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คํานํา
คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ของฝาย
บริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสามารถนํากระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือ
ฉบับนี้ เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

คณะผูจัดทํา
ธันวาคม 2561

สารบัญ
เรื่อง กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

หนา

คํานํา

1

สารบัญ

2

1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ

3

2. ขอบเขตของกระบวนการ

3

3. นิยามศัพทเฉพาะ

3

4. หนาที่ความรับผิดชอบ

3
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ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ข แบบฟอรมที่ใชปฏิบัติงาน
แบบฟอรมหลักสูตร
แบบการตรวจสอบหลักสูตร (TQF)
แบบเสนอเขาระเบียบวาระการประชุมเขาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แบบรายงานขอมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
คณะผูจัดทํา

1. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สําหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเทานั้น

3. นิยามศัพทเฉพาะ

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด า น อาทิ ด า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค า ใช จ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย

4. หนาที่ความรับผิดชอบ

4.1 งานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ
ผูบริหารระดับคณะ
(คณบดี/รองคณบดีฝาย
วิชาการ)
(2) หัวหนาสาขาวิชา/อาจารย
ประจําหลักสูตร

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ

1.กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
2.ใหคําปรึกษาและควบคุมการจัดทํารางหลักสูตรใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
(TQF)
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลทั้งภายใน ภายนอก และผู
มีสวนไดสวนเสียอยางรอบคอบ เพื่อใหไดขอมูล ขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะทีม่ ีความสําคัญตอการยกรางหลักสูตร
2. รางกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค กรอบผลการเรียนรูที่
คาดหวังของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร และจัดทําแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
3. รางและจัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตาม
แบบฟอรมที่กาํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
4. เสนอรางและจัดทําเอกสารหลักสูตรตอคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร
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ผูรับผิดชอบ
(3) เจาหนาที่ฝา ยบริการ
การศึกษา

4. เจาหนาที่ฝายหลักสูตรและ
การสอน กองบริการการศึกษา

5. คณะกรรมการประจําคณะ

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ

5. จัดทําเอกสารหลักสูตรตอคณะกรรมการสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร

1. วางแผนและกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสม แจงใหอาจารยประจําหลักสูตรทราบ
2. ตรวจสอบรายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบที่
ถูกตอง
3. ดูแลคาใชจายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
4. สนับสนุนการดําเนินการประชุมวิพากษหลักสูตร และประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
5. ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร กับกองบริการ
การศึกษา เพือ่ นําเขาสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ในการ
พิจารณาอนุมัตหิ ลักสูตร
6. รวบรวมหลักสูตรฉบับสมบูรณ สงกองบริการการศึกษา
1. กําหนดรูปแบบฟอรมการทําหลักสูตร
2. ตรวจสอบเนือ้ หาการปรับปรุงหลักสูตรใหถูกตองและเปนมาตรฐาน
3. แนะนําและเสนอแนะกระบวนการ รูปแบบ และรายละเอียดการ
เขียนใหถกู ตอง
4. ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร เพือ่ นําเขาสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
5. จัดสงหลักสูตรฉบับสมบูรณ เพื่อใหสกอ.รับทราบ
1. ตรวจสอบรายละเอียดและเนื้อหาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ

คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค กรอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร

2. เสนอแนะ (ราง)หลักสูตรที่มปี รับปรุง ใหมีถกู ตอง ครบถวนเปนไป
ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย

6. คณะกรรมการสภาวิชาการ

1. พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นชอบ (ราง)หลักสูตรที่มปี รับปรุง

7. คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

1. พิจารณาอนุมัติหลักสูตร

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ
ผูสงมอบ : สาขาวิชา

ความตองการ
สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต
ใหมีความรูและทักษะวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร
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ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ
ผูรับบริการ : นักเรียน

ความตองการ

ได รู ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รที่ เ รี ย น
ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ เ มื่ อ สํ า เ ร็ จ
การศึกษา
นักศึกษามีคุณภาพ จํานวนผูเขาเรียน
ผูมีสวนได/สวนเสีย : คณะและมหาวิทยาลัย
และสําเร็จการศึกษาตามแผน
คูความรวมมือ : ผูประกอบการทีท่ ําความรวมมือหรือเปนเครือขาย มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและ
การสนับสนุนการเรียนการสอน

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) และขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับปริญญาตรี

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ขอกําหนดทีส่ าํ คัญ

ที่มาของขอกําหนดทีส่ ําคัญ
ความตองการ/ความคาดหวัง
ผูสงมอบ

หลักสูตรตองสองคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สกอ.
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ



ผูเรียน/ผูรับ ผูมีสวนได/
บริการ
สวนเสีย





คูความ
รวมมือ



กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) และ
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
วาดวยการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี

7. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
7.1 กระบวนการปฏิบตั งิ านที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......บริการการศึกษา........

งาน....งานหลักสูตรและการสอน....

กิจกรรมหลัก ...การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที�ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั�งหลักสูตร) ....
FM-xx-yy

ขั�นตอน

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

1 จัดทําโครงงาน /คําสั�ง การ
พัฒนาและปรับปรุงหลังสูตร

หน่วยงานอื�น/ผู้ที�เกี�ยวข้อง

การตัดสิน ใจ

กองบริการการศึกษา

Work Intrucion

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

รายละเอียดกิจกรรม(งานที�สัมพันธ์)
เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ

i.j.k

QM-xx-yy

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง ……..-….... นาที/ ........5....... ชั�วโมง/ .......18......... วัน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี

