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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งาน ซึ่ ง ครอบคลุ ม ขั้ น ตอนของการด าเนิ น การการจั ด กิ จ กรรม
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน 1การดาเนินการ
จัดทาแผนกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และขั้นตอน2การดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของบัณ ฑิต วิท ยาลัย ให้ ส ามารถนากระบวนการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ 2) ขอบเขตของ
กระบวนการ 3) นิยามศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กฎ ระเบี ย บที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 6) ข้ อ ก าห นดที ่ ส าคั ญ ของกระบ วนการ 7)
กระบวนการและขั ้ น ตอน การปฏิ บั ติ งาน 8) มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน และ 9) ระบบติ ด ตาม
ประเมินผล
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนด
ของคู่มือฉบับนี้ เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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1. วัตถุประสงค์
1.) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สาหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.) เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ในการประเมิ น ผลการปรับ ปรุงคุ ณ ภาพกระบวนการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานนี้ ค รอบคลุ ม ขั้ น ตอนของการด าเนิ น การการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน1การดาเนินการจัดทากระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร และขั้นตอน2การดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติ งาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับ ที่ผู้ปฏิบัติงานส่ วนใหญ่ทาได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้ า น อาทิ ด้ า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย
การส่งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การให้ความสาคัญและการขยายขอบเขตในโครงการ
หรือกิจกรรมให้ดี มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ บุ คลากร ความรู้ โอกาส และกาลังใจ เพื่อให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่มี
ความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
การพัฒ นาหลักสูต ร หมายถึง กระบวนการสร้างและทดสอบคุณ ภาพของหลักสู ตรที่น า
วิธีการเชิงระบบมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการนากระบวนการวิจัยและพัฒนามาใช้ในการสร้างและ
ทดสอบคุณ ภาพหลั กสู ตรที่ พั ฒ นาขึ้น จากแนวคิดดังกล่ าวแนวคิดส าคัญ ที่น ามาใช้ในการพัฒ นา
หลักสูตร คือ แนวคิดการจัดการทางวิทยาศาสตร์ (scientific manament) ซึ่งเป็นแนวคิดของกลุ่ม
ผลผลิ ต (product approach) ซึ่ งได้ แ ก่ Tyler (1949), Taba (1962), Saylor, Alexander และ
Lewis (1981) โดยหลั ก สู ต รที่ ส ร้ า งขึ้ น จะก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (desirable result)
ในรู ป แบบของความรู้ ทั กษะ และเจตคติ หรือ พุ ท ธิพิ สั ย ทั ก ษะพิ สั ย และจิต พิ สั ย ตามแนวคิ ด
ของบลูม
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองบริการ
การศึกษา

(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน
(คณบดี/รองคณบดี)

(3) คณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. พิจารณาแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
3. พิจารณาวางแผน กากับ สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปด้วยดี
4. ติดตามและประเมินผลการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และนา
ผลมาใช้ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์
1. พิจารณาวางแผน กากับ สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร ในระดับหน่วยงานให้เป็นไปด้วยดี
2. นาแผนมาสู่การปฏิบัติตามกระบวนงาน โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ได้ความพึงพอใจมากที่สุด
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พร้อมปัญหา
อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อรายงานผู้อานวยการกองบริการ
การศึกษาพิจารณา
1. กาหนดแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณา
2. รับผิดชอบในการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และจาแนกการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร ในระดับหน่วยงาน
3. ติดตามผลการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดความพึงพอใจ
4.ประสานงาน ติดตามและเร่งรัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดทารายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พร้อมรายงานให้
ผู้บริหารรับทราบ
6. ประเมินผลการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พร้อมนาผลการทบทวน
แนวทางและปรับปรุง ช่องทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ในการจัดทาแผนในปีต่อไป
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ : ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ผู้รับบริการ : ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่

การเข้าร่วมและเผยแพร่กิจกรรม การพัฒ นาและ

ความต้องการ

ปรับปรุงหลักสูตร
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บรรลุตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัณฑิตวิทยาลัย
และบัณฑิตวิทยาลัย กาหนดไว้
คู่ความร่วมมือ : ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดกิจกรรม
กฎหมาย/ระเบียบ :

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการจัดกิจกรรม การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของบัณฑิตวิทยาลัย อยู่ภายใต้
กฎระเบียบข้อบังคับในการดาเนินงานการ ประกอบด้วย
 ระเบีย บมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุ นันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
พ.ศ.2557
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนและ
การยกเว้นการเรียน พ.ศ.2554
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การสอบวัดประมวลความรู้และการ
สอบวัดคุณสมบัติ
 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เรื่ อ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความรู้
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา เรื่อ ง การสอบวั ด ความรู้ พื้ น ฐาน
คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา
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6. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่าน
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ที่มาของข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ผู้เรียน/ผู้รับ ผู้มีส่วนได้/
ผู้ส่งมอบ
บริการ
ส่วนเสีย










