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บทคัดย่อ 

 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ท าให้ต่อไปอาเซียนจะกลายเป็น 
“ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน” การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียนจะสะดวกขึ้น 
บัณฑิตที่จบการศึกษาในประเทศหน่ึงมีโอกาสที่จะไปท างานในประเทศอ่ืนในอาเซียน ปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบระดับสูงด้านเศรษฐกิจและด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ร่วมมือ
กันพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนขึ้นมาเพื่อเป็นสะพาน “เช่ือม” กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตามระดับการศึกษาต่างๆ เข้าด้วยกัน อันจะเป็นการเชื่อม
ระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าด้วยกัน แต่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน         
เป็นเพียงกรอบมหภาคเท่านั้น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตามระดับการศึกษาต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอาชีวะศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นระดับคุณวุฒิที่จะเปิดไปสู่ตลาดแรงงานจะเป็น       
บททดสอบที่ท้าทายระบบการศึกษาของทุกประเทศในอาเซียน บทเรียนจากการน ากรอบ
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อททืธาน ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยไปปฏิบัติอาจเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนให้ประสบความส าเร็จในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การน านโยบายไปปฏิบัติ 

 
ABSTRACT 

 
 Transforming ASEAN into ASEAN Economic Community in 2015 shall 
make ASEAN become a “single market and production base”. This will ease 
the movement of skilled labors within the region. Graduates will have 
opportunities to seek jobs not only in their own countries but also in other 
ASEAN countries. At present, those high-level-officers responsible for 
economics and education in ASEAN have developed the so-called “ASEAN 
Reference Qualification Framework”. This framework is aimed to connect the 
National Qualification Framework and Higher Education Qualification  
Framework of every ASEAN country. Nevertheless, this ASEAN Reference  
Qualification Framework is only a macro - framework. The National Higher 
Education Qualification Framework and the National Vocational Education 
Qualification Framework of each ASEAN country, which serve as tools for 
opening a gateway to labor markets, will be the real tests for every ASEAN 
country. Lessons learned from applying Thailand’s Higher Education  
Qualification Framework into practice should be beneficial for bringing ASEAN 
Reference Qualification Framework into life. 
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บทน า 
 
 ในวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ และจะน าไปสู่โอกาสในการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งในด้านสินค้าและบริการ ทุน และแรงงานมีฝีมือ อันจะน าอาเซียน
ไปสู่การเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน” (Single Market and Production Base) 
และส่งผลให้อาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ และมีอ านาจต่อรองทางการค้า และ
การเมืองสูง อย่างไรก็ตามบทเรียนของสหภาพยุโรปบอกให้ทราบว่าการจะบรรลผุลส าเร็จของ
การเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน” ได้นั้น ฐานทางสังคม โดยเฉพาะระบบการศึกษา
ของกลุ่มประเทศอาเซียนต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันไป
ในเวลาเดียวกันด้วย มิฉะนั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมอืท่ีก าหนดไว้จะท าได้ล าบาก เครื่องมือ
หนึ่งที่สหภาพยุโรปใช้ในการ “เชื่อม” (Connect) ระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ          
ในสหภาพยุโรปเข้าด้วยกัน ก็คือ การพัฒนากรอบคุณวุฒิ  (Qualification Framework)         
ทั้งในระดับชาติ ที่เรียกว่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) 
และกรอบคุณวุฒิแห่งยุโรป (European Qualification Framework) ประเทศในกลุ่มอาเซียน
ก็อยู่ในระหว่างการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศ และก้าวท่ีก าลังด าเนินการ
ไปพร้อมๆ กัน คือ การพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Reference Qualification 
Framework) เนื่องจากเห็นความส าคัญของการพัฒนากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและ      
การน ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนไปปฏิบัติ ผู้เขียนจึงต้องการน าเสนอสาระที่ควรทราบ      
ในเรื่องนี้ให้รับทราบและน าไปพิจารณาต่อไป โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้        
1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติคืออะไร 2) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติคืออะไร 
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อททืธาน ี3) กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนคืออะไร 4) ปัญหาในการน าไปปฏิบัติ : เรียนรู้จากกรณีกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 5) การผลักดันกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน : 
โอกาส และความท้าทาย 
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติคืออะไร  
 