การสือ� สาร

เวลา
หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ นาที ชม. วัน

เอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหัส)
โครงการ

เริ� มต้ น
พิมพ์โครงการพัฒนา/
ปรั บปรุ งหลักสูตร

สายงานหลัก

YES

สายงานไปและกลับ

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)
ความถูกต้องของโครงการ

ตัวชี�วัด (kqi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เป้าหมาย

ผลลัพท์

โครงการ

ร้อยละ 100 โครงการ

คําสั�ง

ร้อยละ 100 คําสั�ง

ความถูกต้องของคําสั�ง

ลงนาม

คําสั�ง

3

NO

พิมพ์คําสั�งพัฒนา/
ปรั บปรุ งหลักสูตร

YES

ลงนาม
NO

2 จัดประชุม เพื�อชี�แจงทํา
โครงสร้างหลักสูตรและ
รายละเอียดหลักของหลักสูตร
3 การเตรียมเล่มหลักสูตร
ตรวจสอบรายละเอียดของ
หลักสูตรและปรับแก้

ส่งให้ สาขาวิชา/
อาจารย์

เตรี ยมเอกสารที�เกี�ยวข้ องใน
การทําหลักสูตร

3

ประชุมชี �แจงการทําโครงสร้ าง
หลักสูตรและรายละเอียดหลัก

6

พิจารณาเล่มหลักสูตรตาม
หมวดหมู่

ตรวจสอบแบบฟอร์ มการพิมพ์

สถานที�จัดประชุม รวมถึง
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

ทําหนังสือเชิญ เตรี ยมสถานที�จดั
ประชุม รวมถึ งค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ร้อยละ 100 (ร่าง)เล่มหลักสูตร

ความถูกต้องของ(ร่าง)เล่มหลักสูตร (ร่าง)เล่มหลักสูตร

4

ตรวจสอบการลงจํานวนหน่วยกิ
ตตามหมวดวิชา

เตรี ยมเอกสารประกอบการ
ประชุม

(ร่าง)เล่มหลักสูตร

4

ตรวจสอบโครงสร้ างหลักสูตร

4 เอกสารประกอบการประชุม
ทําหนังสือเชิญ เตรียม

ร้อยละ 100 เอกสารที�เกี�ยวข้องในการ
ทําหลักสูตร

4

ตรวจสอบภาษาเขียน คํา

ตรวจสอบและเขียนข้ อแก้ ไขส่ง
ให้ สาขาวิชา

เอกสารที�เกี�ยวข้องในการทํา ความถูกต้องเอกสารที�เกี�ยวข้องใน เอกสารที�เกี�ยวข้องในการทํา
หลักสูตร
การทําหลักสูตร
หลักสูตร

สาขาวิชาแก้ ไขให้
ถูกต้ อง

3

เอกสารประกอบการประชุม ความถูกต้องเอกสารประกอบการ เอกสารประกอบการประชุม
ประชุม

2 หนังสือเชิญวิทยากร

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักค่าสูตอบแทน
ตร ค่าเบิกจ่าย

ความถูกต้องหนังสือเชิญวิทยากร

ร้อยละ 100

เอกสารประกอบการ
ประชุม

หนังสือเชิญวิทยากร

ร้อยละ 100 หนังสือเชิญวิทยากร

ค่าตอบแทน ค่าเบิกจ่าย

ร้อยละ 100 ค่าตอบแทน ค่าเบิกจ่าย

ความถูกต้องค่าตอบแทน ค่า
เบิกจ่าย

5 จัดวิพากษ์หลักสูตรตาม
กําหนดการ

สาขาวิชาแก้ ไข

จัดวิพากษ์หลักสูตร

6 นําหลักสูตร เข้า
คณะกรรมการประจําคณะ

NO

3
เล่มหลักสูตร

ความถูกต้องของเล่มหลักสูตร

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100 เล่มหลักสูตร

เล่มหลักสูตร

ความถูกต้องเล่มหลักสูตร

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100 เล่มหลักสูตร

เล่มหลักสูตร

ความถูกต้องเล่มหลักสูตร

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100 เล่มหลักสูตร

รายงานการประชุมสภา
วิชาการ

ความถูกต้องของรายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ

รายงานการประชุมสภาวิชาการ

ร้อยละ 100 รายงานการประชุมสภา
วิชาการ

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100 เล่มหลักสูตร

3

เข้ าที�ประชุม
คณะกรรมการ
YES

7 ถ้าผ่าน นําสรุปมติประชุม
พร้อมแก้ไขหลักสูตร

สาขาวิชาแก้ ไข
ตรวจสอบและแก้ ไข

1

8 ส่งไปตรวจสอบกับฝ่าย
หลักสูตร กองบริการฯ
ประสานกับสาขาวิชาในการ

ตรวจสอบและแก้ ไข

แก้ไข

NO

กองบริ การฯ
ตรวจสอบ

2

9 ทําบันทึกเสนอเข้าสภา
วิชาการ จัดเตรียมเล่ม
หลักสูตร เข้าที�ประชุม

ทําบันทึกเสนอเข้ าสภาวิชาการ

Yes

NO

1

สาขาวิชาแก้ ไข

1

YES

ลงนาม
NO

กองบริ การฯ
ตรวจสอบ

NO

ประชุมสภา
วิชาการ

2
YES

YES

สาขาวิชาแก้ ไข

10 ถ้าผ่าน นําสรุปมติประชุม
พร้อมหลักสูตรที�แก้ไขส่ง

รวบรวมมติที�ประชุมและ
หลักสูตรส่งกองบริ การ

กองบริการเพื�อตรวจสอบ

เล่มหลักสูตร
ตรวจสอบและแก้ ไข

NO

กองบริ การฯ
ตรวจสอบ
YES

2

เล่มหลักสูตร

สาขาวิชาแก้ ไข

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพั
ฒนาและปรับปรับหลักสูตร
2

11 ทําบันทึกเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัย จัดเตรียมเล่ม
หลักสูตร เข้าที�ประชุม

ทําบันทึกข้ อความเข้ าสภา
มหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร

ความถูกต้องของแบบฟอร์มเสนอ

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าสภา ร้อยละ 100

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร

เข้าสภามหาวิทยาลัย

หลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

เข้าสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยรั บเรื� อง
เสนอเข้ าวาระ