คู่ความ
ร่วมมือ


กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ






คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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ขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่
1

กิจกรรม
เสนอโครงการพัฒนา / ปรับปรุง หลักสูตร

2
3

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุง หลักสูตร
สารวจ/ศึกษาข้อมูล ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

4

5
6
7

ผู้รับผิดชอบ
คณะ / วิทยาลัย(สาขาวิชา)

คณะ / วิทยาลัย(คณบดี)
คณะกรรมการพัฒนา /
ปรับปรุง หลักสูตร
จัดทา ร่าง หลักสูตรทั้งฉบับให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา /
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)แบบฟอร์ม มคอ.2,มคอ.3, มคอ.4 ปรับปรุง หลักสูตร

จัดประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นไปตามกรบอมาตรฐานฯ
นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ / วิทยาลัยเพื่อขอความเห็น
(ก่อนมอบหมายเจ้าหน้าที่คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการจัดทาและ
ตรวจสอบรูปเล่มหลักสูตร)
นาเสนอหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานฯ (ส่งก่อนล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนประชุมสภาวิชาการ)

คณะกรรมการพัฒนา /
ปรับปรุง หลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนา /
ปรับปรุง หลักสูตร
งานหลักสูตรฯกองบริการ
การศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

เอกสาร/งาน
โครงการ
คณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร
- แบบสารวจ/สัมภาษณ์/
แบบสอบถาม - ผลการวิเคราะห์
-หลักสูตร (มคอ. 2)
-มคอ. 3 และ มคอ.4
-หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้ประกอบการ
- แบบคาขอจัดการศึกษาทางไกล
-รายงานการประชุม
- แบบคาขอจัดการศึกษาทางไกล
-รายงานการประชุม
- แบบคาขอจัดการศึกษาทางไกล
- บันทึกการตรวจสอบเล่ม
หลักสูตร
-หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (มคอ.2)
-แบบฟอร์มการตรวจสอบ
หลักสูตร(TQF)
- แบบคาขอจัดการศึกษาทางไกล

7

ขั้นตอนการนาเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ต่อ)
ที่
8

กิจกรรม
นาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้
ความเห็น
(ส่งเอกสารหลักสูตรล่วงหน้าก่อนการประชุมสภา
วิชาการ15 วัน)

ผู้รับผิดชอบ
คณะ / วิทยาลัย

9

นาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา คณะ / วิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ ประชุมพุธที่ 4 ของเดือน (ส่ง
เอกสารหลักสูตรล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 สัปดาห์
เพื่อเสนอที่ประชุมกลั่นกรองก่อนนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัย )

10

นาส่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน
นับจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

คณะ / วิทยาลัย
กองบริการการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

เอกสาร/งาน
-บันทึกการนาเสนอหลักสูตร
-หลักสูตรจานวน 30 เล่ม
-แบบฟอร์มการตรวจสอบ
หลักสูตร(TQF)
- แบบคาขอจัดการศึกษาทางไกล
-บันทึกการนาเสนอหลักสูตร
-หลักสูตรจานวน 30 เล่ม
-มติที่ประชุมสภาวิชาการ
-สรุปรายงานการปรับแก้ตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการ
-บันทึกเป็นไฟล์ข้อมูล มคอ.3,4
จานวน 1 แผ่น แบบคาขอจัดการศึกษาทางไกล
-บันทึกนาส่งหลักสูตร
-เล่มหลักสูตร จานวน 6 เล่ม
-แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตร
-ซีดีหลักสูตร 1 แผ่น มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
-หนังสือส่งหลักสูตร
- แบบคาขอจัดการศึกษาทางไกล

8

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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7.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
คาจากัดความ : การส่งเสริมและสนับสนุนการแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทาบันทึกข้อความเชิญบุคคลกรที่เกี่ยวข้องประชุม
จัดเตรียมเอกสารการประชุม

จัดประชุมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
วิเคราะห์ข้อมูลเดิม และดาเนินการจัดทาแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เอกสารการจัดทาแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทบทวนข้อมูล เอกสารการจัดทาแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สรุปและจัดพิมพ์เอกสารการจัดทาแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ประจาปีเสนอผู้บริหารหน่วยงาน/
คณะกรรมการคณะ/คณะกรรมการวิทยาลัย/อธิการบดี
พิจารณา
จัดทาบันทึกข้อความส่งเอกสาการการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร เสนอผู้อานวยการกองบริการ
การศึกษา ผ่านระบบ E-office
ร่างและจัดพิมพ์โครงการ/บันทึกข้อความทาเรื่องเสนอ
ขอการขออนุมัติโครงการ
ร่างและจัดพิมพ์เอกสาร/บันทึกข้อความต่างๆที่
เกี่ยวข้องของโครงการ/ขั้นตอนการยืมเงิน/คาสัง่ /
หนังสือเชิญวิทยากร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.
ต.ค.

