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คํานํา 
 

            คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ของฝาย
บริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหสามารถนํากระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

 คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 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
ฉบับน้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สําหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเทาน้ัน 

 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ดวย 

 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 งานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 
ผูบริหารระดับคณะ 
(คณบดี/รองคณบดีฝาย
วิชาการ) 

1.กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
2.ใหคําปรึกษาและควบคุมการจัดทํารางหลักสูตรใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(TQF) 

(2) หัวหนาสาขาวิชา/อาจารย
ประจําหลักสูตร 

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลทั้งภายใน ภายนอก และผู
มีสวนไดสวนเสียอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดขอมูล ขอคิดเหน็ และ
ขอเสนอแนะทีม่ีความสําคัญตอการยกรางหลักสูตร 
2. รางกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค กรอบผลการเรียนรูที่
คาดหวังของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร และจัดทําแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
3. รางและจัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตาม
แบบฟอรมที่กาํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
4. เสนอรางและจัดทําเอกสารหลักสูตรตอคณะกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

5. จัดทําเอกสารหลักสูตรตอคณะกรรมการสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 

(3) เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

1. วางแผนและกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่
เหมาะสม แจงใหอาจารยประจาํหลักสูตรทราบ 
2. ตรวจสอบรายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบที่
ถูกตอง 
3. ดูแลคาใชจายในการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตร 
4. สนับสนุนการดําเนินการประชุมวิพากษหลักสูตร และประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
5. ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร กับกองบรกิาร
การศึกษา เพือ่นําเขาสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ในการ
พิจารณาอนุมัตหิลักสูตร 
6. รวบรวมหลักสูตรฉบับสมบูรณ สงกองบรกิารการศึกษา 

4. เจาหนาที่ฝายหลักสูตรและ
การสอน กองบริการการศึกษา 

1. กําหนดรูปแบบฟอรมการทาํหลักสูตร 
2. ตรวจสอบเนือ้หาการปรับปรงุหลักสูตรใหถูกตองและเปนมาตรฐาน 
3. แนะนําและเสนอแนะกระบวนการ รูปแบบ และรายละเอียดการ
เขียนใหถกูตอง 
4. ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร เพือ่นําเขาสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
5. จดัสงหลักสูตรฉบับสมบูรณ เพื่อใหสกอ.รับทราบ 

5. คณะกรรมการประจําคณะ 1. ตรวจสอบรายละเอียดและเน้ือหาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบ
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค กรอบผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร  
2. เสนอแนะ (ราง)หลักสูตรที่มปีรับปรงุ ใหมีถกูตอง ครบถวนเปนไป
ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 
 

6. คณะกรรมการสภาวิชาการ 1. พจิารณาตรวจสอบและใหความเห็นชอบ (ราง)หลักสูตรที่มปีรับปรงุ  
 

7. คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

1. พจิารณาอนมุัติหลักสูตร 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : สาขาวชิา สาขาวชิาหรือหลักสูตรท่ีผลติบัณฑติ

ใหมคีวามรูและทักษะวชิาชพีและ

สามารถปฏิบัติงานได 
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ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูรับบริการ : นักเรียน  ไดรูรายละเอียดของหลักสูตรที่เรียน 

ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ เ มื่ อ สํ า เ ร็ จ

การศกึษา 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : คณะและมหาวทิยาลัย นักศึกษามีคุณภาพ จํานวนผูเขาเรียน

และสําเร็จการศกึษาตามแผน 

คูความรวมมือ : ผูประกอบการท่ีทําความรวมมือหรือเปนเครือขาย มสีวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและ

การสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวของ 
    
ปฏบัิตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) และขอบังคับ

สภามหาวทิยาลัย วาดวยการศกึษาในระดับปริญญาตรี 

 
6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดทีส่าํคัญ  ที่มาของขอกําหนดทีส่ําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคบั ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

หลักสูตรตองสองคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานและเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร สกอ. 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒอุิดมศึกษา

แหงชาติ 

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

 

 
7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
  7.1 กระบวนการปฏบิตังิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
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เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ นาที ชม. วัน

1 จัดทําโครงงาน /คําสั�ง การ

พัฒนาและปรับปรุงหลังสูตร

3

โครงการ

คําสั�ง

ความถูกต้องของโครงการ

ความถูกต้องของคําสั�ง

โครงการ

คําสั�ง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

โครงการ

คําสั�ง

2 จัดประชุม เพื�อชี�แจงทํา

โครงสร้างหลักสูตรและ

รายละเอียดหลักของหลักสูตร 3

เอกสารที�เกี�ยวข้องในการทํา

หลักสูตร

ความถูกต้องเอกสารที�เกี�ยวข้องใน

การทําหลักสูตร

เอกสารที�เกี�ยวข้องในการทํา

หลักสูตร

ร้อยละ 100 เอกสารที�เกี�ยวข้องในการ

ทําหลักสูตร

3 การเตรียมเล่มหลักสูตร 

ตรวจสอบรายละเอียดของ

หลักสูตรและปรับแก้

6

4

4

4

3

(ร่าง)เล่มหลักสูตร ความถูกต้องของ(ร่าง)เล่มหลักสูตร (ร่าง)เล่มหลักสูตร ร้อยละ 100 (ร่าง)เล่มหลักสูตร

4 เอกสารประกอบการประชุม 

ทําหนังสือเชิญ เตรียม

สถานที�จัดประชุม รวมถึง

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

2

 เอกสารประกอบการประชุม

 

หนังสือเชิญวิทยากร

ค่าตอบแทน ค่าเบิกจ่าย

ความถูกต้องเอกสารประกอบการ

ประชุม

ความถูกต้องหนังสือเชิญวิทยากร

ความถูกต้องค่าตอบแทน ค่า

เบิกจ่าย

เอกสารประกอบการประชุม

 

หนังสือเชิญวิทยากร

ค่าตอบแทน ค่าเบิกจ่าย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

 เอกสารประกอบการ

ประชุม

หนังสือเชิญวิทยากร

ค่าตอบแทน ค่าเบิกจ่าย

หน่วยงานอื�น/ผู้ที�เกี�ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั�น
ตอ

น

กิจกรรมรอง เอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหัส) เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ...การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที�ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั�งหลักสูตร) ....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง ……..
-
….... นาท/ี ........5....... ชั�วโมง/ .......18......... วัน

รายละเอียดกิจกรรม(งานที�สัมพันธ)์
กองบริการการศึกษา ผลลัพท์

เวลา
ตัวชี�วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / ส ิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k

หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

NO

ลงนาม

พิมพ์โครงการพฒันา/

ปรับปรุงหลักสูตร

NO

ลงนาม

พิมพ์คําสั�งพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร

ส่งให้สาขาวชิา/

อาจารย์

เตรียมเอกสารที�เกี�ยวข้องใน

การทําหลักสูตร

ประชุมชี �แจงการทําโครงสร้าง

หลักสูตรและรายละเอียดหลัก

พิจารณาเล่มหลักสูตรตาม

หมวดหมู่

ตรวจสอบและเขียนข้อแก้ไขส่ง

ให้สาขาวิชา

สาขาวิชาแก้ไขให้

ถูกต้อง

 เตรียมเอกสารประกอบการ

ประชุม

 ทําหนังสือเชิญ เตรียมสถานที�จัด

ประชุม รวมถึงค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เริ�มต้น

YES

YES

ตรวจสอบภาษาเขียน คํา

ตรวจสอบแบบฟอร์มการพิมพ์

ตรวจสอบโครงสร้างหลกัสตูร

ตรวจสอบการลงจํานวนหน่วยกิ

ตตามหมวดวิชา



 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร 
 

5 จัดวิพากษ์หลักสูตรตาม

กําหนดการ
3

6 นําหลักสูตร เข้า

คณะกรรมการประจําคณะ

3

เล่มหลักสูตร ความถูกต้องของเล่มหลักสูตร เล่มหลักสูตร ร้อยละ 100 เล่มหลักสูตร

7 ถ้าผ่าน นําสรุปมติประชุม 

พร้อมแก้ไขหลักสูตร 1

8 ส่งไปตรวจสอบกับฝ่าย

หลักสูตร กองบริการฯ 

ประสานกับสาขาวิชาในการ

แก้ไข
2

เล่มหลักสูตร ความถูกต้องเล่มหลักสูตร เล่มหลักสูตร ร้อยละ 100 เล่มหลักสูตร

9 ทําบันทึกเสนอเข้าสภา

วิชาการ จัดเตรียมเล่ม

หลักสูตร เข้าที�ประชุม

2

เล่มหลักสูตร ความถูกต้องเล่มหลักสูตร เล่มหลักสูตร ร้อยละ 100 เล่มหลักสูตร

10 ถ้าผ่าน นําสรุปมติประชุม 

พร้อมหลักสูตรที�แก้ไขส่ง

กองบริการเพื�อตรวจสอบ

2

รายงานการประชุมสภา

วิชาการ

 

เล่มหลักสูตร

ความถูกต้องของรายงานการ

ประชุมสภาวิชาการ

 

เล่มหลักสูตร

รายงานการประชุมสภาวิชาการ

 

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รายงานการประชุมสภา

วิชาการ

 

เล่มหลักสูตร

 จัดวิพากษ์หลักสูตร

เข้าที�ประชุม

คณะกรรมการ

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

ทําบนัทึกเสนอเข้าสภาวิชาการ

NO

ลงนาม

Yes

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

สาขาวิชาแก้ไข

สาขาวิชาแก้ไข

สาขาวิชาแก้ไข

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

ประชุมสภา

วิชาการ

สาขาวิชาแก้ไข

1

1

รวบรวมมติที�ประชุมและ

หลักสูตรส่งกองบริการ

สาขาวิชาแก้ไข

2

YES

NO

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

ตรวจสอบและแก้ไข

ตรวจสอบและแก้ไข

ตรวจสอบและแก้ไข



 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร 

11 ทําบันทึกเสนอเข้าสภา

มหาวิทยาลัย จัดเตรียมเล่ม

หลักสูตร เข้าที�ประชุม

2

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร

เข้าสภามหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความ

เล่มหลักสูตร

ความถูกต้องของแบบฟอร์มเสนอ

หลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัย

ความถูกต้องของบันทึกข้อความ

ความถูกต้องเล่มหลักสูตร

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าสภา

มหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความ

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

แบบฟอร์มเสนอหลักสูตร

เข้าสภามหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความ

เล่มหลักสูตร

12 ถ้าผ่าน นําสรุปมติประชุม 

พร้อมหลักสูตรที�แก้ไขส่ง

กองบริการเพื�อตรวจสอบ

2

รายงานที�ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

เล่มหลักสูตร

ความถูกต้องของรายงานที�ประชุม

สภามหาวิทยาลัย

ความถูกต้องของเล่มหลักสูตร

รายงานที�ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เล่มหลักสูตร

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

รายงานที�ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

เล่มหลักสูตร

13 กรอกแบบกรอกแบบ

พิจารณารายละเอียดตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

1

แบบพิจารณารายละเอียด

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ความถูกต้องของแบบพิจารณา

รายละเอียดตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

แบบพิจารณารายละเอียดตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ร้อยละ 100 แบบพิจารณา

รายละเอียดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

14 เตรียมเอกสารหลักสูตร

ทั�งหมด ส่งกองบริการนําส่ง

สกอ.ต่อไป

1




เล่มหลักสูตร

แผ่นCD

บันทึกข้อความ




ความถูกต้องของเล่มหลักสูตร

ความถูกต้องของแผ่นCD

ความถูกต้องของบันทึกข้อความ




เล่มหลักสูตร

แผ่นCD

บันทึกข้อความ




ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100




เล่มหลักสูตร

แผ่นCD

บันทึกข้อความ

รวม 5 18

ผูจัดทํา  ............นายวรงค   ชื่นครุฑ.................. ผูอนุมัติ    ....ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ  ตะปนตา.....

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....นักวิชาการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่    ....30..../...มิถุนายน.../...2558....

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

หมาย

เหตุ

ผูควบคุม ........ผศ.ดร.จันทนา  กาญจนกมล...........

ตัวชี�วัด (KQI)

หลักสูตรที�ดําเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุง

หลักสูตรที�ดําเนินการ

พัฒนาและปรับปรุง

ร้อยละ 1001.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยรับเรื�อง 

เสนอเข้าวาระ

ทําบนัทึกข้อความเข้าสภา

มหาวิทยาลัย

2

สาขาวิชาแก้ไข

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

เล่มหลักสูตรให้กองบริการ

ตรวจสอบ

ลงนาม

พิมพ์บนัทึกข้อความนํา

หลักสูตรส่งสกอ.

รวบรวมเอกสารเลม่หลักสูตร

/CD/ รายละเอียดพิจารณาหลกัสตูร

กองบริการฯ ส่งสกอ 

ดําเนินการส่งสกอ.

สาขาวิชาแก้ไข

YES

YES

NO

NO

YES

NO

ตรวจสอบและแก้ไข

กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด

พิจารณาหลักสตูร

กองบริการฯ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบและแก้ไขแบบฟอร์ม

รายละเอียดพิจารณาหลกัสตูร

สาขาวิชาแก้ไข

YES

NO

ตรวจสอบและแก้ไข



7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  

(กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร) 
คําจํากัดความ 

               การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสตูรอันเดิมใหไดผลดีย่ิงขึ้น 
ทั้งในดานการวางจุดมุงหมาย การจัดเน้ือหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล รวมถึงเปนไปกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. จดัทําโครงงาน /คําส่ัง การพัฒนาและปรับปรุงหลัง

สูตร 

  - พิมพโครงการเสนอขออนุมตัิโครงการจากคณบดี 

  - พิมพคําส่ังแตงตัง้ฯ ลงนามคณบดีสงใหผูที่

เกี่ยวของ 

2. จัดประชุม เพื่อชี้แจงทําโครงสรางหลักสูตรและ

รายละเอียดหลักของหลักสูตร 

  - เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของในการทําหลักสูตร 

  - ประชุมชี้แจงการทําโครงสรางหลักสูตรและ

รายละเอียดหลัก 

3. การเตรียมเลมหลักสูตร ตรวจสอบรายละเอยีดของ

หลักสูตรและปรับแก 

  - พิจารณาเลมหลักสูตรตามหมวดเลมหลักสูตร 

  - ตรวจสอบภาษาเขยีน คํา 

  - ตรวจสอบแบบฟอรมการพมิพ 

  - ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร 

  - ตรวจสอบการลงจํานวนหนวยกิตตามหมวดวชิา 

 4. เอกสารประกอบการประชมุ ทําหนังสือเชญิ 

เตรียมสถานที่จดัประชุม รวมถงึคาตอบแทน

ผูทรงคุณวุฒ ิ

  - เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

  - ทําหนังสือเชิญวิทยากรวิพากษหลักสูตร 

  - เตรียมสถานที่ประชุม อาหารวาง ใบเซ็นชื่อ 

อุปกรณ 

ครบรอบ
หลักสูตร 5 ป 

เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

 
 

