-๑-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทําและการติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห+งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๗
-----------------------------------------เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจความในมาตรา ๓๑(๑) แห*งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภัฏศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๗ จึงเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทําและการติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกว*า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทําและการ
ติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๒ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแต*วันถัดจากวันประกาศเปDนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว*า มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
“คณะ” หมายความว*า คณะหรือหน*วยงานที่จัดตั้งเปDนส*วนงานราชการ หรือส*วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และใหหมายความรวมถึงหน*วยงานที่เรียกชื่ออย*างอื่นที่มีฐานะเทียบเท*าคณะ
“คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร” หมายความว*า คณะบุคคลที่ไดรับการแต*งตั้งจากคณะหรือ
หน*วยงาน หรือ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ศรีส ะเกษ ใหรับ ผิด ชอบในการจัด ทํา หลักสูต รที่มีอยู*แลวใหดีขึ้น หรือ
สมบูร ณ4ขึ้น รวมถึง การปรับ ปรุง หลักสู ตรอัน เดิ มใหไดผลดียิ่ งขึ้ น หรือเปDน การจั ดทํ าหลักสู ตรใหม*โ ดยไม* มี
หลักสูตรเดิมอยู*ก*อน
“คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว*า คณะบุคคลที่ไดรับการแต*งตั้งจากคณะหรือ
หน*วยงาน หรือ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ศรีส ะเกษ ใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
พัฒนาหลักสูตรและติดตามประเมินผลหลักสูตรใหเปDนไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
“คณะกรรมการประเมิน” หมายความว*า คณะบุคคลที่ไดรับการแต*งตั้งจากคณะหรือหน*วยงาน
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ใหรับผิดชอบในการประเมินผลหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ

-๒“อาจารย4ประจําหลักสูตร” หมายความว*า ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปDน อาจารย4ป ระจํา หลักสูต ร ซึ่งเปDน ไปตามเกณฑ4มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหหมายความรวมถึงอาจารย4ผูรับผิดชอบหลักสูตรดวย
“หลักสูตร” หมายความว*า หลักสูตรที่เปJดสอนระดับ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท
และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และเปDนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
“สาขาวิชาหรือสาขา” หมายความว*า สาขาวิชาหรือสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนในแต*ละ
คณะ และใหหมายรวมถึงหน*วยงานที่เรียกชื่อเปDนอย*างอื่นที่มีฐานะเทียบเท*า
ขอ ๔ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๔.๑ ใหคณะแต*งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อควบคุมกํากับใหมีการดําเนินงานและ
การพัฒนาหลักสูตรใหเปDนไปตามเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ และการประเมินผลหลักสูตร
ทุกหลักสูตร อย*างนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตร
๔.๒ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)
(๑) ร*างและจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกําหนด หลักสูตรใดที่มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ใหจัดทํา
หลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น
(๒) ในการจัดทําหลักสูตรใหม*และหลักสูตรปรับปรุง ใหแต*ละหลักสูตรนําขอมูลที่เกี่ยวของ
มาประกอบการจัดทําหลักสูตรใหม*และหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
(๒.๑) ผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตและตลาดแรงงาน
(๒.๒) ผลการสํ า รวจความพึ งพอใจของผู ใชบั ณ ฑิ ต และคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค4รายหลักสูตร
(๒.๓) ผลการสํ า รวจหรื อการประเมิ น บั ณฑิ ต ที่ มีคุ ณลั ก ษณ4 ต ามอั ต ลั กษณ4 ของ
มหาวิทยาลัย
(๒.๔) ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีต*อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(๓) ใหคณะแต*งตั้ง คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร อาจารย4ผู รับ ผิด ชอบหลัก สูต รและ
อาจารย4ประจําหลักสูตร ใหเปDนไปตามเกณฑ4มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติกําหนด
๔.๓ การจัดทําเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) รายละเอียดของประสบการณ4ภาคสนาม
(มคอ.๔) (ถามี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ4
ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถามี)
(๑) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ร*วมกับอาจารย4ผูสอน

-๓(๒) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ใหอาจารย4ผูสอนเปDนผูรับผิดชอบจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ4ภาคสนาม (มคอ.๔) (ถามี) ทุกภาคการศึกษาก*อนเปJดสอน
หรือเปJดหลักสูตร ทั้งนี้ใหเปDนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ รายงานต*อประธานสาขาวิชาเพื่อ
เสนอต*อคณบดีหรือหัวหนาหน*วยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งกรณีมีการปรับ ปรุงรายวิช า ประธานสาขาวิชา/สาขา
ตองรายงานต*อคณบดี
(๓) อาจารย4ผูสอนเปDนผูรับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕)
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ4ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถามี) ทุกสิ้นภาคการศึกษา รายงานต*อ
ประธานสาขาวิชาเพื่อเสนอต*อคณบดีหรือหัวหนาหน*วยงานที่เกี่ยวของ
๔.๔ การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗)
(๑) ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการตามหลักเกณฑ4และเงื่อนไขที่กําหนดและรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดปNการศึกษาและครบรอบหลักสูตรต*อประธานสาขาวิชา
(๒) ประธานสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) เสนอต*อคณบดี
หรือหัวหนาหน*วยงานที่เกี่ยวของ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปNการศึกษาและครบรอบหลักสูตร
๔.๕ สําหรับหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานที่เกี่ยวของตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห*งชาติ ใหแต*ละคณะหรือสาขาวิชาจัดเก็บไวที่หน*วยงานเพื่อรับการประเมิน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
๔.๖ ใหคณะเปDนหน*วยงานกลางประสานกับประธานสาขาวิชาทุกสาขาวิชาในการจัดเก็บรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) เพื่อใชเปDนขอมูลกลาง
ขอ ๕ แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห*งชาติ
๕.๑ หลักสูตรที่ตองรับการประเมิน
ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน ในปNการศึกษานั้น ๆ หรือมิไดมีสถานะการปJด
หลักสูตรกับสภามหาวิทยาลัย
๕.๒ ระยะเวลาในการประเมิน
(๑) ใหมีการประเมินทุกปNการศึกษา ปNการศึกษาละ ๑ ครั้ง คือ สิ้นภาคการศึกษาที่ ๒
ของปNการศึกษานั้น ๆ
(๒) วั น และเวลาในการประเมิ น ใหขึ้ น อยู* กับ ขอตกลงระหว* า งสาขาวิ ช า/หลั กสู ต รกั บ
กรรมการประเมิน
(๓) ทั้งนี้ ใหเริ่มประเมินผลหลักสูตรทุกหลักสูตร ตั้งแต*ปNการศึกษา ๒๕๕๗ เปDนตนไป
โดยใหดําเนินการประเมินหลักสูตรหลังสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปNการศึกษา
๕.๓ แนวทางการประเมิน
(๑) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ทุกหลักสูตรจะตองจัดทําเอกสารและจัดเตรียมหลักฐาน
ใหพรอมสําหรับการประเมิน โดยมีเกณฑ4การประเมิน ดังนี้