 ก่อนที่จะกล่าวถึงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ผู้เขียนขอกล่าวถึงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเสียก่อน เนื่องจากทั้งสามกรอบ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เป็นเซตย่อย ของ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งต่อไปจะมีส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เป็นเซตย่อยของ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน หรืออย่างน้อยจะต้องอ้างอิง หรือเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียนได้ ในการ “สร้าง” กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) นั้น
ผู้รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในขณะที่การ “สร้าง” 
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนการ 
“สร้าง” กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน ผู้รับผิดชอบที่เป็นทางการ คือ ส านักงานเลขาธิการอาเซียน และผู้ร่วมด าเนินการ
หลักจากประเทศไทย คือ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส าหรับประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน
นั้นจะได้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง “การศึกษาและคุณภาพการศึกษา” ของประเทศนั้นๆ 
 ส าหรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือที่มักเรียกย่อ ๆ       
ว่า มคอ. นั้น ตั้งแต่มีการประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างเป็น
ทางการเมื่อกรกฏาคม พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการประชุม 
สัมมนา และเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เรื่อยมา แต่เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน ขอยกนิยามของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มาเพื่อให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
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  “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา    
ความเช่ือมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
แต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับ
คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้ง ระบบและกลไกที่ให้
ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ” 
(จิรณี ตันติรัตนวงศ์, Online) 
 หลักการส าคัญที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
เป็นเรื่อง “ใหม่” ส าหรับการจัดการการอุดมศึกษาในประเทศไทยในช่วงเวลานั้น คือ เรื่อง 
“ผลการเรียนรู้” หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Learning Outcomes” ซึ่งผลการเรียนรู้นี้จะ
เชื่อมโยงกับระดับคุณวุฒิ ซึ่งมี 6 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 คือ ระดับอนุปริญญา ระดับที่ 2 คือ 
ระดับปริญญาตรี ระดับที่ 3 คือ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับที่ 4 คือ ระดับปริญญาโท 
ระดับที่ 5 คือ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และระดับที่ 6 คือ ระดับปริญญาเอก      
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
ก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจาก 5 ด้านนี้ได้1 เมื่อมีการน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาไปปฏิบัติ โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร รายวิชาต่างๆ ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้บริหารหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตร วิธีการสอน 
และการวัดผลต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน
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อททืธาน ีตามที่กล่าวแล้ว ในการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือไม่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หรือ “สกอ.” ก าหนดให้มีการตรวจประเมินเพื่อประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา    
เป็นประจ าทุกปี และ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ "สมศ." 
ท าการตรวจประเมินเพื่อประกันคุณภาพทุกๆ 5 ปี และ เกณฑ์หนึ่งที่คณะผู้ตรวจประเมิน     
ทั้งการประกันคุณภาพภายใน โดย สกอ. และประกันคุณภาพภายนอกโดยสมศ.จะตรวจสอบ
ก็คือ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และในการตรวจ
ประเมินรอบต่อไปจะเป็นการตรวจประเมินในระดับหลักสูตร เพื่อประกันว่าบัณฑิตที่จบ
การศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ/สาขาวิชานั้นๆ หรือไม่ 
 
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติคืออะไร 

 
 การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการตรวจ
ประเมินเป็นประจ าทุกปี โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการตรวจประเมิน
ทุกๆ 5 ปี โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นหลักประกันหนึ่ง
ว่า บัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมี
เครื่องมือท่ีเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาในระดับอ่ืนๆ เข้าด้วยกัน 
เครื่องมือท่ีว่า คือ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่จบการศึกษา
จากระบบการศึกษาของประเทศจะมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติต้องการ โดยคุณลักษณะ
ที่เกิดจากผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการผ่านการเรียนรู้จากการศึกษาในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาต้องเชื่อมโยงสอดรับกันเป็นหนึ่ง
เดียว ซึ่งต่อไปหากต้องการให้ผู้ใช้บัณฑิตจากประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนรับทราบผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิตจากระบบการศึกษาของประเทศไทย ในขณะเดียวกันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของประเทศไทยก็ต้องเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน  
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 ในขณะที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบและเริ่มผลักดัน เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 สภาการศึกษาซึ่งมีหน้าที่      
ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาโดยมีส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา        
เป็นเลขานุการ ได้ริเริ่มศึกษาและเตรียมการจัดท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
เรื่อยมาและได้เสนอ “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ” ให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไปตั้งแต่วันที่ 
8 มกราคม พ.ศ. 2556 ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรใีห้ความเหน็ชอบแล้วส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้จัดพิมพ์ หนังสือช่ือ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่จ านวน 2,000 เล่ม          
ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556) และยังวางเอกสาร
ไว้บนเว็บของส านักงานให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้อย่างสะดวก ยิ่งกว่านั้นตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังจัดพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ 
“กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ” อีกหลายเล่ม ล่าสุดคือการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่กรอบ
ประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2558) และ แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
(2558) แต่ค าว่า “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ” และความเป็นมาของ “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ”       
ก็ยังอาจจะเป็นเรื่องที่รู้และเข้าใจกันในกลุ่มคนที่รับผิดชอบโดยตรง ในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 
รวมทั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษายังอาจจะไม่คุ้นชิน  
 จากหนังสือเรื่อง กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ท าให้ทราบว่าก่อนได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีการศึกษา
วิเคราะห์วิจัย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา                
ไม่น้อยกว่า 4 ปี และยังได้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานจากประเทศต้นแบบที่ใช้กรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติจนประสบผลส าเร็จ รวมถึงมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่าง
หน่วยงาน องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และน าองค์ความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์เป็น 
(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เสนอคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการ
ศึกษา คณะกรรมการสภาการศึกษา และคณะรัฐมนตรีตามล าดับ (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2556 : 5)  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้จัดท าหนังสือเพื่อเผยแพร่หลักการและแนวคิดเรื่องนี้ ซึ่งได้แก่หนังสือ  
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อททืธาน ีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในหนังสือเล่มนี้เนื้อหาที่น าเสนอ ได้แก่ สาระส าคัญของกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ อันประกอบด้วย หลักการส าคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นิยามของศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ยุทธศาสตร์/
มาตรการการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ และเง่ือนไขความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากเรื่องราวเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติอาจเป็นเรื่องที่ผู้คนที่เกี่ยวข้องทราบ            
เป็นอย่างดี แต่ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยเฉพาะ 
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต อาจไม่ทราบ ผู้เขียนจึงขอยกนิยามศัพท์บางค าที่ปรากฏ
ในหนังสือน้ีมาเพื่อให้ทราบเบื้องต้น ดังนี ้
   กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หมายถึง กรอบแนวทางการเช่ือมโยง ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ของระดับคุณวุฒิการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับ/ประเภท
การศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา/วิชาชีพ  ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาระบบทวิภาคี กับ ระดับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ผ่านการทดสอบ วัดและประเมินผล และการเทียบโอน ตาม
ระดับคุณวุฒิภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
  คุณวุฒิการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดการรับรองความรู้ความสามารถของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ/ประเภทการศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา/วิชาชีพ ที่ผ่านการ
ทดสอบ วัดและประเมินผล และการเทียบโอน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
  ระดับคุณวุฒิ หมายถึง เกณฑ์บ่ง ช้ีคุณลักษณะของความรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เช่ือมโยงระหว่าง ทักษะ ความรู้ และความสามารถเชิงวิชาการ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับ/ประเภทการศึกษา กับทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงาน (สมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะ
วิชาชีพ) ตามความต้องการของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา/วิชาชีพ 
  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่สามารถแสดงออก
ซึ่งความรู้ ความสามารถทางด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัย ที่เป็นความต้องการ