ความถูกต้องของบันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ

2 บันทึกข้อความ

2

ความถูกต้องเล่มหลักสูตร

บันทึกข้อความ

ร้อยละ 100

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100

NO

ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

เล่มหลักสูตร
เล่มหลักสูตร

YES

สาขาวิชาแก้ ไข

12 ถ้าผ่าน นําสรุปมติประชุม
พร้อมหลักสูตรที�แก้ไขส่ง

เล่มหลักสูตรให้ กองบริ การ
ตรวจสอบ

กองบริการเพื�อตรวจสอบ

รายงานที�ประชุมสภา

ความถูกต้องของรายงานที�ประชุม รายงานที�ประชุมสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 100

รายงานที�ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

ความถูกต้องของเล่มหลักสูตร
เล่มหลักสูตร

ตรวจสอบและแก้ ไข

ร้อยละ 100

เล่มหลักสูตร

แบบพิจารณารายละเอียดตาม

ร้อยละ 100

แบบพิจารณา
รายละเอียดตามกรอบ

2

NO

กองบริ การฯ
ตรวจสอบ

เล่มหลักสูตร

สาขาวิชาแก้ ไข

YES

13 กรอกแบบกรอกแบบ
พิจารณารายละเอียดตาม

ตรวจสอบและแก้ ไขแบบฟอร์ ม
รายละเอียดพิจารณาหลักสูตร

แบบพิจารณารายละเอียด

กรอกแบบฟอร์ มรายละเอียด
พิจารณาหลักสูตร

ความถูกต้องของแบบพิจารณา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดตามกรอบมาตรฐาน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คุณวุฒิ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ตรวจสอบและแก้ ไข

1
NO

กองบริ การฯ
ตรวจสอบ

สาขาวิชาแก้ ไข

YES

14 เตรียมเอกสารหลักสูตร
ทั�งหมด ส่งกองบริการนําส่ง

รวบรวมเอกสารเล่มหลักสูตร
/CD/ รายละเอียดพิจารณาหลักสูตร

สกอ.ต่อไป

พิมพ์บนั ทึกข้ อความนํา
หลักสูตรส่งสกอ.

1 เล่มหลักสูตร
ลงนาม

แผ่นCD

5

รวม
หมาย
เหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป
2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ
3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

18

บันทึกข้อความ

ผูจัดทํา ............นายวรงค ชื่นครุฑ..................

ผูอนุมัติ

....ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ ตะปนตา.....

(ตําแหนง ....นักวิชาการศึกษา....)

ตําแหนง

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร
ผูควบคุม ........ผศ.ดร.จันทนา กาญจนกมล...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

วันที่

....30..../...มิถุนายน.../...2558....

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100

แผ่นCD

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

แผ่นCD
ความถูกต้องของบันทึกข้อความ

YES

ร้อยละ 100
เล่มหลักสูตร

ความถูกต้องของแผ่นCD

NO

กองบริ การฯ ส่งสกอ
ดําเนินการส่งสกอ.

ความถูกต้องของเล่มหลักสูตร

บันทึกข้อความ
ตัวชี�วัด (KQI)
ร้อยละ 100
หลักสูตรที�ดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุง

หลักสูตรที�ดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุง

7.2 วิธีการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)

คําจํากัดความ

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
(กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร)

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมใหไดผลดียิ่งขึ้น
ทั้งในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล รวมถึงเปนไปกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. จัดทําโครงงาน /คําสั่ง การพัฒนาและปรับปรุงหลัง
สูตร
- พิมพโครงการเสนอขออนุมตั ิโครงการจากคณบดี
- พิมพคําสั่งแตงตัง้ ฯ ลงนามคณบดีสงใหผทู ี่
เกี่ยวของ
2. จัดประชุม เพื่อชี้แจงทําโครงสรางหลักสูตรและ
รายละเอียดหลักของหลักสูตร
- เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของในการทําหลักสูตร
- ประชุมชี้แจงการทําโครงสรางหลักสูตรและ
รายละเอียดหลัก
3. การเตรียมเลมหลักสูตร ตรวจสอบรายละเอียดของ
หลักสูตรและปรับแก

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ครบรอบ
หลักสูตร 5 ป

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของ

โครงงาน
คําสั่ง
วาระการประชุม

(ราง) หลักสูตร

- พิจารณาเลมหลักสูตรตามหมวดเลมหลักสูตร

- ตรวจสอบภาษาเขียน คํา
- ตรวจสอบแบบฟอรมการพิมพ
- ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร
- ตรวจสอบการลงจํานวนหนวยกิตตามหมวดวิชา
4. เอกสารประกอบการประชุม ทําหนังสือเชิญ
เตรียมสถานที่จดั ประชุม รวมถึงคาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิ
- เตรียมเอกสารประกอบการประชุม
- ทําหนังสือเชิญวิทยากรวิพากษหลักสูตร
- เตรียมสถานที่ประชุม อาหารวาง ใบเซ็นชื่อ
อุปกรณ

หนังสือเชิญ

- เตรียมคาตอบแทนผูวิพากษ คาเบิกจายอื่นๆ
5. จัดวิพากษหลักสูตรตามกําหนดการ
6. นําหลักสูตร เขาคณะกรรมการประจําคณะ
- นําหลักสูตรเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ
7. ถาผาน นําสรุปมติประชุม พรอมแกไขหลักสูตร
- คณะกรรมการประจําคณะแจงมติที่ประชุมให
สาขาวิชาและเจาหนาที่คณะตรวจสอบและแกไข
8. สงไปตรวจสอบกับฝายหลักสูตร กองบริการฯ
ประสานกับสาขาวิชาในการแกไข
- สงไปตรวจสอบและติดตามผลกับฝายหลักสูตรกอง
บริการฯ
- ประสานกับสาขาวิชาและเจาหนาที่คณะแกไขตาม
ขอที่ผิดตามกองบริการฯ เพื่อใหผานกอนเขาสภา
วิชาการ
9. ทําบันทึกเสนอเขาสภาวิชาการ จัดเตรียมเลม
หลักสูตร เขาทีป่ ระชุม
- ทําบันทึกขอความเสนอเขาสภาวิชาการสงผานกอง
บริการฯ
- นําเลมหลักสูตรไปซีลอกซเขาเลม ตามจํานวนที่แจง
10. ถาผาน นําสรุปมติประชุม พรอมหลักสูตรที่แกไข
สงกองบริการเพื่อตรวจสอบ
- สภาวิชาการสรุปรายงานสงขอแกไข ใหสาขาวิชา
ตรวจสอบและเขียนขอแกไขตามมติที่ประชุม
โดยสาขาวิชาและเจาหนาที่คณะ
- สงฝายหลักสูตร กองบริการการและแกไข อีกครั้ง
กอนเขาสภามหาวิทยาลัย
11. ทําบันทึกเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย จัดเตรียม
เลมหลักสูตร เขาที่ประชุม
- กรอกแบบฟอรมเสนอหลักสูตรเขาสภา
มหาวิทยาลัย
- ทําบันทึกขอความเสนอเขาสภามหาวิทยาลัยสงถึง
อธิการบดีแนบมติที่ประชุมสภาวิชาการ
- นําเลมหลักสูตรไปซีลอกซเขาเลม ตามจํานวนที่แจง