-๔(ก) เกณฑ4การประเมินตามการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ*งชี้ที่ ๑.๑ ตัวบ*งชี้เกณฑ4
มาตรฐาน
(ข) เกณฑ4 ก ารประเมิ น ตามผลการดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ ที่ใชสําหรับการประเมินหลักสูตร ดังนี้
กรณีที่ ๑ หลักสูตรที่ไดมีการประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาแลว
ใหประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่สาขาวิชานั้น ๆ กําหนด
กรณีที่ ๒ หลักสูตรใดที่ยังไม*มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
ใหประเมินตามตัวบ*งชี้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติที่กําหนด หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห*งชาติ (NQF)
กรณีที่ ๓ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค4กรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(๒) ทุกหลักสูตรจะตองแต*งตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อดําเนินการประเมินหลักสูตร
ใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม (เนื่องจากคณะตองจัดทํา มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา และ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังปNการศึกษา)
(๓) สํานักส*งเสริมและบริการวิชาการ จะตองจัดทําคู*มือและแบบฟอร4มสําหรับการตรวจ
ประเมินหลักสูตรใหกับคณะกรรมการประเมิน โดยจะจัดส*งไปใหแต*ละคณะ เพื่อเตรียมใหกับคณะกรรมการประเมิน
๕.๔ คณะกรรมการประเมิน
(๑) คณะกรรมการประเมิน ๑ ชุด ประกอบดวย ผูประเมินจํานวน ๓ คน
(๒) คณะกรรมการประเมิน ๑ คน ประเมินไม*เกิน ๕ หลักสูตร
(๓) คุณสมบัติของคณะกรรมการ
(ก) ประธานกรรมการประเมิน ตองเปDนประธานสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัย หรือเปDนผูผ*านการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(ข) กรรมการ ตองเปDนอาจารย4ภายในมหาวิทยาลัยมิไดเปDนอาจารย4ประจําสาขาวิชา
นั้น ๆ หรือเปDนผูผ*านการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(๔) การแต*งตั้งคณะกรรมการประเมิน
(ก) ใหสาขาวิชาดําเนินการติดต*อและประสานงานกับผูประเมิน และเสนอชื่อคณะกรรมการ
ประเมินไปยังคณะ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และจัดทําคําสั่งแต*งตั้งคณะกรรมการประเมิน
(ข) ใหแต*ละคณะหรือสาขาวิชา ดําเนินการติดต*อและประสานงานกับคณะกรรมการ
ประเมิน เพื่อกําหนดวันเวลาในการประเมิน
(ค) คณะกรรมการ ๑ ชุด อาจแต*งตั้งคนใดคนหนึ่งเปDนกรรมการและเลขานุการ
๕.๕ การรายงานและส*งผลประเมิน
(๑) ใหคณะกรรมการประเมิน จัดทําสรุปขอมูลผลการประเมินหลักสูตร ตามแบบฟอร4ม
ที่กําหนด และรายงานผลต*ออาจารย4ประจําหลักสูตรใหทราบ
(๒) ใหคณะกรรมการประเมิน จัดส*งสรุปขอมูลผลการประเมินหลักสูตร ตามแบบฟอร4ม
ที่กําหนด รายงานต*อกับคณบดีหรือประธานบัณฑิตศึกษา
(๓) ใหคณะหรือหน*วยงานที่เกี่ยวของ รวบรวมผลประเมินจากทุกหลักสูตรที่อยู*ในการกํากับ
ดูแลของคณะหรือบัณฑิตศึกษา และจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินในภาพรวมของคณะ นําส*งสํานักส*งเสริม
และบริการวิชาการ

-๕ขอ ๖ ใหคณะกรรมการประเมินหลักสูตรไดรับค*าตอบแทนการประเมินหลักสูตรตามประกาศของทาง
มหาวิทยาลัย
ขอ ๗ เมื่อสิ้นสุดการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ
ใหสํานักส*งเสริมและบริการวิชาการจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห*งชาติ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต*อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ในกรณีมีปSญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปDนผูวินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัย
ของอธิการบดีใหถือว*าเปDนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผูช*วยศาสตราจารย4 ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ที่ ๓๓๓/๒๕๕๗