    

  กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน : โอกาส และความท้าทาย 9 
 

วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

อททืธาน ี

ของสถานประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจและบริการ) (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2556 : 17 - 18) 
 จากนิยามค าว่า “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ” จะเห็นว่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติจะท า
หน้าท่ีเชื่อมโยงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของการศึกษาทุกระดับเข้าด้วยกัน และกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติได้ก าหนด “ระดับคุณวุฒิ” ซึ่งเป็น “เกณฑ์บ่งช้ีคุณลักษณะของความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์” ไว้ 9 ระดับด้วยกัน โดยก าหนดให้ระดับสูงสุด คือ ปริญญาเอก 
เป็นระดับที่ 9 ระดับที่ 8 คือ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ระดับที่ 7 คือ ระดับปริญญาโท 
ระดับที่ 6 คือ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับที่ 5 คือ ระดับปริญญาตรี ระดับที่ 4 คือ
ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับที่ 3 คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ระดับที่ 2 คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับที่ 1 คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556 : 13) นอกจากการก าหนดโครงสร้างของกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติออกเป็น 9 ระดับแล้ว ในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติยังระบุด้วยว่าผู้ที่มีคุณวุฒิ      
ในแต่ละระดับมีความรู้อะไรบ้าง มีทักษะอะไรบ้าง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อะไรบ้าง และ 
เมื่อน าทั้งหมดไปประยุกต์ใช้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2556 : 15 - 30) หากกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เมื่อผู้ใช้บัณฑิตทราบว่าผู้ที่จบการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งก็คือ  มีคุณวุฒิระดับที่ 4 ผู้ใช้บัณฑิต
สามารถคาดหวังได้ว่าผู้นั้น 

1) สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ในขอบเขต
ทั่วไปของงานท่ีหลากหลาย บางงานท่ีมีความซับซ้อนและไม่เป็นงานประจ า สามารถประยุกต์
ทักษะ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ การแก้ปัญหามีความ
ตระหนักในการท างานอย่างปลอดภัย การวางแผนและจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม      
มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิธีการ ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และหมู่คณะ 
มีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน และการประเมินผลคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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อททืธาน ี   หากผู้ใช้บัณฑิตทราบว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งก็คือ มีคุณวุฒิ
ระดับที่ 5 ผู้ใช้บัณฑิตสามารถคาดหวังได้ว่าผู้นั้น 

2) สามารถตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อน และพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีสาระสนเทศ
และการสื่อสาร ในวิชาการและการปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยี หรืองานวิชาชีพ ในขอบเขตที่
กว้างขวางและสัมพันธ์กับวิชาชีพตามแนวทางของตนเองในการวางแผนและจัดการทรัพยากร
ที่เหมาะสม มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีปฏิบัติ รับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ มีอิสระใน
การปฏิบัติงานท่ีซับซ้อนหรือจัดการงานผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ 
  กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ หากผู้ใช้บัณฑิตต้องการผู้ที่ “สามารถตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อน 
และพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา ตลอดจนค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ความรู้” 
ผู้ใช้บัณฑิตต้องมุ่งการสรรหาและเลือกสรรไปที่กลุ่มที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี แต่หาก
ต าแหน่งงานนั้นไม่ต้องการผู้ที่สมารถตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนแต่ต้องการผู้ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ การสรรหาและเลือกสรรไปท่ีกลุ่มที่มีคุณวุฒิระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  
 โครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 9 ระดับนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาในแต่
ละระดับจะต้องก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติในแต่ละระดับการศึกษาให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างนี้และสอดรับซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาในทุกระดับมุ่งสร้างผล
การเรียนรู้ที่สอดรับกันและได้ผู้จบการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติต้องการ  
 