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน
ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

ต.ค.
ต.ค.

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน
ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

พ.ย.

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

พ.ย.

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

- บันทึกข้อความ
- ข้อมูลการจัดทาแผนการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
- เอกสารการประชุม
- เอกสารการประชุม
- ข้อมูลการจัดทาแผนการ
พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
- ร่างแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
- เอกสารรายงานการจัดทา
แผนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร

พ.ย.

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

- บันทึกข้อความ

ธ.ค.-ก.ย.

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

- บันทึกข้อความ/โครงการ

ธ.ค.-ก.ย.

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

- บันทึกข้อความ/โครงการ
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รหัส

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
แบบฟอร์มการจัดทาเล่มหลักสูตร (มคอ. 2)
แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตร(TQF)

7.4 เอกสารอ้างอิง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (2559-2563) แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2561 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ร้อยละของการจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม นั้น มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการดังนี้
กิจกรรม
1. กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการ
2. ดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
กระบวนการ
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของกระบวนการ
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
กระบวนการต่อผู้บงั คับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม
ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

6. ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน
ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน
ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

มีนาคม, กันยายน

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

ตุลาคมของปีถัดไป

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

ฝ่ายหลักสูตรและการสอน
ฝ่ายหลักสูตรและการสอน

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดาเนินการให้ระบุเดือนที่ดาเนินการ

ผู้กากับ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
คณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย
คณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย
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ภาคผนวก

13

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

14

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณา
และเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานพัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรในฐานะผู้บังคับบัญชาและ
ดูแลของฝ่ายบริการการศึกษา คณะ บัณฑิตวิทยาลัย
โดยยินยอมให้ฝ่ายบริการการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย นากระบวนการปฏิบัติงานพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
(นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ)
หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
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2 นิ้ว

4 x 5 ซ.ม.

หลักสูตร........................................บัณฑิต

ขนาด 24 pt.
ตัวหนา

สาขาวิชา......................................... ขนาด 22 pt.
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ………………… ตัวหนา

คณะ/วิทยาลัย .....................................ขนาด 22 pt.
ตัวหนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขนาด
24 pt.
1.5 นิ้ว

ตัวหนา

17

คานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการผลิต การนาเทคโนโลยีและ
พัฒนาด้านการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีฐานะ
เป็นอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสามารถเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีโทและเอก
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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ–นามสกุล เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

หน้า
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร : ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
ภาคผนวก
ผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
ผนวก ข การแก้ไขหลักสูตร(เฉพาะหลักสูตรปรับปรุงเท่านั้น)
ผนวก ค ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ว่าด้วยการศึกษาระดับ คลิกพิมพ์ พ.ศ. คลิกพิมพ์
ผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการการเรียนระดับคลิกพิมพ์ พ.ศ. คลิกพิมพ์
ผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯและรายงานการประชุมหรือรายงาน
การวิพากษ์หลักสูตร
ผนวก ฉ ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผนวก ช รายงานการสอบสรุปแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการพร้อมแนบแบบสอบถาม
ผนวก ซ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผนวก ฌ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา[คลิกพิมพ์]

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เคมี)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Chemistry)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Chemistry)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
เคมี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
[คลิกพิมพ์] หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
[คลิกพิมพ์]
5.2 ภาษาที่ใช้
[คลิกพิมพ์]
5.3 การรับเข้าศึกษา
[คลิกพิมพ์]
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
[คลิกพิมพ์]
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
[คลิกพิมพ์]
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. [คลิกพิมพ์] ปรับปรุงมาจากหลักสูตร......... สาขาวิชา.......... หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
พ.ศ. ..........

