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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดทําและการติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห+งชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------------------ 

 
 เพ่ือให�การจัดทําหลักสูตรสอดคล�องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ลงวันท่ี  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 อาศัยอํานาจความในมาตรา ๓๑(๑) แห*งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับ
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภัฏศรีสะเกษ  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗  วันท่ี ๑๗  กันยายน  พ.ศ.
๒๕๕๗  จึงเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทําและการติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ดังนี้ 
 
 ข�อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว*า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เรื่องแนวปฏิบัติในการจัดทําและการ
ติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 ข�อ ๒  ประกาศนี้ใช�บังคับต้ังแต*วันถัดจากวันประกาศเปDนต�นไป 
 
 ข�อ ๓  ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”   หมายความว*า   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
   “คณะ”   หมายความว*า  คณะหรือหน*วยงานท่ีจัดต้ังเปDนส*วนงานราชการ  หรือส*วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และให�หมายความรวมถึงหน*วยงานท่ีเรียกชื่ออย*างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท*าคณะ   
   “คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร”  หมายความว*า  คณะบุคคลท่ีได�รับการแต*งต้ังจากคณะหรือ
หน*วยงาน  หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ให�รับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรที่มีอยู*แล�วให�ดีขึ้น หรือ
สมบูรณ4ขึ้น  รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให�ได�ผลดียิ่งข้ึน  หรือเปDนการจัดทําหลักสูตรใหม*โดยไม*มี
หลักสูตรเดิมอยู*ก*อน   
   “คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร”  หมายความว*า  คณะบุคคลท่ีได�รับการแต*งต้ังจากคณะหรือ
หน*วยงาน  หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    ให�รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
พัฒนาหลักสูตรและติดตามประเมินผลหลักสูตรให�เปDนไปตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
   “คณะกรรมการประเมิน”  หมายความว*า  คณะบุคคลท่ีได�รับการแต*งต้ังจากคณะหรือหน*วยงาน  
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ให�รับผิดชอบในการประเมินผลหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ 
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   “อาจารย4ประจําหลักสูตร”  หมายความว*า  ข�าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ  ท่ีได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีเปDนอาจารย4ประจําหลักสูตร  ซึ่งเปDนไปตามเกณฑ4มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  และให�หมายความรวมถึงอาจารย4ผู�รับผิดชอบหลักสูตรด�วย   
   “หลักสูตร”  หมายความว*า  หลักสูตรท่ีเปJดสอนระดับ ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตร  ปริญญาโท 
และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และเปDนหลักสูตรท่ีได�รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   
   “สาขาวิชาหรือสาขา”  หมายความว*า  สาขาวิชาหรือสาขาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในแต*ละ
คณะ  และให�หมายรวมถึงหน*วยงานท่ีเรียกชื่อเปDนอย*างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท*า   
  

ข�อ ๔  การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ๔.๑  ให�คณะแต*งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือควบคุมกํากับให�มีการดําเนินงานและ
การพัฒนาหลักสูตรให�เปDนไปตามเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ  และการประเมินผลหลักสูตร
ทุกหลักสูตร  อย*างน�อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตร   
 

   ๔.๒ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)   
      (๑)  ร*างและจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)  ตามรูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกําหนด  หลักสูตรใดท่ีมีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  ให�จัดทํา
หลักสูตรให�สอดคล�องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น 
     (๒)  ในการจัดทําหลักสูตรใหม*และหลักสูตรปรับปรุง  ให�แต*ละหลักสูตรนําข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง
มาประกอบการจัดทําหลักสูตรใหม*และหลักสูตรปรับปรุง  ดังนี้ 
        (๒.๑)  ผลการสํารวจความต�องการของผู�ใช�บัณฑิตและตลาดแรงงาน  
        (๒.๒)  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค4รายหลักสูตร  
        (๒.๓)  ผลการสํารวจหรือการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณ4ตามอัตลักษณ4ของ
มหาวิทยาลัย  
        (๒.๔)  ผลประเมินความพึงพอใจของผู�เรียนท่ีมีต*อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
     (๓)  ให�คณะแต*งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร  อาจารย4ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย4ประจําหลักสูตร  ให�เปDนไปตามเกณฑ4มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติกําหนด 
 
