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ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงหลักการ วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework)
ซึง่ เป็นกลไกเชือ่ มโยงทักษะ ความรูค้ วามสามารถเชิงวิชาการ กับทักษะ ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์หรือสมรรถนะจาก
การปฏิบตั งิ าน กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ระดับและองค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ 2) กลไกการเชือ่ มโยงเติมเต็ม/
เทียบเคียง และ 3) ผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามระดับคุณวุฒกิ ารศึกษา ฉบับนีน้ ำรายละเอียดโครงสร้างของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติแต่ละส่วน
และรายละเอียดองค์ประกอบคุณวุฒเิ ฉพาะระดับปริญญาตรี โท และเอกมาเสนอ

โครงสร้างของกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
1. ระดับและองค์ประกอบของระดับคุณวุฒิ เป็นระดับ
สมรรถนะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบเขต
ความรู้ ทักษะ การประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ซึ่งเชื่อมโยงกับระดับคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่
ระดับพืน้ ฐานจนถึงปริญญาเอก แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) ความรู้
2) ทักษะ 3) คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และ 4) ผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามระดับคุณวุฒิการศึกษาจากการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ
และคุ ณ ลั ก ษณะที ่ พ ึ ง ประสงค์ โดยมี ข ้ อ กำหนดขอบเขต
ทีแ่ ตกต่างกันตัง้ แต่ระดับง่ายไปยาก จากระดับ 1 - 9 ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็นแกนกลาง (Core) ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับกำลังคน
ในแต่ละกลุม่ สาขาอาชีพ/วิชาชีพ
2. กลไกการเชือ่ มโยงเติมเต็ม/เทียบเคียง ความเชือ่ มโยง
ของผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษา และสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านตามความต้องการของ
ภาคการผลิตและบริการกับระดับคุณวุฒใิ นแต่ละกลุม่ สาขาวิชา/
วิชาชีพนัน้ มิได้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ต้องมีกลไก/ระบบการเข้าสู่
ระดับคุณวุฒทิ ม่ี คี วามหยืดหยุน่ หลากหลาย และสามารถเข้าถึง
ได้ตลอดเวลา เพือ่ ให้บคุ คลทีม่ คี ณ
ุ วุฒทิ างการศึกษา หรือมีทกั ษะ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หรือสมรรถนะจาก
การปฏิบัติงานที่สามารถเทียบโอนหรือเติมเต็ม เพื่อให้ได้รับ
การรับรอง และยกระดับคุณวุฒติ ามกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ทั้ง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาแบ่งเป็น
9 ระดับ ตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชัน้ สูง และปริญญาเอก ต้องมีความเชือ่ มโยงและสามารถ

เทียบเคียงกับระดับความสามารถในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ทียบเคียง
ได้กับระดับคุณวุฒิ 1 - 9 ซึ่งสามารถเติมเต็มได้ด้วยการศึกษา
อบรม และผ่านการทดสอบ วัดและประเมินผล รวมทัง้ การสะสม
หน่วยการเรียน และการเทียบโอนประสบการณ์จากกการทำงาน
ในแต่ละสาขาวิชา/วิชาชีพ

รายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒแิ ต่ละระดับ
ระดับคุณวุฒแิ ต่ละระดับทัง้ 9 ระดับได้กำหนดรายละเอียด
ขององค์ประกอบระดับคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
ระดับคุณวุฒิการศึกษาของแต่ละระดับคุณวุฒิ ในที่นี้จะนำมา
เสนอเฉพาะระดับคุณวุฒทิ ่ี 5 7 และ 9 ซึง่ สอดคล้องกับคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก
1. ระดับคุณวุฒิ 5
ความรู้
- มีความรูค้ วามเข้าใจทีค่ รอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบ
ในสาขาวิชาที่ศึกษา
- มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพเชิงลึก และความเชื่อมโยงกันระหว่าง
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำงาน
- พัฒนาการเรียนรูท้ างวิชาการ และการบริหารระดับกลาง
ทักษะ
- มีทักษะในการวางแผนการบริหารและการจัดการทำงาน
ในงานอาชีพการผลิตหรืองานบริการ
- การปฏิบตั งิ านทีซ่ บั ซ้อน
- การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
- การใช้ ภ าษาอั ง กฤษและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสือ่ สาร เพือ่ ติดต่อสือ่ สารในระดับสากล
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คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์
- ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารในการวางแผน
- การจัดการทรัพยากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการบริหารการผลิตหรือการสร้างทีมงาน และความรับผิดชอบ
ต่อผูอ้ น่ื เป็นผูบ้ ริหารระดับกลาง มีภาวะผูน้ ำ มีวสิ ยั ทัศน์ การคิด
อย่างเป็นระบบ ทักษะการโน้มน้าว ความเป็นสากล และมี
จิตวิทยาในการบริหาร มีอสิ ระในการปฏิบตั งิ านทีซ่ บั ซ้อน
- แสดงออกถึ ง ภาวะผู ้ น ำในการบริ ห ารจั ด การงาน ทั ้ ง
ในการเป็ น ผู ้ น ำหรื อ สมาชิ ก ของกลุ ่ ม หรื อ จั ด การงานผู ้ อ ื ่ น
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติทด่ี ตี อ่ วิชาชีพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี
สามารถตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อน และพัฒนาแนวทาง
ในการแก้ปญ
ั หา ตลอดจนค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์
ความรู ้ ทั ก ษะและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
ในวิชาการ และการปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยี หรืองานวิชาชีพ
ในขอบเขตที่กว้างขวาง และสัมพันธ์กับวิชาชีพตามแนวทาง
ของตนเองในการวางแผนและจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม
มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติ รับผิดชอบต่อตนเอง
และหมู่คณะ มีอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือจัดการ
งานผูอ้ น่ื มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติทด่ี ตี อ่
วิชาชีพ
2. ระดับคุณวุฒิ 7
ความรู้
มี ค วามรู ้ อ ย่ า งถ่ อ งแท้ แ ละทั น สมั ย ในเนื ้ อ หาสาระหลั ก
ทัง้ ด้านหลักการและทฤษฎีเชิงลึกในสาขาวิชาและสามารถนำมา
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่
และการบริหารจัดการ
ทักษะ
มีทกั ษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลต่างๆ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กรในระดับสูง รวมทั้งมีทักษะการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการใช้
เทคโนโลยีในที่เหมาะสมกับวิชาการและวิชาชีพ
คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อการพินิจวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย ริเริ่ม
พัฒนางานในบริบทใหม่ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง มีภาวะผูน้ ำ
ที ่ ส ามารถกำหนดนโยบาย กลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงาน พั ฒ นา
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ระบบงานและทีมงาน และมีความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ
มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ระดับ
ปริญญาโท
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีความรูแ้ ละทักษะ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมาก โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาความชำนาญทางด้านการวิจยั หรือพัฒนาความชำนาญ
ระดับสูงทัง้ ทางวิชาการและวิชาชีพ
3. ระดับคุณวุฒิ 9
ความรู้
มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้
ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาชีพลุ่มลึกชั้นสูง รู้เทคนิคการวิจัยและ
การพัฒนาการจัดการบริหารองค์กร สามารถพัฒนานวัตกรรม
หรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในบริบททีห่ ลากหลาย
ทักษะ
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาวิชาเฉพาะ มีทักษะในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในระดับชาติ และนานาชาติเพือ่ การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ
ในบริ บ ทที ่ ม ี ล ั ก ษณะพิ เ ศษและหลากหลายที ่ ไ ม่ ส ามารถ
คาดการณ์ได้ แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ ำในทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่มีความซับซ้อนอย่างมืออาชีพ
และเป็นสากล ชี้นำในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนและ
การกำกับดูแล สร้างระบบงานทีม่ คี วามซับซ้อน เชีย่ วชาญและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ระดับ
ปริญญาเอก
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สามารถจัดการกับ
ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมัน่ คง รวดเร็ว มีการศึกษาค้นคว้า
ที่ลุ่มลึกในระดับสูงอย่างอิสระ เชี่ยวชาญในเทคนิคการวิจัย
ที่สามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาและสามารถนำเสนอรายงาน
ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ เชี่ยวชาญในพัฒนาการล่าสุดของ
องค์ความรู้ในสาขาวิชา ตลอดจนการแปลความหมายและ
ประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่ เพิม่ พูนและพัฒนาในสาขาวิชาชีพ
ทีม่ า : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ, 2556.
 ⌫  ⌫ ⌫ 