โครงงาน 
 
คําสั่ง 

 
 

วาระการประชุม 
 
 
 
 
(ราง) หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือเชิญ 
 
 
 
 
 



 10 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร 

  - เตรียมคาตอบแทนผูวิพากษ คาเบิกจายอื่นๆ 

5. จัดวิพากษหลักสูตรตามกําหนดการ 

6. นําหลักสูตร เขาคณะกรรมการประจําคณะ 

  - นําหลักสูตรเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะฯ 

 7.  ถาผาน นําสรุปมติประชุม พรอมแกไขหลักสูตร 

  - คณะกรรมการประจําคณะแจงมติที่ประชุมให

สาขาวิชาและเจาหนาที่คณะตรวจสอบและแกไข 

8. สงไปตรวจสอบกับฝายหลักสูตร กองบรกิารฯ 

ประสานกับสาขาวิชาในการแกไข 

  - สงไปตรวจสอบและติดตามผลกับฝายหลักสูตรกอง

บริการฯ 

  - ประสานกับสาขาวิชาและเจาหนาที่คณะแกไขตาม

ขอที่ผิดตามกองบริการฯ เพื่อใหผานกอนเขาสภา

วิชาการ 

9. ทําบันทกึเสนอเขาสภาวิชาการ จดัเตรียมเลม

หลักสูตร เขาทีป่ระชุม 

  - ทําบันทึกขอความเสนอเขาสภาวิชาการสงผานกอง

บริการฯ  

  - นําเลมหลักสูตรไปซีลอกซเขาเลม ตามจํานวนที่แจง 

10. ถาผาน นําสรุปมติประชุม พรอมหลักสูตรที่แกไข

สงกองบรกิารเพื่อตรวจสอบ 

  - สภาวิชาการสรุปรายงานสงขอแกไข ใหสาขาวิชา 

ตรวจสอบและเขียนขอแกไขตามมตทิี่ประชุม  

โดยสาขาวิชาและเจาหนาที่คณะ 

  - สงฝายหลักสูตร กองบริการการและแกไข อีกครั้ง 

กอนเขาสภามหาวิทยาลัย 

11. ทําบันทึกเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย จดัเตรียม

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 
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12. ถาผาน นําสรุปมติประชุม พรอมหลักสูตรที่แกไข

สงกองบรกิารเพื่อตรวจสอบ  

  - แกไขตามรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย

สาขาวชิาและเจาหนาที่คณะ 

  - ตรวจสอบเลมหลักสูตรสงกองบริการฯและแกไขให

ถูกตอง 

13. กรอกแบบกรอกแบบพจิารณารายละเอียดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒ ิ

  - กรอกแบบพจิารณารายละเอยีดตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ

  - ตรวจสอบและแกไขกรอกแบบพิจารณารายละเอียด

มาตรฐานคุณวุฒิตามกองบรกิารฯ 

14. เตรียมเอกสารหลักสูตรทั้งหมด สงกองบรกิาร

นําสงสกอ.ตอไป 

  - นําเลมหลักสูตรซีลอกซเขาเลม ตามจํานวนที่แจง 

  - Save ขอมูลใสแผน CD 

  - ทําบันทึกขอความสงกองบริการใหนําหลักสูตรสง

สกอ. พรอมเอกสารทั้งหมด 

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

 

7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 
                  แบบฟอรมหลกัสูตร แบบการตรวจสอบหลักสูตร (TQF)  แบบเสนอเขาระเบียบวาระ
การประชุมเขาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  แบบรายงานขอมูลพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตร ี
 

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

    

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 รอยละ 100 หลักสูตรที่ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง 
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9. ระบบตดิตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรน้ัน  
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาใน
การตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของ กระบวนการ 

ตุลาคม หัวหนาฝายบรกิาร
การศึกษา 

คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ 

2. ดําเนินการตดิตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายบรกิาร
การศึกษา 

คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายบรกิาร
การศึกษา 

คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรงุกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหนาฝายบรกิาร
การศึกษา 

คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝายบริการการศึกษา คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถดัไป คณบดี/รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

คณบดี/รอง
คณบดีฝาย
วิชาการ 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 

 





 16 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรับหลักสูตร 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 
 



 
 
 
 
 

 
แบบฟอรมหลกัสตูร 



คาํนํา 
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สารบัญ 

 

หมวด         หน้า  

           

หมวด 1    ข้อมูลทั่วไป 

  1. รหสัและช่ือหลกัสตูร        

 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา        

  3. วิชาเอก (ถ้ามี)         

 4. จํานวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร      

 5. รูปแบบของหลกัสตูร        

 6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูร   

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรคณุภาพและมาตรฐาน    

 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศกึษา     

 9. ช่ือ–นามสกลุ เลขบตัรประจําตวับตัรประชาชน ตําแหนง่  

          และคณุวฒุิการศกึษาของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร    

 10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน       

 11. สถานการภายนอกหรือการพฒันาท่ีจําเป็นในการวางแผนหลกัสตูร   

 12. ผลกระทบจากข้อ 11 ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและ 

                        ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั       

 13. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลยั

  

หมวด 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 1. ปรัชญา ความสําคญั และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร     

 2. แผนพฒันาปรับปรุง  

หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1. ระบบการจดัการศกึษา        

 2. การดําเนินการหลกัสตูร        

 3. หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน       

 4. องค์ประกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศกึษา)  

 5. ข้อกําหนดเก่ียวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั  
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หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 

 1. การพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา      

 2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน      

 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

                      จากหลกัสตูรสูร่ายวชิา  

หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

 1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)    

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา    

 3. เกณฑ์การสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร    

หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

  1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่       

 2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์  

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 1. การบริหารหลกัสตูร : ระบบและกลไกในการบริหารหลกัสตูร    

 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน      

 3. การบริหารคณาจารย์        

 4. การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน     

 5. การสนบัสนนุและการให้คําแนะนํานกัศกึษา     

 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต  

 7. ตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)    

หมวด 8  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 

 1. การประเมนิประสทิธิผลของการสอน      

 2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม       

 3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร    

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสตูร 

                      และแผนกลยทุธ์การสอน  
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ภาคผนวก 

ผนวก ก   คําอธิบายรายวิชา 

ผนวก ข   การแก้ไขหลักสูตร(เฉพาะหลักสูตรปรับปรุงเท่านัน้)  

ผนวก ค   ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา     

                           วา่ด้วยการศกึษาระดบั...คลกิพิมพ์...พ.ศ....คลกิพิมพ์...    