วาระการประชุม
รายงานการ
ประชุม

แบบการ
ตรวจสอบ
หลักสูตร (TQF)
- บันทึกขอความ
- Point point
นําเสนอ
- (ราง) เลม
หลักสูตร

รายงานการ
ประชุมสภา
วิชาการ

- บันทึกขอความ
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร
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12. ถาผาน นําสรุปมติประชุม พรอมหลักสูตรที่แกไข
สงกองบริการเพื่อตรวจสอบ
- แกไขตามรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย
สาขาวิชาและเจาหนาที่คณะ
- ตรวจสอบเลมหลักสูตรสงกองบริการฯและแกไขให
ถูกตอง
13. กรอกแบบกรอกแบบพิจารณารายละเอียดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- กรอกแบบพิจารณารายละเอียดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
- ตรวจสอบและแกไขกรอกแบบพิจารณารายละเอียด
มาตรฐานคุณวุฒติ ามกองบริการฯ
14. เตรียมเอกสารหลักสูตรทั้งหมด สงกองบริการ
นําสงสกอ.ตอไป
- นําเลมหลักสูตรซีลอกซเขาเลม ตามจํานวนที่แจง
- Save ขอมูลใสแผน CD
- ทําบันทึกขอความสงกองบริการใหนําหลักสูตรสง
สกอ. พรอมเอกสารทั้งหมด

- แบบเสนอเขา
วาระเขาสภา
มหาวิทยาลัย
- Point point
นําเสนอ
- (ราง) เลม
หลักสูตร

- แบบพิจารณา
รายละเอียด
มาตรฐานคุณวุฒิ

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน

แบบฟอรมหลักสูตร แบบการตรวจสอบหลักสูตร (TQF) แบบเสนอเขาระเบียบวาระ
การประชุมเขาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบบรายงานขอมูลพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี

7.4 เอกสารอางอิง

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF)
2. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. บันทึกขอความ
4.คําสั่งการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รอยละ 100 หลักสูตรที่ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร
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9. ระบบติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนั้น
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังนี้

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน ตุลาคม
การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของ กระบวนการ
2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ธันวาคม, มีนาคม,
ดําเนินงานของกระบวนการ
มิถุนายน, กันยายน
กิจกรรม

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ
4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ
5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ

ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับ

หัวหนาฝายบริการ
การศึกษา

คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ

หัวหนาฝายบริการ
การศึกษา

ธันวาคม, มีนาคม, หัวหนาฝายบริการ
มิถุนายน, กันยายน การศึกษา
ธันวาคม, มีนาคม, หัวหนาฝายบริการ
มิถุนายน, กันยายน การศึกษา
มีนาคม, กันยายน

ฝายบริการการศึกษา

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ตุลาคมของปถดั ไป คณบดี/รองคณบดีฝาย
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาการ

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ

คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก ข
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร
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แบบฟอรมหลักสูตร

คํานํา

๒
สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวด 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ–นามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11. สถานการภายนอกหรื อการพัฒนาที่จําเป็ นในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวด 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา)
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรื องานวิจยั

๓
หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
หมวด 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่อาจารย์
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริ หารหลักสูตร : ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
2. การบริ หารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
3. การบริ หารคณาจารย์
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
7. ตัวบ่งชี ้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวด 8 การประเมินและปรั บปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
และแผนกลยุทธ์การสอน

๔
ภาคผนวก
ผนวก ก คําอธิบายรายวิชา
ผนวก ข การแก้ ไขหลักสูตร(เฉพาะหลักสูตรปรับปรุ งเท่ านัน้ )
ผนวก ค ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ว่าด้ วยการศึกษาระดับ...คลิกพิมพ์...พ.ศ....คลิกพิมพ์...
ผนวก ง คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯและรายงานการประชุม
หรื อรายงานการวิพากษ์ หลักสูตร
ผนวก จ ประวัตอิ าจารย์ประจําหลักสูตร
ผนวก.... (เพิ่มเติม)

๕
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร [คลิกพิมพ์ ช่ ือหลักสูตร]
สาขา/สาขาวิชา[คลิกพิมพ์ สาขา/สาขาวิชา]
หลักสูตรใหม่ /ปรับปรุง พ.ศ [คลิกพิมพ์ เลข พ.ศ.]
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
[คลิกพิมพ์]
หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : [คลิกพิมพ์ชื่อหลักสูตร] [คลิกพิมพ์ชื่อสาขา/สาขาวิชา]
ภาษาอังกฤษ : [คลิกพิมพ์ชื่อหลักสูตร] [คลิกพิมพ์ชื่อสาขา/สาขาวิชา]
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์ชื่อสาขา/สาขาวิชา]
ชื่อย่อ : [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์ชื่อสาขา/สาขาวิชา]
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์ชื่อสาขา/สาขาวิชา]
ชื่อย่อ : [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์ชื่อสาขา/สาขาวิชา]
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
[คลิกพิมพ์]
4. จํานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
[คลิกพิมพ์] หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
[คลิกพิมพ์]
5.2 ภาษาที่ใช้
[คลิกพิมพ์]
5.3 การรั บเข้ าศึกษา
[คลิกพิมพ์]
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
[คลิกพิมพ์]
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาํ เร็จการศึกษา
[คลิกพิมพ์]