      ๔.๓  การจัดทําเอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) รายละเอียดของประสบการณ4ภาคสนาม 
(มคอ.๔) (ถ�ามี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕)  และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ4
ภาคสนาม (มคอ.๖)  (ถ�ามี)   
     (๑) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ให�คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.๓)  ร*วมกับอาจารย4ผู�สอน 
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     (๒) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ให�อาจารย4ผู�สอนเปDนผู�รับผิดชอบจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ4ภาคสนาม (มคอ.๔) (ถ�ามี)  ทุกภาคการศึกษาก*อนเปJดสอน
หรือเปJดหลักสูตร  ท้ังนี้ให�เปDนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ รายงานต*อประธานสาขาวิชาเพ่ือ
เสนอต*อคณบดีหรือหัวหน�าหน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง  รวมทั้งกรณีมีการปรับปรุงรายวิชา  ประธานสาขาวิชา/สาขา  
ต�องรายงานต*อคณบดี 
     (๓) อาจารย4ผู�สอนเปDนผู�รับผิดชอบจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕)  
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ4ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถ�ามี)  ทุกสิ้นภาคการศึกษา  รายงานต*อ
ประธานสาขาวิชาเพ่ือเสนอต*อคณบดีหรือหัวหน�าหน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 

   ๔.๔  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร  (มคอ.๗)   
       (๑)  ผู�รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการตามหลักเกณฑ4และเง่ือนไขท่ีกําหนดและรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดปNการศึกษาและครบรอบหลักสูตรต*อประธานสาขาวิชา 
       (๒)  ประธานสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)  เสนอต*อคณบดี
หรือหัวหน�าหน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง  ภายใน ๖๐ วัน  หลังสิ้นสุดปNการศึกษาและครบรอบหลักสูตร 
 

   ๔.๕  สําหรับหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห*งชาติ  ให�แต*ละคณะหรือสาขาวิชาจัดเก็บไว�ท่ีหน*วยงานเพ่ือรับการประเมิน  เม่ือสิ้นภาคการศึกษา   
 

   ๔.๖  ให�คณะเปDนหน*วยงานกลางประสานกับประธานสาขาวิชาทุกสาขาวิชาในการจัดเก็บรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)  เพ่ือใช�เปDนข�อมูลกลาง 
 
 ข�อ ๕  แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห*งชาติ 
   ๕.๑ หลักสูตรท่ีต�องรับการประเมิน   
        ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  ในปNการศึกษานั้น ๆ หรือมิได�มีสถานะการปJด
หลักสูตรกับสภามหาวิทยาลัย 
     
                               ๕.๒ ระยะเวลาในการประเมิน   
     (๑)  ให�มีการประเมินทุกปNการศึกษา  ปNการศึกษาละ ๑ ครั้ง คือ สิ้นภาคการศึกษาท่ี ๒
ของปNการศึกษานั้น ๆ 
     (๒)  วันและเวลาในการประเมินให�ข้ึนอยู*กับข�อตกลงระหว*างสาขาวิชา/หลักสูตรกับ
กรรมการประเมิน 
     (๓)  ท้ังนี้  ให�เริ่มประเมินผลหลักสูตรทุกหลักสูตร ต้ังแต*ปNการศึกษา ๒๕๕๗  เปDนต�นไป  
โดยให�ดําเนินการประเมินหลักสูตรหลังสิ้นภาคการศึกษาท่ี ๒  ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปNการศึกษา 
 
   ๕.๓  แนวทางการประเมิน   
     (๑)  เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา ทุกหลักสูตรจะต�องจัดทําเอกสารและจัดเตรียมหลักฐาน 
ให�พร�อมสําหรับการประเมิน  โดยมีเกณฑ4การประเมิน  ดังนี้ 
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       (ก)  เกณฑ4การประเมินตามการประกันคุณภาพภายใน  ตัวบ*งชี้ท่ี ๑.๑ ตัวบ*งชี้เกณฑ4
มาตรฐาน 
       (ข)  เกณฑ4การประเมินตามผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ  ท่ีใช�สําหรับการประเมินหลักสูตร  ดังนี้ 
        กรณีท่ี ๑  หลักสูตรท่ีได�มีการประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาแล�ว
ให�ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีสาขาวิชานั้น ๆ กําหนด 
        กรณีท่ี ๒  หลักสูตรใดท่ียังไม*มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา   
ให�ประเมินตามตัวบ*งชี้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติท่ีกําหนด หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห*งชาติ (NQF)             
        กรณีท่ี ๓  สําหรับหลักสูตรวิชาชีพต�องได�รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค4กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องด�วย 
     (๒)  ทุกหลักสูตรจะต�องแต*งต้ังคณะกรรมการประเมิน  เพ่ือดําเนินการประเมินหลักสูตร
ให�แล�วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม (เนื่องจากคณะต�องจัดทํา มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน  หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา  และ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังปNการศึกษา) 
     (๓)  สํานักส*งเสริมและบริการวิชาการ  จะต�องจัดทําคู*มือและแบบฟอร4มสําหรับการตรวจ
ประเมินหลักสูตรให�กับคณะกรรมการประเมิน  โดยจะจัดส*งไปให�แต*ละคณะ  เพ่ือเตรียมให�กับคณะกรรมการประเมิน 
 