ผนวก ง   คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานพฒันาหลกัสตูรฯและรายงานการประชมุ       

หรือรายงานการวิพากษ์หลกัสตูร 

ผนวก จ  ประวตัอิาจารย์ประจําหลกัสตูร 

ผนวก.... (เพิ่มเตมิ) 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตร [คลิกพมิพ์ช่ือหลักสูตร]  

สาขา/สาขาวชิา[คลิกพมิพ์สาขา/สาขาวชิา] 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ [คลิกพมิพ์เลข พ.ศ.] 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา [คลกิพิมพ์]  

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.   รหสัและช่ือหลักสูตร  

  ภาษาไทย :  [คลกิพิมพ์ช่ือหลกัสตูร]  [คลกิพิมพ์ช่ือสาขา/สาขาวิชา] 

 ภาษาอังกฤษ :  [คลกิพิมพ์ช่ือหลกัสตูร]  [คลกิพิมพ์ช่ือสาขา/สาขาวิชา] 

2.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

       ภาษาไทย ช่ือเตม็ :  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์ช่ือสาขา/สาขาวชิา] 

         ช่ือยอ่ :  [คลกิพิมพ์]     [คลกิพิมพ์ช่ือสาขา/สาขาวชิา] 

 ภาษาอังกฤษ    ช่ือเตม็ :  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์ช่ือสาขา/สาขาวชิา] 

   ช่ือยอ่ :  [คลกิพิมพ์]     [คลกิพิมพ์ช่ือสาขา/สาขาวิชา] 

3.   วชิาเอก (ถ้ามี) 

 [คลกิพิมพ์]  

4.   จาํนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 [คลกิพิมพ์] หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  [คลกิพมิพ์]  

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

  [คลกิพิมพ์]  

 5.3  การรับเข้าศกึษา 

 [คลกิพิมพ์]  

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 [คลกิพิมพ์]  

 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 

 [คลกิพิมพ์]  
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 

 6.1  เป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. [คลกิพิมพ์]  

6.2  เร่ิมใช้ภาคการศึกษาที่ [คลกิพิมพ์] ปีการศกึษา[คลกิพิมพ์] เป็นต้นไป 

6.3 คณะกรรมการพจิารณากล่ันกรองหลักสูตร พจิารณาหลักสูตรในการประชุม

ครัง้ที่ [คลิกพมิพ์] /  เม่ือวันที่ [คลิกพมิพ์]  

6.4  คณะกรรมการสภาวชิาการ พจิารณาหลักสูตรในการประชุมครัง้ที่ 

[คลิกพมิพ์] / [คลิกพมิพ์] เม่ือวันที่ [คลิกพมิพ์]  

6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครัง้ที่[คลิกพมิพ์] / [คลิกพมิพ์] 

เม่ือวันที่ [คลิกพมิพ์]  

  6.6 องค์กรวชิาชีพรับรองหลักสูตร เม่ือวันที่ [คลิกพมิพ์] (ถ้ามี) 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลกัสตูรมีความพร้อมเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอดุมศกึษา[คลกิพิมพ์] สาขาวชิา [คลกิพิมพ์] ปี พ.ศ. [คลกิพิมพ์]  

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศกึษา 

  8.1 [คลกิพิมพ์]  

  8.2[คลกิพิมพ์]  

  8.3 [คลกิพิมพ์]  

  8.4 [คลกิพิมพ์]  

  8.5 [คลกิพิมพ์]  

9.   ช่ือ นามสกุล เลขประจาํตวับัตรประชาชน ตาํแหน่ง และคุณวุฒกิารศกึษาของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 

วุฒิ

การศึกษา/

สถาบัน 

ปีที่สาํเร็จ

การศึกษา 

ตาํแหน่ง

ทางวชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ/

การวิจัย/การแต่งตาํรา 

1.[คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  

2.[คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  

3.[คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  

 

หมายเหตุ  ระดบัปริญญาตรี 2 ท่าน 

  ระดบับัณฑติศึกษา 3 ท่าน 



 

 

๗ 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

      คณะ [คลกิพิมพ์]  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา กรุงเทพมหานคร 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผน

หลักสูตร  

    11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  

  [คลกิพิมพ์]  

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  [คลกิพิมพ์]  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธ

กิจ 

       ของสถาบัน 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  [คลกิพิมพ์]  

  12.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 

  [คลกิพิมพ์]  

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน  

  [คลกิพิมพ์]  

         13.2 กลุ่มวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมา

เรียน  

  [คลกิพิมพ์]  

 13.3 การบริหารจัดการ  

  [คลกิพิมพ์]  

หมวดที่ 2.   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

         1.1 ปรัชญา ความสาํคัญ  

  [คลกิพิมพ์]  

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

  [คลกิพิมพ์]  

 

 



 

 

๘ 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 คาดวา่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศกึษา   [คลกิพิมพ์]  ปี 

 

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตวับ่งชี ้

[คลกิพิมพ์] 

 

[คลกิพิมพ์] 

 

 

[คลกิพิมพ์] 

 

[คลกิพิมพ์] 

 

 

 

[คลกิพิมพ์] 

 

[คลกิพิมพ์] 

 

[คลกิพิมพ์] 

 

 

[คลกิพิมพ์] 

 

 

[คลกิพิมพ์] 

 

  

หมวดที่ 3.   ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

  1.1  ระบบ  

   [คลกิพิมพ์] 

 1.2  การจัดการศกึษาภาคฤดรู้อน  

   [คลกิพิมพ์] 

 1.3  การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

   [คลกิพิมพ์] 

2. การดาํเนินการหลักสูตร 

       2.1  วัน – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

 ภาคเรียนท่ี [คลกิพิมพ์] ระหวา่งเดือน [คลกิพิมพ์] – เดือน [คลกิพิมพ์] 

 ภาคเรียนท่ี [คลกิพิมพ์] ระหวา่งเดือน [คลกิพิมพ์] – เดือน [คลกิพิมพ์] 

 

 



 

 

๙ 

 

 2.2  คุณสมบตัขิองผู้เข้าศกึษา  

       1. [คลกิพิมพ์]  

2. [คลกิพิมพ์]  

3. [คลกิพิมพ์] 

 การคัดเลือกผู้เข้าศกึษา 

1. [คลกิพิมพ์]  

2. [คลกิพิมพ์]  

3. [คลกิพิมพ์] 

 2.3  ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า  

    1. [คลกิพิมพ์]  

2. [คลกิพิมพ์]  

3. [คลกิพิมพ์] 

 2.4  กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ 

2.3 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จํานวนนกัศกึษา 
จํานวนนกัศกึษาแตล่ะปีการศกึษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

ชัน้ปีท่ี 1 [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] 

ชัน้ปีท่ี 2  [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] 

ชัน้ปีท่ี 3   [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] 

ชัน้ปีท่ี 4    [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] 

รวม [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] 

คาดวา่จะจบการศกึษา    [คลกิพิมพ์] [คลกิพิมพ์] 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

๑๐ 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

   

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าบาํรุงการศึกษา 
[คลิกพิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 
 

ค่าลงทะเบยีน 
[คลิกพิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 
 

เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล 
[คลิกพิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 
 

รวม       

 

  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2553 2554 2555 2556 2557 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
[คลิกพิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

 

ทุนการศึกษา 
[คลิกพิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

 

ค่าครุภณัฑ์ 
[คลิกพิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] 

[คลิก

พิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 
 

รวม       

 

 2.7 ระบบการศึกษา  

        แบบชัน้เรียน 

        แบบทางไกลผา่นสื่อสิง่พิมพ์เป็นหลกั 

        แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

        แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

        อ่ืนๆ (ระบ)ุ 



 

 

๑๑ 

 

 2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย 

(ถ้ามี) 

 [คลกิพิมพ์] 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 [คลกิพิมพ์] 

 3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 

 [คลกิพิมพ์] 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

            จาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร                  [คลกิพิมพ์]     หน่วยกิต 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               [คลิกพิมพ์]     หน่วยกิต 