6.2 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ [คลิกพิมพ์] ปีการศึกษา[คลิกพิมพ์] เป็นต้นไป
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6.3 คณะกรรมการประจาคณะ/วิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ [คลิกพิมพ์] / เมื่อ
วันที่ [คลิกพิมพ์]
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ [คลิกพิมพ์] / [คลิกพิมพ์]
เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่[คลิกพิมพ์] / [คลิกพิมพ์] เมื่อวันที่
[คลิกพิมพ์]
6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์] (ถ้ามี)
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
[คลิกพิมพ์] สาขาวิชา [คลิกพิมพ์] ปี พ.ศ. [คลิกพิมพ์]
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 [คลิกพิมพ์]
8.2[คลิกพิมพ์]
8.3 [คลิกพิมพ์]
8.4 [คลิกพิมพ์]
8.5 [คลิกพิมพ์]
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1.[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

2.[คลิกพิมพ์]
3.[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

หมายเหตุ ระดับปริญญาตรี 2 ท่าน
ระดับบัณฑิตศึกษา 3 ท่าน

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

จ บ จ า ก [คลิกพิมพ์] เขียบแบบบรรณานุกรม
ต่ า งประเท ศ
ระบุเป็น ค.ศ.
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะ [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
[คลิกพิมพ์]
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
[คลิกพิมพ์]
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
[คลิกพิมพ์]
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
[คลิกพิมพ์]
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
[คลิกพิมพ์]
13.3 การบริหารจัดการ
[คลิกพิมพ์]

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสาคัญ
[คลิกพิมพ์]
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา [คลิกพิมพ์] ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
[คลิกพิมพ์]

กลยุทธ์
[คลิกพิมพ์]

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจั ดการเรี ย นการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถกระท าได้ตาม ความจาเป็น ของผู้ เรียน และตาม
แผนการสอนในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ [คลิกพิมพ์] ระหว่างเดือน [คลิกพิมพ์] – เดือน [คลิกพิมพ์]
ภาคเรียนที่ [คลิกพิมพ์] ระหว่างเดือน [คลิกพิมพ์] – เดือน [คลิกพิมพ์]
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. [คลิกพิมพ์]
2. [คลิกพิมพ์]
3. [คลิกพิมพ์]
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. [คลิกพิมพ์]
2. [คลิกพิมพ์]
3. [คลิกพิมพ์]
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. [คลิกพิมพ์]
2. [คลิกพิมพ์]
3. [คลิกพิมพ์]
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2557
2558
2559
2560
ชั้นปีที่ 1
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
ชั้นปีที่ 2
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
ชั้นปีที่ 3
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
ชั้นปีที่ 4
[คลิกพิมพ์]
รวม
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
คาดว่าจะจบการศึกษา
[คลิกพิมพ์]

2561
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

2557

ปีงบประมาณ
2558 2559
2560

[คลิกพิมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกพิมพ์]

2561

หมายเหตุ

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

รวม
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ทุนการศึกษา
ค่าครุภัณฑ์
รวม

2557

ปีงบประมาณ
2558 2559
2560

[คลิกพิมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกมพ์]

[คลิกพิมพ์]

2561
[คลิก
พิมพ์]
[คลิก
พิมพ์]
[คลิก
พิมพ์]

หมายเหตุ

24

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
[คลิกพิมพ์] หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
[คลิกพิมพ์]
หน่วยกิต
1.วิชาแกน
2. วิชาเฉพาะด้าน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
3.วิชาการจัดการ
4.วิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ
6 หน่วยกิต
5.วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
[คลิกพิมพ์]
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
- รหัสวิชาและความหมายของรหัสวิชา
GEH
GEL
GES

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุม่ วิชาภาษา
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3.1.4 รายวิชา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษารายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(1) บังคับเรียน 3 รายวิชา
GEL1102
GEL1103
GEL2201
GEL2202

GEH1101
GEH1102

GEH2201
GEH2202
รหัสวิชา
GES1101
GES1102

GES2201

12 หน่วยกิต
น(บ-ป-อ)
9 หน่วยกิต

Thai Usage
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and Information Retrieval
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทักษะการเรียน
English for Communication and Study Skills
(2 ) เลือกเรียน 1 รายวิชา
3 หน่วยกิต
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ราวิชา
(1) บังคับเรียน 2 รายวิชา
สุนทรียภาพกับชีวิต
Aesthetic Appreciation
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
(2) เลือกเรียน 1 รายวิชา
การพัฒนาตน
Self Development
ความจริงของชีวิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายวิชา
(1) บังคับเรียน 2 รายวิชา
ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
IT for Communication and Learning
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life
(2) เลือกเรียน 1 รายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(บ-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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Science, Technology and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

GES2202

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า

[คลิกพิมพ์]