๖
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็ นหลักสูตรใหม่ /ปรับปรุ ง พ.ศ. [คลิกพิมพ์]
6.2 เริ่มใช้ ภาคการศึกษาที่ [คลิกพิมพ์] ปี การศึกษา[คลิกพิมพ์] เป็ นต้ นไป
6.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุม
ครั ง้ ที่ [คลิกพิมพ์ ] / เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์ ]
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั ง้ ที่
[คลิกพิมพ์ ] / [คลิกพิมพ์ ] เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์ ]
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิ ลักสูตรในการประชุมครั ง้ ที่[คลิกพิมพ์ ] / [คลิกพิมพ์ ]
เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์ ]
6.6 องค์ กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์ ] (ถ้ ามี)
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา[คลิกพิมพ์] สาขาวิชา [คลิกพิมพ์] ปี พ.ศ. [คลิกพิมพ์]
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 [คลิกพิมพ์]
8.2[คลิกพิมพ์]
8.3 [คลิกพิมพ์]
8.4 [คลิกพิมพ์]
8.5 [คลิกพิมพ์]
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของ
อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน
1.[คลิกพิมพ์]
2.[คลิกพิมพ์]
3.[คลิกพิมพ์]

วุฒิ
การศึกษา/
สถาบัน
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

ปี ที่สาํ เร็จ
การศึกษา

ตําแหน่ ง
ผลงานทางวิชาการ/
ทางวิชาการ การวิจัย/การแต่ งตํารา

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

หมายเหตุ ระดับปริญญาตรี 2 ท่ าน
ระดับบัณฑิตศึกษา 3 ท่ าน

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

๗
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะ [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
[คลิกพิมพ์]
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
[คลิกพิมพ์]
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธ
กิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
[คลิกพิมพ์]
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ่เี ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
[คลิกพิมพ์]
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ่เี ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้ องมา
เรียน
[คลิกพิมพ์]
13.3 การบริหารจัดการ
[คลิกพิมพ์]
หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรั ชญา ความสําคัญ
[คลิกพิมพ์]
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]

๘
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
คาดว่าจะดําเนินการให้ แล้ วเสร็จครบถ้ วนภายในรอบการศึกษา [คลิกพิมพ์] ปี
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
[คลิกพิมพ์]

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
[คลิกพิมพ์]
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
[คลิกพิมพ์]
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
[คลิกพิมพ์]
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
ภาคเรี ยนที่ [คลิกพิมพ์] ระหว่างเดือน [คลิกพิมพ์] – เดือน [คลิกพิมพ์]
ภาคเรี ยนที่ [คลิกพิมพ์] ระหว่างเดือน [คลิกพิมพ์] – เดือน [คลิกพิมพ์]

๙

2.3

2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
1. [คลิกพิมพ์]
2. [คลิกพิมพ์]
3. [คลิกพิมพ์]
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. [คลิกพิมพ์]
2. [คลิกพิมพ์]
3. [คลิกพิมพ์]
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1. [คลิกพิมพ์]
2. [คลิกพิมพ์]
3. [คลิกพิมพ์]
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556
ชันปี
้ ที่ 1
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
ชันปี
้ ที่ 2
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
ชันปี
้ ที่ 3
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
ชันปี
้ ที่ 4
[คลิกพิมพ์]
รวม
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
คาดว่าจะจบการศึกษา
[คลิกพิมพ์]

2557
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

๑๐
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย บาท)
รายละเอียดรายรั บ
ค่ าบํารุ งการศึกษา
ค่ าลงทะเบียน

ปี งบประมาณ
2554
2555
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

[คลิกพิมพ์]

[คลิก
พิมพ์]
[คลิก
พิมพ์]
[คลิก
พิมพ์]

2556
[คลิก
พิมพ์]
[คลิก
พิมพ์]
[คลิก
พิมพ์]

2557

2558

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

2556

2557

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

หมายเหตุ

รวม
2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย บาท)
หมวดเงิน
ค่ าใช้ จ่ายบุคลากร
ทุนการศึกษา
ค่ าครุ ภณ
ั ฑ์

ปี งบประมาณ
2553
2554
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

[คลิก
พิมพ์]
[คลิก
พิมพ์]
[คลิก
พิมพ์]

2555
[คลิก
พิมพ์]
[คลิก
พิมพ์]
[คลิก
พิมพ์]

รวม
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชันเรี
้ ยน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
อื่นๆ (ระบุ)

หมายเหตุ

๑๑
(ถ้ ามี)

2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย

[คลิกพิมพ์]
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
[คลิกพิมพ์]
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
[คลิกพิมพ์] หน่ วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
[คลิกพิมพ์] หน่ วยกิต
- กลุม่ วิชาภาษา
[คลิกพิมพ์] หน่วยกิต
- กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
[คลิกพิมพ์] หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
[คลิกพิมพ์] หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
[คลิกพิมพ์] หน่ วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
[คลิกพิมพ์]
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป [คลิกพิมพ์] หน่ วยกิต
- กลุม่ วิชาภาษา เรี ยนไม่น้อยกว่า
[คลิกพิมพ์]
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
- กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เรี ยนไม่น้อยกว่า [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรี ยนไม่น้อยกว่า [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

๑๒
2) หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
รหัสวิชา
[คลิกพิมพ์]
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
[คลิกพิมพ์]

ชื่อวิชา
[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

หน่ วยกิต
น(บ-ป-อ)
[คลิกพิมพ์]
หน่ วยกิต
[คลิกพิมพ์]

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1
รหัสวิชา
[คลิกพิมพ์]

ชื่อวิชา

รวม
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(ภาคผนวก)

ภาคการศึกษาที่ 1

[คลิกพิมพ์]