    - กลุม่วิชาภาษา                                                 [คลกิพิมพ์]     หนว่ยกิต 

    - กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์              [คลกิพิมพ์]     หน่วยกิต    

    - กลุม่วิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   [คลกิพิมพ์]     หนว่ยกิต 

2) หมวดวชิาเฉพาะด้าน                                [คลกิพิมพ์]      หน่วยกิต 

                        3) หมวดวชิาเลือกเสรี                                    [คลกิพิมพ์]       หน่วยกิต 

              3.1.3 รายวิชา  

       1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป [คลกิพิมพ์]     หน่วยกติ 

- กลุม่วิชาภาษา  เรียนไมน้่อยกวา่                     [คลกิพิมพ์]       หน่วยกิต 

รหสัวิชา   ช่ือวิชา    น(บ-ป-อ) 

[คลกิพมิพ์]       [คลกิพิมพ์]        [คลกิพิมพ์]      

 

- กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เรียนไมน้่อยกวา่   [คลกิพิมพ์]  หนว่ยกิต    

 [คลกิพิมพ์]       [คลกิพิมพ์]        [คลกิพิมพ์]      

 

                  - กลุม่วิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    เรียนไมน้่อยกวา่     [คลกิพิมพ์]   หน่วยกิต 

 [คลกิพิมพ์]       [คลกิพิมพ์]        [คลกิพิมพ์]      

 

 

 

 



 

 

๑๒ 

 

         2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                [คลกิพิมพ์]       หน่วยกิต 

รหสัวิชา   ช่ือวิชา    น(บ-ป-อ) 

[คลกิพิมพ์]       [คลกิพิมพ์]        [คลกิพิมพ์]     

  

       3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                    [คลกิพิมพ์]       หน่วยกิต 

 [คลกิพิมพ์]       [คลกิพิมพ์]        [คลกิพิมพ์]      

 

              3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

ชัน้ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

รหสัวิชา ช่ือวิชา น(บ-ป-อ)                 

    [คลกิพิมพ์]                    [คลกิพิมพ์]                  [คลกิพิมพ์]      

 

รวม 

 

              3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 

 (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๓ 

 

 3.2  ช่ือ สกุล เลขประจาํตวับัตรประชาชน ตาํแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

   3.2.1 อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

              

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 

ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา/

สถาบันที่

จบ 

ผลงานทาง

วิชาการ/การ

วิจัย/การแต่ง

ตาํรา 

ภาระการสอน ชม./ภาค

การศึกษา 

ภาระงาน

สอนท่ีมีอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลกัสตูรนี ้

1.[คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  

2.[คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  

 

 3.2.2 อาจารย์ประจาํ 

         

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 

ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา/

สถาบันที่

จบ 

ผลงานทาง

วิชาการ/การ

วิจัย/การแต่ง

ตาํรา 

ภาระการสอน ชม./ภาค

การศึกษา 

ภาระงาน

สอนท่ีมีอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลกัสตูรนี ้

1.[คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  

2.[คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  

 

 3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

 

ช่ือ-นามสกุล 

เลขประจาํตวั

ประชาชน 

ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา/

สถาบันที่

จบ 

ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

ผลงานทาง

วิชาการ/การ

วิจัย/การแต่ง

ตาํรา 

ภาระการสอน ชม./ภาค

การศึกษา 

ภาระงาน

สอนท่ีมีอยู่

แล้ว 

ภาระงานท่ี

จะมีใน

หลกัสตูรนี ้

1.[คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  

2.[คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  

 



 

 

๑๔ 

 

4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศกึษา) (ถ้ามี) 

              [คลกิพิมพ์]      

 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

                      [คลกิพิมพ์]      

 4.2 ช่วงเวลา  

                      [คลกิพิมพ์]      

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

                     [คลกิพิมพ์]      

5.  ข้อกาํหนดเก่ียวกับการทาํโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

              [คลกิพิมพ์]      

 5.1  คาํอธิบายโดยย่อ  

              [คลกิพมิพ์]      

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

              [คลกิพิมพ์]      

 5.3  ช่วงเวลา  

    ภาคเรียนท่ี [คลกิพิมพ์]   ของปีการศกึษาท่ี   [คลกิพมิพ์]        

 5.4  จาํนวนหน่วยกิต 

              [คลกิพิมพ์]     หนว่ยกิต 

 5.5  การเตรียมการ  

               [คลกิพิมพ์]      

  5.6  กระบวนการประเมินผล   

               [คลกิพิมพ์]      

หมวดที่ 4.    ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศกึษา 

[คลกิพิมพ์]      [คลกิพิมพ์]      

[คลกิพิมพ์]      [คลกิพิมพ์]      

[คลกิพิมพ์]      [คลกิพิมพ์]      

 

 



 

 

๑๕ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

               [คลกิพิมพ์]      

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

               [คลกิพิมพ์]      

             2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

               [คลกิพิมพ์]      

  2.2 ความรู้ 

       2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

               [คลกิพิมพ์]      

         2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

               [คลกิพิมพ์]      

         2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

               [คลกิพิมพ์]      

 2.3 ทกัษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  

               [คลกิพิมพ์]      

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

               [คลกิพิมพ์]      

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

               [คลกิพิมพ์]      

 2.4 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

               [คลกิพิมพ์]    

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

               [คลกิพิมพ์]    

 

   



 

 

๑๖ 

 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

               [คลกิพิมพ์]   

 2.5 ทกัษะการวิเคราะห์และการส่ือสาร 

  2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์และการส่ือสาร 

               [คลกิพิมพ์]      

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการ

วิเคราะห์และการส่ือสาร 

               [คลกิพิมพ์]      

     2.5.3 กลยุทธ์การประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์และ

การส่ือสาร 

               [คลกิพิมพ์]      

 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวชิา (Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงันี ้ 

 3.1 ผลการเรียนรู้สาํหรับกลุ่มวิชาชีพ 

  3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

               [คลกิพิมพ์]      

3.1.2  ความรู้ 

               [คลกิพิมพ์]      

      3.1.3 ทกัษะทางปัญญา 

               [คลกิพิมพ์]      

3.1.4 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

               [คลกิพิมพ์]      

3.1.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

               [คลกิพิมพ์]      

 

 

 



 

 

๑๗ 

 

หมวดที่ 5.     หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

การวดัผลและเกณฑ์สําเร็จการศกึษา เป็นไปตามข้อบงัคบัสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสวน

สนุนัทา วา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.[คลกิพมิพ์]      หมวด [คลกิพิมพ์]      ข้อ [คลกิ

พิมพ์]      

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศกึษายงัไม่สาํเร็จการศกึษา3. 

