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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ของฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้
สามารถน ากระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
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      ธันวาคม 2564  
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ส าหรับ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 
  
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารระดับคณะ 
(คณบดี/รองคณบดฝี่าย
วิชาการ) 

1.ก าหนดนโยบายและวิธีด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
2.ให้ค าปรึกษาและควบคุมการจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(TQF) 

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายใน ภายนอก และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะที่มีความส าคัญต่อการยกร่างหลักสูตร 
2. ร่างกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กรอบผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร และจัดท าแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
3. ร่างและจัดท าเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
4. เสนอร่างและจัดท าเอกสารหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
5. จัดท าเอกสารหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 

(3) เจ้าหน้าทีฝ่่ายวชิาการ 1. วางแผนและก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรที่
เหมาะสม แจ้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ 
2. ตรวจสอบรายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบที่
ถูกต้อง 
3. ดูแลค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
4. สนับสนุนการด าเนินการประชุมวิพากษ์หลักสูตร และประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
5. ประสานงานและสนบัสนุนการพัฒนาหลักสูตร กับกองบริการ
การศกึษา เพื่อน าเข้าสภาวชิาการ และสภามหาวิทยาลัย ในการ
พิจารณาอนุมัติหลักสตูร 
6. รวบรวมหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ส่งกองบริการการศึกษา 

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักสูตรและ
การสอน กองบริการการศึกษา 

1. ก าหนดรูปแบบฟอร์มการท าหลักสูตร 
2. ตรวจสอบเนื้อหาการปรับปรงุหลักสูตรให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน 
3. แนะน าและเสนอแนะกระบวนการ รูปแบบ และรายละเอียดการ
เขียนให้ถูกต้อง 
4. ประสานงานและสนบัสนุนการพัฒนาหลักสูตร เพื่อน าเข้าสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ในการพิจารณาอนุมตัิหลักสูตร 
5. จัดส่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้สกอ.รับทราบ 

5. คณะกรรมการอ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

1. ตรวจสอบรายละเอียดและเนื้อหาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กรอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร  
2. เสนอแนะ (ร่าง)หลักสตูรที่มปีรับปรุง ให้มีถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั 

6. คณะกรรมการสภาวิชาการ 1. พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุง  

7. คณะกรรมการสภาการ
พยาบาล 

1. พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุง  

7. คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 

1. พิจารณาอนุมัติหลักสูตร 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หลักสตูรที่ผลิตบณัฑติให้มีความรูแ้ละทักษะวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได ้

ผู้รับบริการ : นักศึกษา  ได้ทราบรายละเอียดของหลักสูตรที่เรียน การประกอบ
อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : คณะและมหาวิทยาลัย นักศึกษามีคุณภาพ จ านวนผู้ เข้าเรียนและส าเร็จ
การศึกษาตามแผน 

คู่ความร่วมมือ : ผู้ประกอบการที่ท าความร่วมมือหรือ
เป็นเครือข่าย 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) และ

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับปรญิญาตร ี
 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

หลักสตูรต้องสองคล้องกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ. 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ (TQF) 
และข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลยั ว่า
ด้วยการศึกษาใน
ระดับปริญญาตร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

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

 
  

 

FM-WM-03 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 
 
 
 
 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่)  

 
 

 

FM-WM-03 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
  

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่) 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  

(กรณีปรับหลักสูตรที่ครบ 5 ปีหรือปรับรายละเอียดทั้งหลักสูตร) 
ค าจ ากัดความ 
               การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล รวมถึงเป็นไป
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าโครงการ /ค าสั่ง การพฒันาและปรับปรุงหลงัสูตร 
  - พิมพ์โครงการเสนอขออนุมัติโครงการจากคณบดี 
  - พิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งฯ ลงนามคณบดีส่งให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
2. จัดประชุม เพื่อชี้แจงท าโครงสร้างหลักสูตรและ
รายละเอียดหลักของหลักสูตร 
  - เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องในการท าหลักสูตร 
  - ประชุมชี้แจงการท าโครงสรา้งหลักสูตรและรายละเอียด
หลัก 
 