น(บ-ป-อ)
[คลิกพิมพ์]

๑๓
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

วุฒิ
การศึกษา/
สถาบันที่
จบ

ผลงานทาง
วิชาการ/การ
วิจัย/การแต่ ง
ตํารา

1.[คลิกพิมพ์]
2.[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]

ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่มีอยู่ จะมีใน
แล้ ว
หลักสูตรนี ้
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

วุฒิ
การศึกษา/
สถาบันที่
จบ

ผลงานทาง
วิชาการ/การ
วิจัย/การแต่ ง
ตํารา

1.[คลิกพิมพ์]
2.[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]

ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่มีอยู่ จะมีใน
แล้ ว
หลักสูตรนี ้
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

วุฒิ
ตําแหน่ ง
การศึกษา/ ทาง
สถาบันที่ วิชาการ
จบ

ผลงานทาง
วิชาการ/การ
วิจัย/การแต่ ง
ตํารา

1.[คลิกพิมพ์]
2.[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]

ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงาน ภาระงานที่
สอนที่มีอยู่ จะมีใน
แล้ ว
หลักสูตรนี ้
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]

๑๔
4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
[คลิกพิมพ์]
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
[คลิกพิมพ์]
4.2 ช่ วงเวลา
[คลิกพิมพ์]
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
[คลิกพิมพ์]
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
[คลิกพิมพ์]
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
[คลิกพิมพ์]
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
[คลิกพิมพ์]
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ [คลิกพิมพ์] ของปี การศึกษาที่ [คลิกพิมพ์]
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
[คลิกพิมพ์] หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
[คลิกพิมพ์]
5.6 กระบวนการประเมินผล
[คลิกพิมพ์]
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

๑๕
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
[คลิกพิมพ์]
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
[คลิกพิมพ์]
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
[คลิกพิมพ์]
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
[คลิกพิมพ์]
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ด้านความรู้
[คลิกพิมพ์]
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
[คลิกพิมพ์]
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
[คลิกพิมพ์]
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
[คลิกพิมพ์]
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปั ญญา
[คลิกพิมพ์]
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
[คลิกพิมพ์]
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
[คลิกพิมพ์]

๑๖
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
[คลิกพิมพ์]
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ และการสื่อสาร
2.5.1 ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และการสื่อสาร
[คลิกพิมพ์]
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์ และการสื่อสาร
[คลิกพิมพ์]
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ และ
การสื่อสาร
[คลิกพิมพ์]
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
3.1 ผลการเรียนรู้สาํ หรับกลุ่มวิชาชีพ
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
[คลิกพิมพ์]
3.1.2 ความรู้
[คลิกพิมพ์]
3.1.3 ทักษะทางปั ญญา
[คลิกพิมพ์]
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
[คลิกพิมพ์]
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
[คลิกพิมพ์]

๑๗
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและเกณฑ์สาํ เร็ จการศึกษา เป็ นไปตามข้ อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนนั ทา ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.[คลิกพิมพ์] หมวด [คลิกพิมพ์] ข้ อ [คลิก
พิมพ์]
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สาํ เร็จการศึกษา3.
เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
[คลิกพิมพ์]
3. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสําหรั บอาจารย์ ใหม่
[คลิกพิมพ์]
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
[คลิกพิมพ์]
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
[คลิกพิมพ์]
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
2. การบริหารทรั พยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
[คลิกพิมพ์]

๑๘
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
[คลิกพิมพ์]
2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
[คลิกพิมพ์]
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
[คลิกพิมพ์]
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
[คลิกพิมพ์]
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
[คลิกพิมพ์]
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
[คลิกพิมพ์]
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบตั งิ าน
[คลิกพิมพ์]
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นักศึกษา
[คลิกพิมพ์]
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
[คลิกพิมพ์]
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
[คลิกพิมพ์]

7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

๑๙
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
[คลิกพิมพ์]
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
[คลิกพิมพ์]
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
[คลิกพิมพ์]
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
[คลิกพิมพ์]
เอกสารแนบ(ภาคผนวก)
ผนวก ก คําอธิบายรายวิชา
ผนวก ข ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ว่าด้ วยการศึกษาระดับ คลิกพิมพ์ พ.ศ. คลิกพิมพ์
ผนวก ค ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ว่าด้ วยการเทียบโอนผลการการเรี ยนระดับคลิกพิมพ์ พ.ศ. คลิกพิมพ์
ผนวก ง คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯและรายงานการประชุม
หรื อรายงาน
การวิพากษ์ หลักสูตร
ผนวก จ ประวัตอิ าจารย์ประจําหลักสูตร

แบบการตรวจสอบหลักสูตร (TQF)

แบบการตรวจสอบหลักสูตร (TQF)
ชื่อหลักสูตร.............................................................สาขาวิชา...............................................
หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. ........................ คณะ.............................................
กาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อมูลที่ถกู ต้ องครบถ้ วน
กาเครื่ องหมาย  หน้ าข้ อมูลที่ไม่ครบถ้ วน
งาน
ข้ อ
หัวข้ อ
คณะ
หลักสูตร
1 อยูใ่ นแผนการเปิ ดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมติ
2 ตรวจสอบตาราง หากมีตารางเดียวกันเกิน 2 หน้ า ให้ มีหวั ตารางทุกหน้ า
3 มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับ มคอ. 1
4 ความถูกต้ องครบถ้ วนของปกหลักสูตรตามรูปแบบ(ตรา
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพ.ศ. สังกัด มีข้อความตามที่กําหนด)
5 สารบัญ : มีหวั ข้ อการจัดทําหลักสูตรครบถ้ วน เรี ยงตาม
ลําดับ :หัวข้ อการจัดทําหลักสูตรและเลขหน้ าตรงกัน

หมวดที่ ๑. ข้ อมูลทั่วไป
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
วิชาเอก (ถ้ ามี)
จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสําเร็ จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จําเป็ นต้ องนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
ผลกระทบจาก ข้ อ 13.1 และ 13.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน

ข้ อ
18

หัวข้ อ

คณะ

งาน
หลักสูตร

ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น
ของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่น
หรื อต้ องเรี ยนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)

หมวดที่ ๒. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
19
20

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และ
โครงสร้ างของหลักสูตร
21
22
23
24
25

ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจ
ศึกษา) (ถ้ ามี)
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรื องานวิจยั (ถ้ ามี)

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการ
ประเมินผล
26
27
28

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จาก
หลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕.
29
30
31

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา

กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์
32
33

การเตรี ยมการสําหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
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ข้ อ

หัวข้ อ

คณะ

งาน
หลักสูตร

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
34
35
36
37
38
39
40

การบริ หารหลักสูตร
การบริหารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
การบริ หารคณาจารย์
การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
ตัวบ่งชี ้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการ
ของหลักสูตร
41
42
43
44
45

การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
เปรี ยบเทียบข้ อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
- รายละเอียดการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตร ประกอบด้ วยข้ อมูล
เดิมของหลักสูตร เหตุผลที่ต้องปรับปรุงและสาระในการปรับปรุง
-ตารางเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่างระหว่างหลัก
สูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงทังโครงสร้
้
าง หลักสูตร
้
, :ระเบียบข้ อบังคับ
เอกสารแนบ :มีคําสัง่ แต่งตังกรรมการ
: คําอธิบายรายวิชา
: ประวัตอิ าจารย์ประจําหลักสูตร
: รายงานการประชุมการวิพากษ์ หลักสูตร/สรุปรายงาน
การประชุม
: หลักการกําหนดรหัสวิชา/ชุดวิชา
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..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
คณะฯ ผู้ตรวจสอบหลักสูตร ..................................................
วันที่......................................................
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
งานหลักสูตรฯ ผู้ตรวจสอบหลักสูตร ..................................................
วันที่......................................................
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แบบเสนอเขาระเบียบวาระการประชุมเขาสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ครั้งที่ .........../.........
วันที่ ......................................... เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
๑. หนวยงาน/ผูเสนอเรื่อง ..........................................................................................................โทร................................................
๒. เรื่องที่เสนอ (กรุณาทําเครื่องหมายในชอง)
 เรื่องแจงเพื่อทราบ
 เรื่องพิจารณา  เรื่องสืบเนื่อง (กรุณาระบุประเด็นที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา)
 เห็นชอบ  อนุมัติ  อื่นๆ ...............................
๒.๑ ชื่อเรื่อง .....................................................................................................................................................................................
๒.๒ สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เสนอ (อธิบายความเปนมาของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการที่ผานมา)
..........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
๒.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ (ระบุรายละเอียดดวย)
..........................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
๓. เอกสารประกอบการประชุม
 มี จํานวน .....................

 ไมมี

๔. ผูชี้แจงคือ ...............................................................................................................................................................................................
๕. ผูเขารวมชี้แจง
 มี คือ ...........................................................................................................................................................................................
 ไมมี

ขอความกรุณาจัดสงแบบเสนอเรื่องและเอกสารประกอบการประชุมไปที่
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทรศัพทภายใน ๐-๒๑๖๐-๑๑๒๙ โทรสาร ๐-๒๑๖๐-๑๑๖๑

กอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเขาสภา (พุธที่ ๒ ของเดือน)
*หมายเหตุ : กําหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเขาสภาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

แบบรายงานขอมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา……………………………………………………………………………………………….
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา…………………………………………………………………………………………..

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)...................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................
2. ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)....................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)...........................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................
หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา
เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ………
เป็ นไปตามเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์แต่ได้รบั ความเห็นชอบให้ใช้ช่อื ปริญญานี้จาก กกอ. เมือ่ .............
3. สถานสภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ กําหนดเปิ ดสอน เดือน.............................พ.ศ. .......................
หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิ ดสอน เดือน........................พ.ศ. .......................
ปรับปรุงจากหลักสูตร ชือ่ .................................
เริม่ ใช้มาตัง้ แต่ปีการศึกษา.......................................
ปรับปรุงครัง้ สุดท้ายเมือ่ ปี การศึกษา.............................................................
4. การพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะกรรมการ....................................................................
่
เมื่อวันที.่ ............เดือน............................พ.ศ. ................
ได้รบั อนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครัง้ ที.่ .........................
เมื่อวันที.่ ............เดือน........................... พ.ศ. ...............
*5. แนวทางทีใ่ ช้ในการพัฒนาหลักสูตร
เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ .............
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
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*6. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน
วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
นอกสถานทีต่ งั ้ (ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)..........................
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).................
7.3 การรับผูเ้ ข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
รับทัง้ นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เป็ นหลักสูตรทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................
.....................................................................................................................................
เป็ นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการร่วม
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็ นผูใ้ ห้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็ นผูใ้ ห้ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยผูศ้ กึ ษาอาจได้รบั ปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2สถาบัน)
7.5 การให้ปริญญา แก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
*8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. ............................ 2. ............................ 3. ............................. 4. ..............................
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...............................................
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................
เน้นการผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ลักษณะ (ระบุ).............................................
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
*2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีแผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
มีกลยุทธ์ในการดําเนินการ
มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชีค้ วามสําเร็จ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีทม่ี ใิ ช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
.....................................................................................................................................
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีภาคฤดูรอ้ น จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์
ไม่มภี าคฤดูรอ้ น
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
2.2 การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าศึกษา
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
ทัง้ แบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
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2.3 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
มีเกณฑ์คุณสมบัตเิ พิม่ เติม (ระบุ)...........................................
2.4 จํานวนผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสูตร ....................... คน
*2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบชัน้ เรียน
แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ หลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
*2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต
มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต
แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศกึ ษาได้ไม่เกิน................ปี การศึกษา
สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา
แบบศึกษาบางเวลา

ให้ศกึ ษาได้ไม่เกิน.................ปี การศึกษา
สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา

3.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัวไป...............................หน่
่
วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หน่วยกิต
วิชาแกน..........................................หน่วยกิต
วิชาเอก...........................................หน่วยกิต
วิชาโท........................................ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี....................................หน่วยกิต
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3.3 จํานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย์
*3.3.1 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา สาขาวิชา

(เรียงลําดับจากคุณวุฒสิ งู สุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

1. ................................... ................................ ............................................. ….........................
….........................
….........................
….........................