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงแห่งอาเซียนคืออะไร 
 
 ในขณะที่ประเทศไทยก าหนดระดับคุณวุฒิไว้ 9 ระดับ ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน
ก็มีการก าหนดระดับคุณวุฒิไว้เช่นเดียวกัน ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว กัมพูชา 
มาเลย์เซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ก าหนดไว้เป็น 8 ระดับ และประเทศอินโดนีเซีย ก าหนดไว้
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เป็น 9 ระดับ เป็นต้น นอกจากการจ าแนกเป็นระดับต่างๆ มีทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 
ความหมายที่แต่ละประเทศก าหนดให้กับระดับต่างๆ ก็มีทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 
ในขณะที่ประเทศไทยก าหนดให้ปริญญาตรี คือ ระดับ 5 ปริญญาโท คือ ระดับ 7 และ
ปริญญาเอก คือ ระดับ 9 ประเทศฟิลิปปินส์ ก าหนดให้ปริญญาตรี คือ ระดับ 6 ปริญญาโท 
คือ ระดับ 7 และปริญญาเอก คือ ระดับ 8 นอกจากนั้น จ านวนระดับและความหมายของ
คุณวุฒิแต่ละระดับที่มีทั้งเหมือนกันและแตกต่างกันแล้ว ความครอบคลุมของผลการเรียนรู้         
ที่ก าหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศก็มีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและส่วนที่
แตกต่างกนั ดังนั้น ผู้รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน
จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องสร้างระบบเพื่อเช่ือมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศต่างๆ
ให้สามารถเทียบเคียงกันได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือในกลุ่มอาเซียน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556 : 10 - 12)  ซึ่งก็คือ กรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน น่ันเอง 
 ในหนังสือของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติเรื่องการพัฒนากรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติสู่กรอบประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2558) ได้กล่าวถึง กรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียนไว้ ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556 : 20) 
  “กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เป็นวิธีการเช่ือมโยงกรอบคุณวุฒิของประเทศ
สมาชิกหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง โดยวิธีการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิที่เป็นแกนกลาง  ทั้งนี้ 
กรอบคุณวุฒิของภูมิภาคอาเซียน จะท าให้เกิดการเทียบเคียงคุณวุฒิระหว่างประเทศ โดยมี
หลักการในการออกแบบกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก
และหน่วยงานที่ได้รับเชิญจากแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศมีบริบททางการศึกษา         
ที่แตกต่างกัน ดังนั้น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศจึงมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
ระดับคุณวุฒิ ขอบเขตของผลลัพธ์การเรียนรู้ ตลอดจนระบบเทียบโอนคุณวุฒิ ดังนั้น           
การออกแบบกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนจึงมุ่งเน้นให้สามารถใช้งานและเช่ือมต่อร่วมกับ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศสมาชิกได้อย่างเป็นแกนกลาง โดยสร้างให้มีกลไกที่มี
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อททืธาน ีความชัดเจนในการเทียบระดับคุณวุฒิระหว่างกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ภายใต้ข้อก าหนด 
ที่ไม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเดิม 

 กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนจะต้องท าหน้าที่เป็นกรอบที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง        
ในการเทียบเคียงคุณวุฒิระหว่างประเทศสมาชิก กรอบแกนกลางที่ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงนี้         
จะช่วยให้ประเทศต่างๆ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมในแต่ละประเทศ
ใช้ในการเทียบเคียง และรับรองคุณวุฒิโดยการก าหนดระดับเทียบเคียง หรือระดับของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละคุณวุฒิ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับรองคุณวุฒิหรือส่วนของคุณวุฒิ
ของประเทศอื่นได้..” 
 แนวคิดเรื่องกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และพัฒนาเรื่อยมา
เป็นล าดับ จนถึงปัจจุบันคณะท างานเรื่องกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Task Force on 
ASEAN Qualification Reference framework) ที่ตั้งขึ้นโดยที่ประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
ด้านเศรษฐกิจแห่งอาเซียน (ASEAN Economic Ministers ) และที่ประชุมรัฐมนตรี              
ที่รับผิดชอบด้านการศึกษาแห่งอาเซียน (ASEAN Education Ministers) ได้ประชุมปรึกษาหารือ
กันหลายครั้งและที่ประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจแห่งอาเซียนและรัฐมนตรี       
ที่รับผิดชอบด้านการศึกษาแห่งอาเซียนได้ให้ความเห็นชอบกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
เรียบร้อยแล้ว ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศต่างๆ จะเริ่มกระบวนการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละประเทศให้เข้ากับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนภายใต้หลักการของความ
สมัครใจ และคาดว่าการเทียบเคียงจะเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2561 (ส านักงานเลขาธิการ
อาเซียน, Online) 
 