เกณฑ์การสาํเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  

[คลกิพิมพ์]       

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาํเร็จการศึกษา 

[คลกิพิมพ์]     

3. เกณฑ์การสาํเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

[คลกิพิมพ์]       

 

 

หมวดที่ 6.   การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่ 

[คลกิพิมพ์]       

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

[คลกิพิมพ์]       

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

[คลกิพิมพ์]       

 

หมวดที่ 7.   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 

[คลกิพิมพ์]       

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

      2.1 การบริหารงบประมาณ 

[คลกิพิมพ์]       



 

 

๑๘ 

 

      2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดมิ 

[คลกิพิมพ์]  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 

 [คลกิพิมพ์]       

         2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

[คลกิพิมพ์]       

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 [คลกิพิมพ์]       

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  

[คลกิพิมพ์]       

3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ  

[คลกิพิมพ์]       

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกาํหนดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

[คลกิพิมพ์]       

 

4.2 การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิาน  

[คลกิพิมพ์]       

 

5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศกึษา 

5.1 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

[คลกิพิมพ์]       

5.2 การอุทธรณ์ของนักศกึษา  

[คลกิพิมพ์]       

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ  

[คลกิพิมพ์]      

 

 

7. ตวับ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)  



 

 

๑๙ 

 

ดชันีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

       

       

       

       

 

หมวดที่ 8.   การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 

  

1.การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

[คลกิพิมพ์]      

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

[คลกิพิมพ์]      

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

[คลกิพิมพ์]      

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

[คลกิพิมพ์]      

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

[คลกิพิมพ์]      

เอกสารแนบ(ภาคผนวก) 

ผนวก ก   คําอธิบายรายวิชา 

ผนวก ข   ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา     

                           วา่ด้วยการศกึษาระดบั คลกิพิมพ์  พ.ศ. คลกิพมิพ์    

ผนวก ค   ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

                           วา่ด้วยการเทียบโอนผลการการเรียนระดบัคลกิพิมพ์ พ.ศ. คลกิพิมพ์ 

ผนวก ง   คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานพฒันาหลกัสตูรฯและรายงานการประชมุ

หรือรายงาน 

   การวพิากษ์หลกัสตูร 

ผนวก จ ประวตัอิาจารย์ประจําหลกัสตูร 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แบบการตรวจสอบหลักสูตร (TQF)   

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบการตรวจสอบหลักสูตร (TQF) 

ช่ือหลักสูตร.............................................................สาขาวิชา............................................... 
 

หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........................ คณะ............................................. 

กาเคร่ืองหมาย  หน้าข้อมลูท่ีถกูต้องครบถ้วน 

กาเคร่ืองหมาย  หน้าข้อมลูท่ีไมค่รบถ้วน 

ข้อ หวัข้อ คณะ 
งาน

หลักสูตร 

1 อยูใ่นแผนการเปิดหลกัสตูรท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุต ิ   

2 ตรวจสอบตาราง หากมีตารางเดียวกนัเกิน 2 หน้า  ให้มีหวัตารางทกุหน้า   

3 มีมาตรฐานคณุวฒุิระดบั มคอ. 1   

4 ความถกูต้องครบถ้วนของปกหลกัสตูรตามรูปแบบ(ตรา   

 มหาวิทยาลยั สาขาวิชาพ.ศ. สงักดั มีข้อความตามท่ีกําหนด)   

5 สารบญั : มีหวัข้อการจดัทําหลกัสตูรครบถ้วน เรียงตาม   

  ลําดบั   :หวัข้อการจดัทําหลกัสตูรและเลขหน้าตรงกนั   

 หมวดที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป   

6 รหสัและช่ือหลกัสตูร   

7 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา     

8 วิชาเอก (ถ้ามี)   

9 จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร   

10 รูปแบบของหลกัสตูร   

11 สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนมุตั/ิเห็นชอบหลกัสตูร   

12 ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน   

13 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศกึษา   

14 
ช่ือ นามสกลุ เลขประจําตวับตัรประชาชน ตําแหนง่ และคณุวฒุิ

การศกึษาของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

  

15 สถานท่ีจดัการเรียนการสอน   

16 
   สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณา 

   ในการวางแผนหลกัสตูร 

  

17 
ผลกระทบจาก ข้อ 13.1 และ 13.2 ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและความ

เก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
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ข้อ หวัข้อ คณะ 
งาน

หลักสูตร 

18 

ความสมัพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืน

ของสถาบนั (เช่น รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน 

หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

 

 

 หมวดที่ ๒.   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   

19 ปรัชญา ความสําคญั และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร     

20 แผนพฒันาปรับปรุง   

 หมวดที่ ๓.   ระบบการจัดการศกึษา การดาํเนินการ และ

โครงสร้างของหลักสูตร 

  

21 ระบบการจดัการศกึษา   

22 การดําเนินการหลกัสตูร   

23 หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน   

24 
องค์ประกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจ

ศกึษา) (ถ้ามี) 

  

25 ข้อกําหนดเก่ียวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี)   

 หมวดที่ ๔.    ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการ

ประเมินผล 

  

26 การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนกัศกึษา   

27 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน   

28 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum Mapping)  

  

 หมวดที่ ๕.     หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา   

29 กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)   

30 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา   

31 เกณฑ์การสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร   

 หมวดที่ ๖.   การพฒันาคณาจารย์   

32 การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่   

33 การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์   
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ข้อ หวัข้อ คณะ 
งาน

หลักสูตร 

 หมวดที่ ๗.   การประกันคุณภาพหลักสูตร   

34 การบริหารหลกัสตูร   

35     การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน   

36 การบริหารคณาจารย์   

37 การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน   

38 การสนบัสนนุและการให้คําแนะนํานกัศกึษา   

39 
ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บณัฑิต 
  

40 ตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)    

 
หมวดที่ ๘.   การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการ

ของหลักสูตร 
  

41 การประเมนิประสทิธิผลของการสอน   

42 การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม   

43 การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร   

44 การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง   

45 เปรียบเทียบข้อแตกตา่งระหวา่งหลกัสตูรเดมิกบัหลกัสตูรปรับปรุง   

   - รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร ประกอบด้วยข้อมลู   

 เดมิของหลกัสตูร เหตผุลท่ีต้องปรับปรุงและสาระในการปรับปรุง   

 -ตารางเปรียบเทียบข้อแตกตา่งระหวา่งหลกั   

 สตูรเดมิกบัหลกัสตูรปรับปรุงทัง้โครงสร้าง หลกัสตูร   

 

เอกสารแนบ :มีคําสัง่แตง่ตัง้กรรมการ  , :ระเบียบข้อบงัคบั 

                    : คําอธิบายรายวิชา 

                 : ประวตัอิาจารย์ประจําหลกัสตูร 

                 : รายงานการประชมุการวิพากษ์หลกัสตูร/สรุปรายงาน   

การประชมุ                

                   : หลกัการกําหนดรหสัวิชา/ชดุวิชา 
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 .................................................................................................................................. 

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

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

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

 

คณะฯ ผู้ตรวจสอบหลกัสตูร .................................................. 

       วนัท่ี...................................................... 

 

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

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

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

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

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

 

งานหลกัสตูรฯ  ผู้ตรวจสอบหลกัสตูร .................................................. 

         วนัท่ี...................................................... 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

แบบเสนอเขาระเบียบวาระการประชุมเขาสภา
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

 
 
 
 
 



แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ครั้งท่ี .........../......... 

วันท่ี ......................................... เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ช้ัน ๕ 

 

๑. หนวยงาน/ผูเสนอเรื่อง ..........................................................................................................โทร................................................ 

๒. เรื่องท่ีเสนอ (กรุณาทําเครื่องหมายในชอง) 

  เรื่องแจงเพื่อทราบ    

  เรื่องพิจารณา   เรื่องสืบเนื่อง (กรุณาระบุประเด็นท่ีเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณา) 
   เห็นชอบ   อนุมัติ  อื่นๆ ............................... 

 ๒.๑ ชื่อเรื่อง ..................................................................................................................................................................................... 