3(3-0-6)
หน่วยกิต

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
5.วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1/2 (45/90)
Preparation for Professional Experiencein
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ…….
5/6(350/450)
On the Job Training in Retail…..
การเตรียมสหกิจศึกษา
1/2 (45/90)
Preparation for Cooperative Education
สหกิจศึกษา
6(350/450)
Cooperative Education
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
[คลิกพิมพ์]
หน่วยกิต
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
[คลิกพิมพ์]
รวม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(ภาคผนวก ก )

ชื่อวิชา
[คลิกพิมพ์]

น(บ-ป-อ)
[คลิกพิมพ์]
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (5 ท่าน)
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปีการศึกษา
ที่สาเร็จ

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงานสอน ภาระงานที่จะ
ที่มีอยู่แล้ว
มีในหลักสูตรนี้

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]
ร ะ บุ เ ป็ น
จาน วน
ชั่ ว โ ม ง
ตั ว อย่ าง 12
ชั่วโมง
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์]

1.[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี

[คลิกพิมพ์] เขียนแบบบรรณานุกรม

2.[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1.[คลิกพิมพ์]
2.[คลิกพิมพ์]

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงานสอน ภาระงานที่จะ
ที่มีอยู่แล้ว
มีในหลักสูตรนี้

[คลิกพิมพ์] เขียนแบบบรรณานุกรม
[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งตารา

ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา
ภาระงานสอน ภาระงานที่
ที่มีอยู่แล้ว
จ ะ มี ใ น
หลักสูตรนี้

[คลิกพิมพ์] เขียนแบบบรรณานุกรม
[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1.[คลิกพิมพ์]
2.[คลิกพิมพ์]

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]

[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
[คลิกพิมพ์]
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
[คลิกพิมพ์]
4.2 ช่วงเวลา
[คลิกพิมพ์]
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
[คลิกพิมพ์]
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
[คลิกพิมพ์]
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
[คลิกพิมพ์]
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
[คลิกพิมพ์]
5.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ [คลิกพิมพ์] ของปีการศึกษาที่ [คลิกพิมพ์]
5.4 จานวนหน่วยกิต
[คลิกพิมพ์] หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
[คลิกพิมพ์]
5.6 กระบวนการประเมินผล
[คลิกพิมพ์]

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
[คลิกพิมพ์]
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
[คลิกพิมพ์]
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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[คลิกพิมพ์]
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
[คลิกพิมพ์]
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
[คลิกพิมพ์]
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
[คลิกพิมพ์]
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
[คลิกพิมพ์]
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
[คลิกพิมพ์]
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
[คลิกพิมพ์]
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
[คลิกพิมพ์]
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
[คลิกพิมพ์]
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
[คลิกพิมพ์]
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
[คลิกพิมพ์]
2.5 ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร
2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร
[คลิกพิมพ์]
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และ
การสื่อสาร
[คลิกพิมพ์]
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2.5.3 กลยุทธ์ การประเมิน ผลลัพ ธ์ การเรี ยนรู้ ด้า นทั กษะในการวิเคราะห์ แ ละการ
สื่อสาร
[คลิกพิมพ์]
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรับ ผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จ ากหลักสู ตรสู่ร ายวิช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ผลการเรียนรู้สาหรับกลุ่มวิชาชีพ
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
[คลิกพิมพ์]
3.1.2 ความรู้
[คลิกพิมพ์]
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
[คลิกพิมพ์]
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
[คลิกพิมพ์]
3.1.5 ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
[คลิกพิมพ์]

หมวดที่ 5.

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและเกณฑ์สาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.[คลิกพิมพ์] หมวด [คลิกพิมพ์] ข้อ [คลิกพิมพ์]
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา3. เกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
[คลิกพิมพ์]
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
[คลิกพิมพ์]
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
[คลิกพิมพ์]
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
[คลิกพิมพ์]

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
[คลิกพิมพ์]
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
[คลิกพิมพ์]
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
[คลิกพิมพ์]
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
[คลิกพิมพ์]
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
[คลิกพิมพ์]
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
[คลิกพิมพ์]
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
[คลิกพิมพ์]
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
[คลิกพิมพ์]
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
[คลิกพิมพ์]
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
[คลิกพิมพ์]
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
[คลิกพิมพ์]
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) (ใส่เครื่องหมายถูก)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) ถ้าไม่มีลบออก
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
[คลิกพิมพ์]
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
[คลิกพิมพ์]
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
[คลิกพิมพ์]
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
[คลิกพิมพ์]
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
[คลิกพิมพ์]
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คณะผู้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์
3. นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ
4. นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา
5. นายวราพงษ์ ท่าขนุน
6. นางสาวเบญจวรรณ ยศระวาศ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสานักงาน
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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