ปัญหาในการน าไปปฏิบัติ : เรียนรู้จากกรณีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
 ผู้น าอาเซียนหวังที่จะเห็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ       
ในปลายปี พ.ศ. 2558 อันจะน าอาเซียนไปสู่การเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน”
แรงงานฝีมือในอาเซียน สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี แต่ในทางปฏิบัตินั้นการเคลื่อนย้าย
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แรงงานฝีมืออย่างเสรีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน
สามารถเทียบเคียงกันได้ นายจ้างในประเทศที่ต้องการจ้างงานบัณฑิตที่จบจากประเทศอื่น 
(ประเทศที่สอง) ต้องการทราบว่า คุณวุฒิทางการศึกษาที่บัณฑิตได้รับเมื่อเทียบเคียงกับบัณฑิต
ที่จบจากประเทศตนเองหรือบัณฑิตจากอีกประเทศหนึ่ง (ประเทศที่สาม) แล้ว แตกต่างกันหรือ
เหมือนกัน บัณฑิตที่จบวุฒิการศึกษาเดียวกันแต่จบจากสถาบันการศึกษาในประเทศที่ต่างกัน 
มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอื่นท่ีเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน เหมือนกันในเรื่องอะไรบ้าง 
และแตกต่างกันในเรื่องอะไรบ้าง เครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการเทียบเคียงกันได้  คือ        
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน แต่ขณะเดียวกันทุกประเทศต้องสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและ
ต้องมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อาชีวะศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นระดับคุณวุฒิที่จ าเป็นต่อการท างาน และที่ส าคัญที่สุด คือ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติในระดับต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นนั้น ต้องมีการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 
และต้องมีระบบในการตรวจประเมนิคุณภาพอย่างจรงิจังและสม่ าเสมอ หากมีกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติแต่ไม่มีการตรวจประเมินว่าสถานศึกษามีการปฏิบัติให้เป็นตามกรอบที่วางไว้
หรือไม่ เพียงไร หรือมีระบบการตรวจประเมินแต่ระบบที่วางไว้ไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
การเทียบเคียงระดับคุณวุฒิของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งจาก
ภายในประเทศเดียวกัน และระหว่างประเทศก็ท าไม่ได้ ประเด็นท่ีเป็นปัญหามักไม่ใช่ประเด็น
ในขั้นตอนของการออกแบบและวางกรอบนโยบาย และการสร้างนโยบายตามแบบและกรอบ
ทีว่างไว้ แต่เป็นประเด็นในข้ันตอนของการน าไปปฏิบัติ ดังนั้น ประเด็นท่ีผู้บริหารต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ คือ การด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานในแต่ละระดับการศึกษา 
หากพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติซึ่งเป็นกรอบท่ีก าหนดระดับ
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับที่ 5 จนถึงระดับที่ 9 ความส าเร็จในการน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปปฏิบัติจะส่งผลต่อความส าเร็จของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และจะมีผล
ต่อความส าเร็จของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน บทเรียนจากการน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปปฏิบัติน่าจะเป็นบทเรียนให้กับการน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอื่น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนไปปฏิบัติได้ 
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อททืธาน ี ตามที่กล่าวในตอนต้นแล้วว่าในการ “สร้าง” กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) นั ้น ผู ้ร ับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในขณะที่การ “สร้าง” กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีส านักงานสภาการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก          
ส่วนการ “สร้าง” กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ผู้รับผิดชอบที่เป็นทางการ คือ ส านักงาน
เลขาธิการอาเซียน และผู้ร่วมด าเนินการหลักจากประเทศไทยคือส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ส าหรับประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนนั้นจะได้แก่  หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง 
“การศึกษาและคุณภาพการศึกษา” ของประเทศนั้นๆ หากติดตามการท างานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะพบว่า หน่วยงานท้ัง 2
แห่ง ผลักดันเรื่องที่ตนรับผิดชอบเต็มที่ทั้งในแง่มุมทางสารัตถะ และแง่มุมทางปฏิบัติในการ
สร้างความรับรู้และผลักดันให้เกิด อย่างไรก็ตามแม้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จะมีการเตรียมการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มีการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและจัดท ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและทีมงานจากมหาวิทยาลัยช้ันน า
ของประเทศ มีการประชุมสัมมนาระดมสมอง มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดท าเอกสาร 
มีการจัดท าคู่มือเผยแพร่ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, Online) แต่เมื่อมีการประกาศ
กระทรวงศึกษาการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 ซึ่งหมายถึงการน าหลักการและแนวคิด เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา” ไปปฏิบัติ เสียงคัดค้านจากบรรดาคณาจารย์จ านวนหนึ่งก็ปรากฏให้เห็นใน
สื่อต่างๆ และยังมีเสียงคัดค้านอยู่จนถึงวันน้ี ประเด็นที่น่าสนใจ คือ แนวคิดที่มาจากการยก
ร่างจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีผู้เช่ียวชาญจากประเทศที่เคยผ่านกระบวนการออกแบบและน า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศตนเอง ไปใช้มาแล้ว  ผ่านการไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบจากผู้เกี่ยวข้อง โดยการจัดสัมมนาระดมความเห็นหลายครั้ง และผ่านคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาซึ่งมีตัวแทนทั้งจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเป็นกรรมการ เหตุไร        
เมื่อน าไปใช้จึงมีการต่อต้านทั้งที่แสดงออกอย่างชัดเจน แข็งกร้าวและรุนแรง และที่แสดงออก
อย่างซ่อนเร้นแต่หนักแน่น  
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อททืธาน ี