3. การเตรียมเล่มหลักสูตร ตรวจสอบรายละเอียดของ
หลักสูตรและปรับแก ้
  - พิจารณาเล่มหลักสูตรตามหมวดเล่มหลักสูตร 
  - ตรวจสอบภาษาเขียน ค า 
  - ตรวจสอบแบบฟอร์มการพิมพ์ 
  - ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร 
  - ตรวจสอบการลงจ านวนหนว่ยกิตตามหมวดวิชา 
 
 4. เอกสารประกอบการประชุม ท าหนังสือเชิญ เตรียม
สถานที่จดัประชุม รวมถึงค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิ 
  - เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
  - ท าหนังสือเชิญวิทยากรวิพากษ์หลักสูตร 
  - เตรียมสถานที่ประชุม อาหารว่าง ใบเซ็นชื่อ อุปกรณ์ 
  - เตรียมค่าตอบแทนผู้วิพากษ์ ค่าเบิกจ่ายอ่ืนๆ 
 
5. จัดวิพากษ์หลักสูตรตามก าหนดการ 
 
 

ครบรอบ
หลักสูตร 5 

ปี 

เจ้าหน้าที่ฝา่ย
วิชาการ 

 
โครงการ 
ค าสั่ง 

 
 

 
วาระการประชุม 
 
 
 
 
 
(ร่าง) หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
- หนังสือเชิญ 
- (ร่าง) หลักสูตร 
- เอกสารเบิกจ่าย 
 
 
- (ร่าง) หลักสูตร 
- รายงานวิพากษ์
หลักสูตร 
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ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
6. เสนอคณะกรรมการอ านวยการฯ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
  - น าหลักสูตรเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ 
  - แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ ให้
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไข 
 
7. ส่งฝ่ายหลักสูตร กองบริการฯ ตรวจสอบแบบฟอร์ม 
มคอ.2 
  - ส่งหลักสูตรไปตรวจสอบและติดตามผลกับฝ่ายหลักสูตร 
กองบริการฯ  
 
 
 
 
 
8. เสนอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  - ท าบันทึกข้อความเสนอเข้าสภาวิชาการส่งผ่านกองบริการ
ฯ  
  - น าเล่มหลักสูตรไปถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ตามจ านวนที่แจ้ง 
  - ถ้าผ่าน น าสรปุมติประชุม สง่สภาการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
9. เสนอสภาการพยาบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  -  กรอกแบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าสภาการพยาบาล 
  - ท าหนังสือเสนอสภาการพยาบาล แนบมติทีป่ระชุมสภา
วิชาการ 
  - น าเล่มหลักสูตรไปถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ตามจ านวนที่แจ้ง 
พร้อมแผ่น CD 1 แผ่น 
   - แก้ไขตามมติที่ประชุมสภาการพยาบาล  
 - ถ้าผ่าน น าสรปุมติประชุม พรอ้มหลักสูตรส่งสภา
มหาวิทยาลยั  
 
 
10. เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
 
 

- (ร่าง) หลักสูตร 
- วาระการประชุม 
- รายงานการประชุม 
 
 
 
- แบบการตรวจสอบ
หลักสูตร (TQF) 
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ 
- (ร่าง) หลักสูตร 
 
 
- บันทึกข้อความ 
- Power point
น าเสนอ 
- (ร่าง) หลักสูตร 
- มติที่ประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการฯ 
- มติที่ประชุมสภา
วิชาการ 
 
 
- หนังสือออก 
- แบบเสนอเข้าวาระ
เข้าสภาการพยาบาล 
- มติที่ประชุมสภา
วิชาการ 
- (ร่าง) หลักสูตร 
- CD 
- มติที่ประชุมสภาการ
พยาบาล 
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ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  - ท าบันทึกข้อความเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัย ส่งผา่นกอง
บริการฯ  
  - น าเล่มหลักสูตรไปถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ตามจ านวนที่แจ้ง 
 
 
 
 
11. น าสรุปมติประชุม พร้อมหลักสูตรส่งกองบริการ 
 
 
 
 
 
12. น าส่งข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ CHE ของ สกอ. 
  - กองบริการฯ น าไฟล์ข้อมูลหลกัสูตรเข้าระบบ CHE 
 
 
13. รับทราบหลักสูตร 
  - สกอ. รับทราบหลักสูตร 
  - กองบริการฯ แจ้งผลการรับทราบหลักสูตรให้วิทยาลัยฯ 
ทราบ 
 

- บันทึกข้อความ 
- Power point
น าเสนอ 
- มติที่ประชุมสภาการ
พยาบาล 
- เล่มหลักสูตร 
 
- มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั 
- เล่มหลักสูตร 
- ไฟล์ข้อมูลหลักสูตร 
 
 
 
- เล่มหลักสูตร 
- ไฟล์ข้อมูลหลักสูตร 
 
 
- เล่มหลักสูตร 
- บันทึกข้อความ 

 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

                  แบบฟอร์มหลักสูตร แบบการตรวจสอบหลักสูตร (TQF)  แบบเสนอเข้าระเบียบวาระ
การประชุมเข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  แบบรายงานข้อมูลพิจารณารายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเข้าสภาการพยาบาล 
(รส.3) 
 

7.4 เอกสารอ้างอิง 
 1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  
 2. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 3. บันทึกข้อความ  
 4. ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ร้อยละ 100 หลักสูตรที่ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบด ี

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายวชิาการ รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายวชิาการ รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายวชิาการ รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน เจ้าหน้าที่ฝา่ยวชิาการ รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณบด ี

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
 ข้าพเจ้า อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้พิจารณาและ

เห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของ
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

โดยยินยอมให้ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ น ากระบวนการปฏิบัติงานพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป   

 
 ให้ไว้  ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

      
 

(อาจารย์กันยา  นภาพงษ์) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์มหลกัสูตร 
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
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แบบการตรวจสอบหลักสูตร (TQF) 
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แบบการตรวจสอบหลักสูตร (TQF) 

ชื่อหลักสูตร.............................................................สาขาวิชา............................................... 
 

หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........................ คณะ............................................. 
กาเครื่องหมาย  หน้าข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
กาเครื่องหมาย  หน้าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน 

ข้อ หัวข้อ คณะ 
งาน

หลักสูตร 
1 อยู่ในแผนการเปิดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมติ   
2 ตรวจสอบตาราง หากมีตารางเดียวกันเกิน 2 หน้า  ให้มีหัวตารางทุกหน้า   
3 มีมาตรฐานคณุวุฒิระดับ มคอ. 1   
4 ความถูกต้องครบถ้วนของปกหลักสูตรตามรูปแบบ(ตรา   
 มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพ.ศ. สังกัด มีข้อความตามท่ีก าหนด)   
5 สารบัญ : มีหัวข้อการจัดท าหลักสูตรครบถ้วน เรียงตาม   
  ล าดับ   :หัวข้อการจัดท าหลักสูตรและเลขหน้าตรงกัน   
 หมวดที ่๑.  ข้อมูลทั่วไป   
6 รหัสและชื่อหลักสูตร   
7 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา     
8 วิชาเอก (ถ้ามี)   
9 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
10 รูปแบบของหลักสูตร   
11 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
12 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
13 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   

14 
ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

15 สถานที่จัดการเรียนการสอน   

16 
   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
   ในการวางแผนหลักสูตร 

  

17 
ผลกระทบจาก ข้อ 13.1 และ 13.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  

18 
ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของ
สถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้อง
เรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

 
 

 หมวดที ่๒.   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   
19 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ข้อ หัวข้อ คณะ 
งาน

หลักสูตร 
20 แผนพัฒนาปรับปรุง   
 หมวดที ่๓.   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และ

โครงสร้างของหลักสูตร 

  

21 ระบบการจัดการศึกษา   
22 การด าเนินการหลักสูตร   
23 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   

24 
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจ
ศึกษา) (ถ้ามี) 

  

25 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)   
 หมวดที ่๔.    ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการ

ประเมินผล 

  

26 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
27 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

28 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

  

 หมวดที ่๕.     หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา   
29 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   
30 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
31 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
 หมวดที ่๖.   การพัฒนาคณาจารย์   

32 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   
33 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   

 หมวดที ่๗.   การประกันคุณภาพหลักสูตร   
34 การบริหารหลักสูตร   
35     การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน   
36 การบริหารคณาจารย์   
37 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน   
38 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา   

39 
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

  

40 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    

 
หมวดที ่๘.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
หลักสูตร 

  

41 การประเมินประสิทธิผลของการสอน   



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ข้อ หัวข้อ คณะ 
งาน

หลักสูตร 
42 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
43 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
44 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   
45 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
   - รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูล   
 เดิมของหลักสูตร เหตุผลที่ต้องปรับปรุงและสาระในการปรับปรุง   
 -ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลัก   
 สูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงทั้งโครงสร้าง หลักสูตร   

 

เอกสารแนบ :มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ  , :ระเบียบข้อบังคับ 
                    : ค าอธิบายรายวิชา 
                 : ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                 : รายงานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตร/สรุปรายงาน   
การประชุม                
                   : หลักการก าหนดรหัสวิชา/ชุดวชิา 
 

  

 

 
 
 
 

 
คณะฯ ผู้ตรวจสอบหลักสูตร .................................................. 