...............................
...............................
...............................
...............................

............................
............................
............................
............................

............
............
............
............

2. ................................... ................................ ............................................. ….........................
….........................
….........................
….........................

...............................
...............................
...............................
...............................

............................
............................
............................
............................

............
............
............
............

3. ................................... ................................ ............................................. ….........................
….........................
….........................
….........................

...............................
...............................
...............................
...............................

............................
............................
............................
............................

............
............
............
............
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3.3.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา สาขาวิชา

(เรียงลําดับจากคุณวุฒสิ งู สุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............

หมายเหตุ ให้แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิ ชาการและประสบการณ์สอน
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*4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
มี (ระบุวา่ เป็ นฝึ กงาน ฝึ กภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ) .....................................................
ไม่มี
*5. การทําโครงงานหรือการวิจยั
มี (ระบุวา่ เป็ นโครงงานหรือการวิจยั )...............................................................................
ไม่มี

หมวดที ่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
*1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลกั ษณะพิเศษของนักศึกษาทีน่ อกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยทัวๆ
่ ไปทีส่ ถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มขี น้ึ ในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)
………………………………………………………………………………………………………………….
*2. มาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
มีมาตรฐานผลการเรียนรูต้ ามทีก่ าํ หนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒคิ รบ 5 ด้าน
มีมาตรฐานผลการเรียนรูเ้ พิม่ เติม ............ ด้าน (ระบุ) ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
*3. การแสดงแผนทีก่ ารกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum
Mapping) เพือ่ แสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพือ่ พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้
ให้แก่นกั ศึกษา
มี
ไม่มี

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
เกณฑ์การวัดผล (ระบุ).................................................
เกณฑ์ขนั ้ ตํ่ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ)............................................................................
เกณฑ์อ่นื ๆ (ถ้ามี – (ระบุ).......................................................................................
*2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
ไม่มี
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3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตทีก่ าํ หนดไว้ในหลักสูตร
ระดับแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสมขัน้ ตํ่า..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เกณฑ์อ่นื ๆ (ระบุ)..............................................................................................
3.2 อนุปริญญา - มีการให้อนุปริญญา เป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีน้ีหรือไม่
มี
เงือ่ นไข (ระบุ).........................................................................................
ไม่มี

หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
*1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
มี (ระบุ).............................................................................................................
.........................................................................................................................
ไม่มี
*2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
มีการพัฒนาด้านวิชาการ
มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรได้กาํ หนดระบบและวิธกี ารประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร เช่น
มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเป็ นผูก้ ํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํ า ตลอดจนแนว
ปฏิบตั ใิ ห้แก่อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของ
คณะและอาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทํา
ทุกปีอย่างต่อเนือ่ ง
มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตทีส่ ําเร็จ
การศึกษา
อืน่ ๆ (ระบุ).............................................................................................................
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน เช่น
คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพือ่ จัดซื้อตํารา สือ่ การเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อืน่ ๆ อย่างเพียงพอ
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คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นัก
หอสมุดกลางทีม่ หี นังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอืน่ ๆ รวมถึงฐานข้อมูลทีจ่ ะให้สบื ค้น
อืน่ ๆ (ระบุ)
*3. การบริหารคณาจารย์ เช่น
มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่
มีการวางแผนและดําเนินการเพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน
การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ คณาจารย์พเิ ศษ
อืน่ ๆ (ระบุ) ..................................................................................................
*4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น
มีการกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีการวางแผนและดําเนินการเพิม่ ทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิบตั งิ าน
อืน่ ๆ (ระบุ) ..................................................................................................
5. การสนับสนุ นและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา ระบุ)................................................................................................
6. การสํารวจความต้องการทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ) .....................................................................
…………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………..
*7. การกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทงั ้ หมดจํานวน .............ตัวบ่งชี้
ดังนี้ (ถ้ามีมากกว่าทีก่ าํ หนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน)
7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ……………….ตัวบ่งชี้
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา ……………………..
จํานวน ................................. ตัวบ่งชี้
7.3 มีตวั บ่งชี้เพิม่ เติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งชี้

หมวดที ่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
*1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น
การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละขอคําแนะนํา
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การสอบถามจากนักศึกษา
อืน่ ๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประเมินจากนักศึกษาเกีย่ วกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธกี ารสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล และการใช้สอื ่ การสอน
ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพือ่ นร่วมงาน
อืน่ ๆ (ระบุ) ..................................................................................................
*2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการทีไ่ ด้ขอ้ มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ในภาพรวม เช่น
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชัน้ ปี สดุ ท้าย
ประชุมผูแ้ ทนนักศึกษากับผูแ้ ทนอาจารย์
ประเมินโดยทีป่ รึกษาหรือผูท้ รงคุณวุฒจิ ากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ประเมินโดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอืน่ ๆ
อืน่ ๆ (ระบุ) ..................................................................................................
*3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานทีป่ รากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
อืน่ ๆ (ระบุ) ..................................................................................................
*4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น
การนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปีเสนอหัวหน้าภาควิชา
ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพือ่ พิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
อืน่ ๆ (ระบุ) ..................................................................................................
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(.......................................................)
ตําแหน่ง ................................................................
วันที.่ .......เดือน............พ.ศ. ........
* หมายถึง หัวข้อที่เพิ่ มเติ มจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

คณะผูจัดทํา
คูมือปฏิบตั ิงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1. นายวรงค ชื่นครุฑ หัวหนาฝายบริการการศึกษา
2. นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา
3. นางสาววิภาวดี วงศพฒ
ุ ิเลิศ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา
4. นายปวิตร คงประเสริฐ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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