 ตามทฤษฎีแล้วปัจจัยที่มีผลต่อการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติมีหลายปัจจัย
ด้วยกัน แต่หากพิจารณาให้เข้าใจง่ายๆ อาจแยกเหตุที่ท าให้นโยบายไม่ประสบความส าเร็จ
อย่างจริงจังออกได้เป็น 1) นโยบายไม่ดี (Bad Policy) 2) การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย 
ไม่ดี (Bad Execution) และ 3) โชคไม่ดี (Bad Luck) เมื่อพิจารณาจากปัจจัย 3 ปัจจัยนี้      
จะพบว่า นโยบายเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นนโยบายที่ผ่านการออก
แบบอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาวิจัยรองรับ รวมทั้งเป็นแนวคิดและหลักการที่ใช้อยู่ใน
ประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ประเทศ         
เพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน คือ มาเลย์เซียและฟิลิปปินส์ ก็มีการน าหลักการและแนวคิดนี้ไปใช้ 
สิ่งที่ก าหนดเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ก็เทียบเคียงได้กับแนวคิดและวิธีปฏิบัติของประเทศอื่นๆ 
ดังนั้น จึงพอสรุปโดยไม่ต้องพิสูจน์ยืนยันเพิ่มเติมได้ว่านโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายที่ไม่ดี ส าหรับ
ปัจจัยข้อที่สามที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ โชคไม่ดี นั้นความหมายของ 
“โชคไม่ดี” คือ ในระหว่างการแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุม
ได้และมีผลต่อการแปลงนโยบายเกิดขึ้น อาทิ นโยบายการส่งเสริมให้เกษตรกรท าไร่ นา       
สวนผสม ความส าเร็จของนโยบายขึ้นอยู่กับการเติบโตออกดอกออกผลของไม้ผลที่ปลูกไว้        
การเติบโตของปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อ เกษตรกรใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวพืชผล และปลาเติบโต
พอที่น าไปขายได้ ปรากฏว่า เกิดอุทกภัย ไร่นาเสียหาย ไม้ผลยืนต้นตาย ปลาที่เลี้ยงไว้หายไป
กับกระแสน้ า เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่ยากต่อการควบคุม กรณีเช่นนี้
เรียกว่า โชคไม่ดี ส าหรับกรณีการน าหลักการและแนวคิดเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาไปปฏิบัตินั้น ความส าเร็จวัดจากการที่เนื้อหาสาระของหลักสูตรต่างๆ ที่เปิด
สอนเป็นไปตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผู้สอน
ท าการสอนและวัดผลตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม เช่น ภัยธรรมชาติดังท่ีมีเหตุน้ าท่วมประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2553 จึงไม่มีผลโดยตรงต่อความส าเร็จของการน านโยบาย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีผลโดยตรง ได้แก่ ปัจจัยข้อ 2 คือ การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายไม่ดี (Bad Execution) หากวิเคราะห์โดยฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
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อททืธาน ีคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะพบว่า อาจารย์ที่คัดค้านเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คือ อาจารย์ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ 
ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าวิถีการท างาน (Ways of Working) ของอาจารย์ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์จะแตกต่างจากอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย ข้อหนึ่งที่ชัดเจน คือ อาจารย์
ด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ล้วนชินกับการใช้ “คู่มือ” (Manual) ในการ
ท างาน และในหลายครั้งการไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มืออาจมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
แต่อาจารย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มักไม่คุ้นชินกับการใช้ “คู่มือ” (Manual)       
ในการท างาน อาทิ การก าหนดรายละเอียดใน มคอ. 32 ว่าเนื้อหาสาระในแต่ละคาบที่สอนคือ
อะไร สอนแล้วท าให้เกิดผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics 
and Morality) 2) ด้านความรู้ (Knowledge) 3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
ในความเห็นของผู้สอนจ านวนหนึ่งที่แสดงความเห็นในที่ประชุมสัมมนาเรื่องนี้ หรือแสดง
ความเห็นเมื่อมีการสนทนาหารือกัน ประเด็นท่ีเห็นสอดคล้องกัน คือ เนื้อหาสาระของรายวิชา
ทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มักมีลักษณะอ่อนไหวไปตามเหตุการณ์เฉพาะหน้า       
การก าหนดเนื้อหาไว้ล่วงหน้า และต้องสอนตามที่ก าหนดไว้ เป็นเสมือนการปิดกั้นความรู้ 
และส่งเสริมให้อาจารย์ไม่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกับโลก             
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนเองก็ไม่ได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบันเนื่องจากแผนการสอน
เตรียมไว้เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว หรือ 1 ปีที่แล้ว นอกจากนั้นใน มคอ. 43 ซึ่งเป็นเรื่องของการ
ออกแบบและก าหนดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา อาจารย์ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ก็จะไม่คุ้นชินกับการที่ต้องก าหนดสถานที่ศึกษาดูงานล่วงหน้าถึง 6 - 12 เดือน 
และกิจกรรมศึกษาดูงานล่วงหน้ามักเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่อาจขอตั้งงบประมาณได้แต่
อาจไม่ได้รับงบประมาณตามที่ขอก็ได้ เรื่องเหล่านี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์ด้านมนุษยศาสตร์ 
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และสังคมศาสตร์เห็นว่าการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นภาระ
ทีเ่พิ่มขึ้นมาโดย “ได้ไม่เท่าเสีย”  
  ในความเห็นของผู้เขียน การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะในกรณีของ
สถาบันอุดมศึกษา“ภูมิคิด”ของผู้ที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบายเป็นปัจจัยที่ตัดสิน
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย เหตุผลข้อหนึ่ง คือ สถาบันอุดมศึกษามีลักษณะเป็น
องค์การแบบวิชาชีพตามความหมายของมินท์ซเบอร์ค (Mintzberg) ในองค์การแบบวิชาชีพ 
กลุ่มคนที่มีความส าคัญในการตัดสินความอยู่รอดและเติบโตขององค์การ ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
