 
สำหรับสถานศึกษาเอกชน 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

จัดทำกลไกการประกัน
คุณภาพภายในต้นสังกัด 
สำหรับส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการสร้าง
คุณภาพให้แก่ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงระหว่าง  
การประกันคุณภาพภายใน
กับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

หน่วยงานต้นสังกัด  
สถานศึกษาเฉพาะทาง  
ของแต่ละกระทรวง   
ต่อไปนี้ 
- กระทรวงการท่องเที่ยว

และการกีฬา 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- สำนักนายกรัฐมนตรี  
 
- สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานศึกษาและ  
สถาบันการศึกษาทุกสังกัด 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้มี  
การใช้ผลการเรียนรู้  
ที่ผ่านการทดสอบ วัด และ
ประเมินผล มาสะสม  
เป็นหน่วยการเรียนเพื่อ  
การเทียบโอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) ดำเนินการออกแบบและ

พัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินมาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานสถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ และ
มาตรฐานคณาจารย์ ครู และ
ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติใน
สถานประกอบการ 

จัดทำข้อเสนอนโยบาย  
ส่งเสริมสนับสนุนให้มี  
การใช้ผลการเรียนรู้และ
สมรรถนะ ที่ผ่านการ
ทดสอบ วัด และประเมินผล   
มาสะสมเป็นหน่วยการเรียน  
และหน่วยสมรรถนะ เพื่อ
การเทียบโอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกแบบและพัฒนาระบบ
การติดตามและประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานสถาบันการศึกษา   
สถานประกอบการ และ
มาตรฐานคณาจารย์   
ครู และผู้ควบคุม  
การฝึกปฏิบัติใน  
สถานประกอบการ เพื่อ
การรับรองและประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของผู้ผ่านการศึกษา/ 
อบรมว่าจะเป็นผู้ที่มี  
ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ คุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ และ
สมรรถนะ (ความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์) ตามระดับ  
คุณวุฒิการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา และ
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

- สำนักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา 

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
- สำนักงานส่งเสริม  

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
- สำนักงานส่งเสริม  

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

- สถาบันทดสอบ  
ทางการศึกษาแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กระทรวงแรงงาน  
- สภาอุตสาหกรรม  

แห่งประเทศไทย  
- สภาหอการค้า  

แห่งประเทศไทย 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ  
แก่หน่วยงาน/บุคคลที่
เกี่ยวข้องในการ  
นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
ไปดำเนินการ 

จัดประชุม จัดนิทรรศการ 
และจัดพิมพ์เอกสาร  
เผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในความจำเป็น
ของการมีกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพแห่งชาติ เพื่อ  
เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั้งตระหนัก
ถึงคุณค่าของสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานตามระดับ
คุณวุฒิ ให้แก่บุคลากร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
สังคม 

- สำนักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- สภาอุตสาหกรรม  

แห่งประเทศไทย  
- สภาหอการค้า  

แห่งประเทศไทย  
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
- กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
- สถาบันการศึกษา  

เฉพาะทาง 

- สถานประกอบการ 
สมาคม/องค์กรวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาชีพและ/หรือ
กลุ่มอาชีพ 

- สถาบันการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสรมิสรา้งศกัยภาพและขดีความสามารถใหแ้กส่ถาบนัการศกึษา เพือ่ผลติ

และพัฒนากำลังคนให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

๒) ดำเนินการฝึกอบรม  
หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ  

ฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติงานตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

- สำนักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- สภาอุตสาหกรรม  

แห่งประเทศไทย  
- สภาหอการค้า  

แห่งประเทศไทย  
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
- กรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
- สถาบันการศึกษา  

เฉพาะทาง 

- สถานประกอบการ 
สมาคม/องค์กรวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาชีพและ/หรือ
กลุ่มอาชีพ 

- สถาบันการศึกษา 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

๓) ส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาท
ในการจัดการศึกษามากขึ้น 
โดยให้ภาครัฐมาเป็นผู้กำกับ
นโยบายและแผน คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุน  

 
 
 
 
 
 
๔) ส่งเสริมครูและคณาจารย์   

สามารถลางานไปศึกษา
เรียนรู้และวิจัยร่วมกับ  
สถานประกอบการ เพื่อ  
นำมาพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 

จัดทำข้อเสนอนโยบาย  
ในการปรับรูปแบบ  
การบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำมาตรการส่งเสริมครู
และคณาจารย์สามารถ  
ลางานไปศึกษาเรียนรู้  
และวิจัยร่วมกับ  
สถานประกอบการ 

- สำนักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา 

- กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
- สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
- สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
- สำนักงานส่งเสริม  

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- กระทรวงแรงงาน  
- สภาอุตสาหกรรม  

แห่งประเทศไทย  
- สภาหอการค้า  

แห่งประเทศไทย  
 

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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มาตรการ

 
กิจกรรม

 หน่วยงาน หน่วยงาน 
   รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบร่วม 

๕) สถาบันการศึกษา  
ที่ร่วมดำเนินการกับ  
สถานประกอบการ ต้องจัด
ให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา
ผู้ควบคุมการฝึกในสถาน
ประกอบการให้มีความรู้
ความเข้าใจทางด้านทฤษฎี
และวิชาการที่เกี่ยวข้อง   
นอกเหนือจากความรู้  
ในด้านปฏิบัติ  

- สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- สำนักงานส่งเสริม  
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

- กระทรวงแรงงาน  
- สภาอุตสาหกรรม  

แห่งประเทศไทย  
- สภาหอการค้า  

แห่งประเทศไทย  
 

จัดฝึกอบรมและพัฒนา  
ผู้ควบคุมการฝึกใน  
สถานประกอบการให้มี
ความรู้ความเข้าใจทาง
ด้านทฤษฎีและวิชาการ  
ที่เกี่ยวข้อง 
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คณะผู้ดำเนินการ 
 

ที่ปรึกษา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา  
 ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและแผนการศึกษา 
 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา 
 
คณะผู้พิจารณา 
 คณะกรรมการสภาการศึกษา 
 คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา 
 
ผู้จัดทำแผนฯ 
 นางพรพิมล เมธิรานันท์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาเฉพาะด้าน 
  และการบริหารจัดการ 
 ดร.ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางพรพิมล เมธิรานันท์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาเฉพาะด้าน 
  และการบริหารจัดการ 
 นางรุ่งตะวัน งามจิตอนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 ดร.ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 ดร.กาญจนา หงษ์รัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 นางสาวชรินรัตน์ พุ่มเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 นางสาวชิดชล ตั้งสุขขีย์ศิริ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 นางสาววันวิสา สิงหฬ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 นายธีระพจน์ คำรณฤทธิศร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 นางสาวนวพร กาญจนศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 นางสาวพรรณงาม ธีระพงศ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 นางสาวมาลีวรรณ ปูนขุนทด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 นางสาวทตายา รัชตาธิวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาเฉพาะด้านและการบริหารจัดการ 
 สำนักนโยบายและแผนการศึกษา  
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 


