


 
 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-------------------------- 

 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพ่ือเป็นแนวทางให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
 

๑.ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

๒. ให้เพ่ิมข้อความไว้ท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“กรณ ีที ่สถาบ ันอ ุดมศึกษาใดจะจัดท ารายละเอียดของรายว ิชา รายละเอ ียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษา
สามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖                    
และ มคอ.๗ โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
ได้  ทั้ งนี้  ให้ค านึ งถึงเจตนารมณ์ ของการจัดท า มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗”  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 

๓. ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้  (ซึ่ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทาง 
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒)  
เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและ 
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รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที ่๑ – ๖ ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์
ในการผลิตบัณฑิต  ทั้ งนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่
สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหมไ่ด้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมี
ความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้น าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

      

(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
       ประธานกรรมการการอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลงวันที ่ ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
------------------------------------------------ 

 
ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย

ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดปัจจัยสู่ความส าเร็จที่เป็นวงจรคุณภาพของกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบด้วย แนวทางการออกแบบหลักสูตร รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

และการรายงานผลการด าเนินการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมถึง

การเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน รายละเอียดปรากฏในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น  

เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระและมีหลักในการก าหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียน

การสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา จึงก าหนดเฉพาะเจตนารมณ์ที่ควรค านึงถึงในการจัด 

การเรียนการสอนในรายวิชา ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและหลักสูตร ไว้ในเอกสาร 

มคอ. ๓ – ๗ ดังต่อไปนี้ 

 
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ ยวกับแนวทาง 
การบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้             
ที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและ
เนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังผลการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่นักศึกษา
จะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดแผนการสอน ระยะเวลาที่ใช้
ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอ่ืนๆ  
ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินรายวิชา                          
และกระบวนการปรับปรุง  

 
มคอ. ๔  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง 
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึก
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน รายละเอียด                      
ของหลักสูตร โดยจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงจุดมุ่งหมายและรายละเอียดของการด าเนินการของกิจกรรมนั้นๆ  
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ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึก มีการก าหนดกระบวนการหรือวิธีการใน  
การปลูกฝังผลการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย รวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการด าเนินการ 
ตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

 

มคอ. ๕   รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล                  

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด                
การเรียนการสอนในวิชานั้นๆ ว่าได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียด
ของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง                  
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้าน 
การบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค
หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะ              
ต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

มคอ. ๖  รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) 

หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้
ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก        
การวิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/พนักงานพ่ีเลี้ยง  
 

มคอ. ๗  รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
การรายงานผลการด า เนิ นการของหลั กสู ตร (Programme Report) หมายถึ ง            

การรายงานผลประจ าปีการศึกษาโดยผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่ เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายใน           
และภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพ                   
ของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน  การเทียบเคียงผลการด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆ ที่มี 
สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผน
และพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าว             
จะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 

 
 