 ๒.๒ สรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีเสนอ (อธิบายความเปนมาของเรื่องและข้ันตอนการดําเนินการท่ีผานมา) 
  .......................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 

 ๒.๓ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ (ระบุรายละเอยีดดวย) 
  .......................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................... 

๓. เอกสารประกอบการประชุม 

  มี จํานวน .....................   ไมมี 



๔. ผูชี้แจงคือ ............................................................................................................................................................................................... 

๕. ผูเขารวมชี้แจง 

  มี คือ ........................................................................................................................................................................................... 

  ไมมี 

 

 

 

  

ขอความกรุณาจัดสงแบบเสนอเรื่องและเอกสารประกอบการประชุมไปที่ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โทรศัพทภายใน ๐-๒๑๖๐-๑๑๒๙  โทรสาร ๐-๒๑๖๐-๑๑๖๑ 

กอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเขาสภา (พุธท่ี ๒ ของเดือน)  

*หมายเหตุ : กําหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเขาสภาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 



 
 
 
 
 

แบบรายงานขอมูลพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 



1 

 

 

แบบรายงานข้อมลูการพิจารณารายละเอียดของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 ระดบัปริญญาตรี 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา………………………………………………………………………………………………. 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลกัสตูร (ภาษาไทย)................................................................................................................... 

           (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................. 

2.  ชื่อปรญิญา (ภาษาไทย).................................................................................................................... 

          (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................ 
 

     อกัษรยอ่ปรญิญา (ภาษาไทย)........................................................................................................... 

        (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................... 

     หลกัเกณฑใ์นการเรยีกชื่อปรญิญา 

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ……… 

 เป็นไปตามเกณฑก์ารกาํหนดชื่อปรญิญาของ กกอ. 

 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑแ์ต่ไดร้บัความเหน็ชอบใหใ้ชช้ื่อปรญิญาน้ีจาก กกอ. เมือ่............. 

3.  สถานสภาพของหลกัสตูร 

 หลกัสตูรใหม ่     กาํหนดเปิดสอน เดอืน.............................พ.ศ. ....................... 

 หลกัสตูรปรบัปรงุ     กาํหนดเปิดสอน เดอืน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรบัปรงุจากหลกัสตูร ชือ่................................. 

 เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา....................................... 

 ปรบัปรงุครัง้สดุทา้ยเมือ่ปีการศกึษา............................................................. 

4.  การพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 

 ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 

     เมื่อวนัที.่............เดอืน............................พ.ศ. ................ 

 ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภาสถาบนัฯ ในการประชุมครัง้ที.่......................... 

                          เมื่อวนัที.่............เดอืน........................... พ.ศ. ............... 

*5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัปรญิญาตรสีาขา/สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ............. 

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

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



 2 

*6.  สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  

       เฉพาะในสถาบนั 

    วทิยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 

    นอกสถานทีต่ัง้ (ระบุ) .............................................................................. 
 

7.  รปูแบบของหลกัสตูร 

 7.1 รปูแบบ 

 หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเน่ือง)  หลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี 

 หลกัสตูรปรญิญาตร ี5 ปี   หลกัสตูรปรญิญาตร ี6 ปี 

 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาทีใ่ช ้

 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 

 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 

 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 

 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศกึษา 

 รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 

 รบัเฉพาะนกัศกึษาต่างชาต ิ

 รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาต ิ

 7.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอื่น 

 เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

 เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความรว่มมอืสนบัสนุนจากสถาบนัอื่น 

   ชื่อสถาบนั...................................................................................... 

   รปูแบบของความรว่มมอืสนบัสนุน............................................................. 

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

 เป็นหลกัสตูรรว่มกบัสถาบนัอื่น 

 ชื่อสถาบนั.......................................ประเทศ.................................. 

 รปูแบบของการรว่ม 

 รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯ เป็นผูใ้หป้รญิญา 

 รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯอื่น เป็นผูใ้หป้รญิญา 

 รว่มมอืกนั โดยผูศ้กึษาอาจไดร้บัปรญิญาจากสองสถาบนั (หรอืมากกวา่ 2สถาบนั) 

 7.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา 

 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

 ใหป้รญิญามากกวา่ 1 สาขาวชิา (เชน่ ทวปิรญิญา) 

 อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 

 

*8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสาํเรจ็การศกึษา  

 1. ............................  2. ............................ 3. ............................. 4. .............................. 
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หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการอุดมศกึษาของชาต ิ

 สอดคลอ้งกบัปรชัญาการอุดมศกึษา 

 สอดคลอ้งกบัปรชัญาของสถาบนัฯ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาการ สาขาวชิา............................................... 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชพี สาขาวชิา................................................ 

 เน้นการผลติบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะ (ระบุ)............................................. 

 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 

*2. แผนพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร  

 มแีผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง  

 มกีลยทุธใ์นการดาํเนินการ 

 มกีารกาํหนดหลกัฐาน/ตวับง่ชีค้วามสาํเรจ็ 
 

หมวดท่ี 3.   ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 
 

1.  ระบบการจดัการศกึษา 

   1.1 ระบบ 

ระบบทวภิาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์

ระบบไตรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์

ระบบจตุรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์

ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอยีด)...........................................................    

 1.2 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค (ในกรณทีีม่ใิชร่ะบบทวภิาค - ระบุรายละเอยีด) 

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

    1.3 การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น 
 

มภีาคฤดรูอ้น      จาํนวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห ์

ไมม่ภีาคฤดรูอ้น 

2.  การดาํเนินการหลกัสตูร 

   2.1 วนั – เวลาดาํเนินการ 

วนั – เวลาราชการปกต ิ

นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
    

 2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 

เฉพาะแบบศกึษาเตม็เวลา 

เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 

ทัง้แบบศกึษาเตม็เวลาและแบบศกึษาบางเวลา 
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 2.3 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่  

เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูหรอืเทยีบเทา่ หรอือนุปรญิญา 

มเีกณฑค์ุณสมบตัเิพิม่เตมิ (ระบุ)........................................... 
  

2.4 จาํนวนผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูร ....................... คน  
 

*2.5 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 

แบบชัน้เรยีน 

      แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 

        แบบทางไกลผา่นสือ่แพรภ่าพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 

       แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั (E-learning) 

       แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 

       อื่นๆ (ระบุ)  …………………….. 
 

*2.6 ระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั (ถา้ม)ี 

มรีะบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 

มกีารลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนั 
 

 

3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

  3.1 จาํนวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศกึษา 

  จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่....................หน่วยกติ 

  แบบศกึษาเตม็เวลา      ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ................ปีการศกึษา 

 สาํเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 

 

 แบบศกึษาบางเวลา ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ.................ปีการศกึษา 

 สาํเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 

 3.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 

  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป...............................หน่วยกติ 

  หมวดวชิาเฉพาะ.......................................หน่วยกติ 

 วชิาแกน..........................................หน่วยกติ 

 วชิาเอก...........................................หน่วยกติ 

 วชิาโท........................................    หน่วยกติ 

หมวดวชิาเลอืกเสร.ี...................................หน่วยกติ  
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 3.3  จาํนวนและคุณวุฒขิองอาจารย ์

  *3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

       เลขประจาํตวัประชาชน  ตําแหน่งทางวชิาการ            ชื่อ – สกุล คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา      สาํเรจ็การศกึษาจาก 
       (เรยีงลาํดบัจากคุณวฒุสิงูสดุ               สถาบนั       ปี พ.ศ. 
      ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
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3.3.2 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

       เลขประจาํตวัประชาชน  ตําแหน่งทางวชิาการ            ชื่อ – สกุล คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา      สาํเรจ็การศกึษาจาก 
       (เรยีงลาํดบัจากคุณวฒุสิงูสดุ               สถาบนั       ปี พ.ศ. 
      ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

    หมายเหต ุ ให้แนบข้อมลูประวติัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตามหวัข้อดงักล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน



7 

 

*4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

 ม ี (ระบุวา่เป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรอืสหกจิศกึษา หรอือื่นๆ) ..................................................... 