(Operating Core) (Mintzberg, 1983) ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ทั้งหลาย หากคณาจารย์ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานไม่ “ซื้อ” (Buy-in) กับแนวคิดที่เป็นฐานของนโยบาย แต่ต้องเป็นคนที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติ โอกาสที่นโยบายจะได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังจะเกิดขึ้นได้ยากมาก 
ในกรณีของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เมื่อเริ่มเขียน มคอ. 2 คณาจารย์ทั้งหลาย
โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารหลักสูตรเป็นผู้ที่ต้องเขียนหลักสูตรตั้งแต่ข้อมูลทั่วไป         
รวม 13 หัวข้อ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษาและโครงสร้างของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธการสอนและการประเมินผล ซึ่งรวมถึงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมิน
และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร รวมทั้งยังรายละเอียดรายวิชาของทุกรายวิชา 
ทั้งหมดต้องเขียนตามรูปแบบที่ก าหนด ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรจะเป็น
ผู้ด าเนินการในส่วนที่ท าได้ ส่วนที่ท าไม่ได้ เช่น รายละเอียดรายวิชาก็อาจมีอาจารย์คนหนึ่ง
เป็นผู้เขียน การท าให้ได้มาซึ่ง มคอ. 2 จะไม่เป็นปัญหามากนัก แต่ข้อเท็จจริงคืออาจารย์ที่มี
ช่ือเป็นอาจารย์ผู้บริหารหลักสตูรอาจจะไม่ได้เป็นคนจัดท าเอง หรืออาจารย์บางรายอาจไม่เคย
รู้เห็นเลยก็เป็นได้ แต่หากอาจารย์เป็นผู้จัดท าเอง แรงต่อต้านจะมีสูงเนื่องจากปริมาณเอกสาร 
ที่ต้องจัดท ามีจ านวนมาก และเง่ือนไขรายละเอียดมีมาก แต่หากผู้จัดท าเป็นทีมเจ้าหน้าที่มี
ความเช่ียวชาญ แรงต่อต้านก็จะไม่ปรากฏให้เห็นมากนัก ส าหรับ มคอ. 3 เป็นรายละเอียดของ
รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา ได้แก่ รหัสและช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต 
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อททืธาน ีและอื่นๆ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ลักษณะและการด าเนินการ การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ซึ่งระบุให้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อ
และเนื้อหาที่สอนเป็นรายสัปดาห์ ตลอดจนวิธีการและช่วงเวลาที่จะประเมินผล ทรัพยากร
การเรียนการสอน และหัวข้อสุดท้าย คือ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
มคอ. 3 นี ้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งโดยข้อเท็จจริง
แล้วสาระที่ต้องเขียนจะคล้ายคลึงกับค าอธิบายรายวิชา แต่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและ           
ต้องเขียนตามแบบที่ก าหนดซึ่งท าให้เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาค่อนข้างมากในการจัดท า           
ครั้งแรก ขณะเดียวกันเมื่อจัดท าหากต้องด าเนินการตามที่เขียนระบุไว้อย่างเคร่งครัดก็อาจจะ
ท าไม่ได้ อาจารย์ที่มีความตั้งใจและรับผิดชอบสูงก็จะเกิดความอึดอัด ในขณะที่อาจารย์          
ที่เพียงแต่จัดท าขึ้นให้เกิดเอกสารตามที่ก าหนด เมื่อลงมือสอนก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจะด าเนินการ
ตามที่เขียนไว้หรือไม่ เนื่องจากโดยทั่วไปมักไม่มีระบบการตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าได้ด าเนินการ
จริงตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 หรือไม่ อาจารย์ที่จริงจังก็จะอึดอัดและแสดงความเห็นคัดค้าน 
ในขณะที่อาจารย์จ านวนหน่ึงก็ไม่สนใจและใส่ใจ มคอ. 3 ก็กลายเป็นเพียงกระดาษที่ไม่มีการ
ตรวจสอบว่าท าได้ตามที่เขียนไว้หรือไม่ มคอ. 4 - 5 - 6 ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน ส าหรับ 
มคอ. 7 ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ผู้ที่ต้องลงนามรับรองคืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน รายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่หากมีการจัดท าอย่างจริงจังจะ
เป็นรายงานที่ให้ได้ข้อมูลมีประโยชน์มากต่อการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป แต่การจะจัดท า
รายงานได้ต้องมีการเก็บรวบรวมสถิติต่างๆ อาทิผลการกระจายตัวของคะแนนในแต่ละ
รายวิชา ซึ่งหากไม่มีระบบอิเล็กทรอนิครองรับการจัดท ารายงานจะใช้เวลามากและ                 
ต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีทักษะเฉพาะ4 ขณะเดียวกันการตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน        
ก็เป็นเรื่องท้าทายความสามารถของผู้ตรวจประเมินทั้งจากภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจัยช้ีขาดความส าเร็จของการน ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไปปฏิบัติอยู่ที่อาจารย์ผู้สอนตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก คือ ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงาน
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เลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับ        
ให้เป็นไปตามนโยบายได้ด าเนินการทั้งหลายทั้งปวง ทั้งด้านวิชาการในการพัฒนากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และด้านการเผยแพร่
รณรงค์ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในระดับต่างๆ ได้รับทราบเนื้อหาและแนวทางปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังมีการตรวจประเมินทั้งจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถาบันอุดมศึกษาเองก็มีการสร้างกลไกและก าหนดผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ สิ่งที่ยังขาดหายไป
คือ การขายความคิดในเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิให้กลายเป็น “ภูมิคิด”ในการท างานของอาจารย์ 
ขณะเดียวกันก็ต้องสร้าง “ตัวช่วย” ให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดการกับแบบฟอร์ม
ตาม มคอ. ต่างๆ ได้โดยใช้เวลาไม่มากและสามารถเรียกข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้ไม่ยาก ระบบ CUCAS ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง
หนึ่งที่หน่วยงานกลาง คือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาน่าจะพัฒนาขึ้นและอนุญาต
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปปรับแปลงให้เข้ากับบริบท
เฉพาะของตนเองได้ อีกระบบหนึ่งที่ต้องท าให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติคือระบบการตรวจ
ประเมินที่ต้องไม่เน้นการตรวจประเมินเอกสาร และต้องจัดท าระบบให้ “ยืดหยุ่น” และ     
เน้นผลลัพธ์พร้อมไปกับกระบวนการ ไม่ใช่เน้นกระบวนการตามเอกสารแบบที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน (วีรบูรณ์ วิสารทสกุล, Online) 
 