   ๕.๔  คณะกรรมการประเมิน   
     (๑)  คณะกรรมการประเมิน ๑ ชุด  ประกอบด�วย  ผู�ประเมินจํานวน  ๓  คน   
     (๒)  คณะกรรมการประเมิน ๑ คน  ประเมินไม*เกิน  ๕  หลักสูตร   
     (๓)  คุณสมบัติของคณะกรรมการ 
       (ก) ประธานกรรมการประเมิน  ต�องเปDนประธานสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง   
ในมหาวิทยาลัย  หรือเปDนผู�ผ*านการอบรมผู�ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        (ข)  กรรมการ  ต�องเปDนอาจารย4ภายในมหาวิทยาลัยมิได�เปDนอาจารย4ประจําสาขาวิชา
นั้น ๆ หรือเปDนผู�ผ*านการอบรมผู�ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
       (๔)  การแต*งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
      (ก)  ให�สาขาวิชาดําเนินการติดต*อและประสานงานกับผู�ประเมิน  และเสนอชื่อคณะกรรมการ 
ประเมินไปยังคณะ  เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ  และจัดทําคําสั่งแต*งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
         (ข)  ให�แต*ละคณะหรือสาขาวิชา  ดําเนินการติดต*อและประสานงานกับคณะกรรมการ
ประเมิน  เพ่ือกําหนดวันเวลาในการประเมิน 
                                 (ค)  คณะกรรมการ  ๑  ชุด  อาจแต*งต้ังคนใดคนหนึ่งเปDนกรรมการและเลขานุการ 
 

   ๕.๕  การรายงานและส*งผลประเมิน   
       (๑)  ให�คณะกรรมการประเมิน  จัดทําสรุปข�อมูลผลการประเมินหลักสูตร  ตามแบบฟอร4ม
ท่ีกําหนด  และรายงานผลต*ออาจารย4ประจําหลักสูตรให�ทราบ 
       (๒)  ให�คณะกรรมการประเมิน  จัดส*งสรุปข�อมูลผลการประเมินหลักสูตร  ตามแบบฟอร4ม
ท่ีกําหนด  รายงานต*อกับคณบดีหรือประธานบัณฑิตศึกษา   
       (๓)  ให�คณะหรือหน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง  รวบรวมผลประเมินจากทุกหลักสูตรท่ีอยู*ในการกํากับ
ดูแลของคณะหรือบัณฑิตศึกษา  และจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินในภาพรวมของคณะ  นําส*งสํานักส*งเสริม
และบริการวิชาการ 
 



 -๕- 

 ข�อ ๖  ให�คณะกรรมการประเมินหลักสูตรได�รับค*าตอบแทนการประเมินหลักสูตรตามประกาศของทาง
มหาวิทยาลัย   
 
 ข�อ ๗  เม่ือสิ้นสุดการประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ  
ให�สํานักส*งเสริมและบริการวิชาการจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห*งชาติ  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  เพ่ือเสนอต*อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  และสภา
มหาวิทยาลัย  
 
 ข�อ ๘  ในกรณีมีปSญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให�อธิการบดีเปDนผู�วินิจฉัยชี้ขาด  และการวินิจฉัย
ของอธิการบดีให�ถือว*าเปDนท่ีสุด 
 
 

ประกาศ    ณ    วันท่ี  ๑๘   เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

(ผู�ช*วยศาสตราจารย4  ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 
 
ท่ี   ๓๓๓/๒๕๕๗ 