 ไมม่ ี

 

*5. การทาํโครงงานหรอืการวจิยั 

 ม ี (ระบุวา่เป็นโครงงานหรอืการวจิยั)...............................................................................  

 ไมม่ ี

 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 

*1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความ

คาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอืภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวันกัศกึษาของหลกัสตูรน้ี) 

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

*2.  มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีก่าํหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒคิรบ 5 ดา้น 

 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ............ ดา้น (ระบุ) ……………………………………………….. 

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

*3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum 

Mapping) เพือ่แสดงถงึความรว่มมอืกนัของคณาจารยใ์นหลกัสตูรในการเพือ่พฒันามาตรฐานผลการเรยีนรู้

ใหแ้ก่นกัศกึษา 

 ม ี

 ไมม่ ี

 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 

   เกณฑก์ารวดัผล (ระบุ).................................................  

เกณฑข์ัน้ตํ่ารายวชิา (ถา้ม ี– ระบุ)............................................................................ 

 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถา้ม ี– (ระบุ)....................................................................................... 

 

*2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  

 ม ี(ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ่) …………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………… 

 ไมม่ ี
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3.  เกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 

    3.1 การสาํเรจ็การศกึษา 

   เรยีนครบตามจาํนวนหน่วยกติทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูร 

ระดบัแตม้คะแนนเฉลีย่สะสมขัน้ตํ่า..............................(จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 

เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................. 

 3.2 อนุปรญิญา - มกีารใหอ้นุปรญิญา เป็นสว่นหน่ึงของหลกัสตูรปรญิญาตรน้ีีหรอืไม ่
 

ม ี      เงือ่นไข (ระบุ)......................................................................................... 

ไมม่ ี

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

*1.  การเตรยีมการสาํหรบัอาจารยใ์หม ่  

ม ี(ระบุ)............................................................................................................. 

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

ไมม่ ี

*2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 

  มกีารพฒันาดา้นวชิาการ 

  มกีารพฒันาดา้นวชิาชพี 

มกีารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน 

  มกีารพฒันาทกัษะการวดัและประเมนิผล 

 

หมวด 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

 หลกัสตูรไดก้าํหนดระบบและวธิกีารประกนัคุณภาพหลกัสตูรในแต่ละประเดน็ ดงัน้ี 
 

1.  การบรหิารหลกัสตูร เชน่ 

 มคีณะกรรมการประจําหลกัสูตรเป็นผูก้ํากบัดูแลและคอยใหค้ําแนะนํา ตลอดจนแนว

ปฏบิตัใิหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

 อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัผู้บรหิารของ

คณะและอาจารยผ์ูส้อน ตดิตามและรวบรวมขอ้มูล สําหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระทํา 

ทุกปีอยา่งต่อเนือ่ง 

 มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลกัสูตรและการเรยีนการสอน  โดยบณัฑติทีส่ําเรจ็

การศกึษา 

   อืน่ๆ (ระบุ)............................................................................................................. 
  

2.  การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน  เชน่  

   คณะมกีารจดัสรรงบประมาณประจาํปี เพือ่จดัซื้อตํารา สือ่การเรยีนการสอน 

โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์อืน่ๆ อยา่งเพยีงพอ 
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   คณะมคีวามพรอ้มดา้นหนงัสอื ตํารา และการสบืคน้ผา่นฐานขอ้มลูโดยมสีาํนกั

หอสมดุกลางทีม่หีนงัสอืดา้นการบรหิารจดัการและดา้นอืน่ ๆ รวมถงึฐานขอ้มลูทีจ่ะใหส้บืคน้ 

   อืน่ๆ (ระบุ) 
 

*3.  การบรหิารคณาจารย ์  เชน่ 

  มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม ่

  มกีารวางแผนและดาํเนินการเพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน 

  การตดิตามและทบทวนหลกัสตูร 

มหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

 

*4.  การบรหิารบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน  เชน่ 

  มกีารกาํหนดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

มกีารวางแผนและดาํเนินการเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏบิตังิาน 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

5.  การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนํานกัศกึษา ระบุ)................................................................................................ 

6.  การสาํรวจความตอ้งการทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของ  

    ผูใ้ชบ้ณัฑติต่อการพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร (ระบุ) ..................................................................... 

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

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

*7.  การกาํหนดตวับ่งชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) มทีัง้หมดจาํนวน .............ตวับ่งชี้  

   ดงัน้ี (ถา้มมีากกวา่ทีก่าํหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ……………….ตวับ่งชี้ 

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรสีาขา/สาขาวชิา …………………….. 

     จาํนวน  ................................. ตวับ่งชี ้

7.3 มตีวับ่งชี้เพิม่เตมิจากขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 2 อกี ........................................................ ตวับ่งชี ้

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสูตร 
 

*1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอนในหลกัสตูร 

1.1 มกีารประเมนิกลยทุธก์ารสอน เชน่ 

  การสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนกัศกึษา 

การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอคาํแนะนํา 
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การสอบถามจากนกัศกึษา 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มกีารประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน  

  ประเมนิจากนกัศกึษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เชน่ กลวธิกีารสอน 

  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 

  ประเมนิผล  และการใชส้ือ่การสอน 

ประเมนิโดยตวัอาจารยเ์องและเพือ่นรว่มงาน 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

*2.  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม มกีระบวนการทีไ่ดข้อ้มลูยอ้นกลบัในการประเมนิคุณภาพของหลกัสตูร

ในภาพรวม เชน่ 

  ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษาชัน้ปีสดุทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศกึษากบัผูแ้ทนอาจารย ์

ประเมนิโดยทีป่รกึษาหรอืผูท้รงคุณวุฒจิากรายงานผลการดาํเนินการหลกัสตูร 

  ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอืน่ๆ 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

*3.  มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี้ผลการดาํเนินงานทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดย 

  คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิา 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

*4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูร เชน่ 

  การนําขอ้มลูจากการรายงานผลการดาํเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 

  หลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสรปุผลการดาํเนินการประจาํปีเสนอหวัหน้าภาควชิา 

ประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพือ่พจิารณาทบทวนผลการดาํเนินการหลกัสตูร 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

 

        รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 

       

 

         (ลงชื่อ) 

            (.......................................................) 

                  ตําแหน่ง  ................................................................ 

             วนัที.่.......เดอืน............พ.ศ. ........ 
 

 *  หมายถึง หวัข้อท่ีเพ่ิมเติมจากเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ 



คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1. นายวรงค  ชื่นครุฑ    หัวหนาฝายบรกิารการศกึษา 

2. นางสาวนภาพร ทองรตันชาติ  เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา 

3. นางสาววภิาวดี  วงศพฒุิเลิศ  เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา  

  4. นายปวติร   คงประเสริฐ  เจาหนาที่ฝายบริการการศกึษา 

 
 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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