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงแห่งอาเซียน : โอกาส และความท้าทาย 
  
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะพบว่าเมื่อมองในระดับผู้น าประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ก าลังจะกลายเป็นความจริง ต่อไปอาเซียนจะกลายเป็น “ตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน” การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียนจะเกิดขึ้น บัณฑิตที่จบการศึกษาในประเทศ
หนึ่งมีโอกาสที่จะไปท างานในประเทศอื่นในอาเซียน อาเซียนจะกลายเป็นฐานการผลิตใหญ่ 
และเป็นกลุ่มการเมืองและเศรษฐกิจที่มีอ านาจต่อรองสูงในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งหมด      
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อททืธาน ีที่กล่าวถึงและประเด็นอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นโอกาสของพลเมืองไทยและพลเมืองในอาเซียน 
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษาได้ร่วมมือกันสร้าง
ขึ้นมาเพื่อเป็นสะพาน “เช่ือม” ระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าด้วยกัน คือ 
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน จะสามารถเช่ือมระบบการศึกษาโดยเฉพาะระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศต่างๆ เข้าด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหน อาจจะไม่ได้อยู่บนฐานที่อาเซียนมีกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียนเท่านั้น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติในระดับการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอาชีวะศึกษาซึ่งเป็นคุณวุฒิท่ีจะเปิดไปสู่ตลาดแรงงาน จะเป็นบททดสอบที่ท้าทายระบบ
การศึกษาของทุกประเทศในอาเซียน  
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อททืธาน ี

ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
1 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือเรยีกอีกอย่างว่า คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตไว้ 9 ด้าน ได้แก่ มีความรู้ มีคณุธรรม คิดเปน็ ท าเป็น ใฝ่รู้
และรูจ้ักวิธีการเรียน มีภาวะผู้น า มีสุขภาวะ มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ และ
ด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์  

2 มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร จัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  
ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
เนื้อหาความรู้ ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะ 
อื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการ 
อื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมิน
รายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

3 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(Field Experience Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม 
หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของ หลักสูตร โดยจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของการด าเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจ      
ที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึก มีการก าหนดกระบวนการหรือวิธีการในการ 
ปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา       
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อททืธาน ีใหป้ระสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายรวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา 
และการประเมินการด าเนินการตามรายละเอียด ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4 มีผู้ส ารวจออนไลน์เรื่องผลส ารวจแรงงานในการจัดท า  มคอ.7 ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า      
ในบรรดาผู้ตอบ 57 คน บอกว่าผู้จัดท า มคอ. 7 ส่วนใหญ่จบปริญญาโทและ 
ปริญญาเอกในการจัดท าหลักสูตรหนึ่ง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ คือ 362 ช่ัวโมงต่อคน
ซึ่งแม้ว่าการส ารวจที่กล่าวถึงนี้จะไม่ได้มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ แต่ผลส ารวจนี้
เมื่อประกอบกับค าสนทนาในหมู่คนท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้และเมื่อพิจารณารายละเอียด
ที่ต้องบรรจุในรายงาน มคอ. 7 ก็พอประมวลได้ว่า กิจกรรมนี้หากไม่วางแผนล่วงหน้า
เป็นอย่างดี และไม่มีโปรแกรมส าเร็จรูปรองรับจะใช้เวลามากอย่างแน่นอน 

 
 
 