       วันที่...................................................... 
 

 
 
 
 

 
งานหลักสูตรฯ  ผู้ตรวจสอบหลักสูตร .................................................. 

         วันที่...................................................... 
 

 
 

 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนอวาระเข้าสภาวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชมุสภาวิชาการราชภัฏสวนสุนันทา 
ครั้งที่ .........../......... 

วันที่ ......................................... เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุสภาวิชาการ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ 

 
๑. หน่วยงาน/ผู้เสนอเรื่อง ..........................................................................................................โทร
................................................ 
๒. เรื่องท่ีเสนอ (กรุณาท าเครื่องหมายในช่อง) 
  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ    
  เรื่องพิจารณา   เรื่องสืบเนื่อง (กรุณาระบุประเด็นที่เสนอสภาวิชาการพิจารณา) 
   เห็นชอบ   อนุมัติ  อ่ืนๆ ............................... 
 ๒.๑ ชื่อเรื่อง 
..................................................................................................................... ...........................................
..................... 
 ๒.๒ สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่เสนอ (อธิบายความเป็นมาของเรื่องและขั้นตอนการด าเนินการที่ผ่านมา) 
 
 ............................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 ๒.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ระบุรายละเอียดด้วย) 
 
 ............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
๓. เอกสารประกอบการประชุม 
  มี จ านวน .....................   ไม่มี 



 

 33 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

๔. ผู้ชี้แจงคือ 
............................................................................................................................. ................................... 
๕. ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
  มี คือ 
............................................................................................................................. ................................... 
  ไม่มี 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความกรุณาจัดส่งแบบเสนอเรื่องและเอกสารประกอบการประชุมไปที่ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โทรศัพท์ภายใน ๐-๒๑๖๐-๑๑๒๙  โทรสาร ๐-๒๑๖๐-๑๑๖๑ 

ก่อนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภา (พุธที่ ๒ ของเดือน)  

*หมายเหตุ : ก าหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเข้าสภาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 



 

 34 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนอวาระเข้าสภามหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ครั้งที่ .........../......... 

วันที่ ......................................... เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ 

 
๑. หน่วยงาน/ผู้เสนอเรื่อง ...................................................................................................... ....โทร
................................................ 
๒. เรื่องท่ีเสนอ (กรุณาท าเครื่องหมายในช่อง) 
  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ    
  เรื่องพิจารณา   เรื่องสืบเนื่อง (กรุณาระบุประเด็นที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา) 
   เห็นชอบ   อนุมัติ  อ่ืนๆ ............................... 
 ๒.๑ ชื่อเรื่อง 
............................................................................................................................. ................................... 
 ๒.๒ สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่เสนอ (อธิบายความเป็นมาของเรื่องและขั้นตอนการด าเนินการที่ผ่านมา) 
 
 ............................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 ๒.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ระบุรายละเอียดด้วย) 
 
 ............................................................................................................................. ........................... 
.......................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
๓. เอกสารประกอบการประชุม 
  มี จ านวน .....................   ไม่มี 



 

 36 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

๔. ผู้ชี้แจงคือ 
............................................................................................................................. ................................... 
๕. ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
  มี คือ 
............................................................................................................................. ................................... 
  ไม่มี 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความกรุณาจัดส่งแบบเสนอเรื่องและเอกสารประกอบการประชุมไปที่ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โทรศัพท์ภายใน ๐-๒๑๖๐-๑๑๒๙  โทรสาร ๐-๒๑๖๐-๑๑๖๑ 

ก่อนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภา (พุธที่ ๒ ของเดือน)  

*หมายเหตุ : ก าหนดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเข้าสภาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 



 

 37 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนอวาระเข้าสภาการพยาบาล 
 
 



 

 38 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 



 

 39 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ผู้จัดท า 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
1. นางธัญลดา   เลี้ยงอยู่   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 



 

คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


