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บันทึกการประกาศใช

แกไขครั้งที่ วันที่ รายละเอียดการปรับปรุง
02 1  เมษายน  2553 แกไขตามคําแนะนําของผูบริหารของมหาวิทยาลัย
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อทําการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552
2. แกไขขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามนโยบาย
ใหมของ สกอ. 
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บทนํา

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  จัดการเรียนการสอน และจัดการศึกษาให
มีคุณภาพ เพื่อใหสาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต  เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาเปนเรื่องใหมและมีแนวปฏิบัติที่เปนสากลซึ่งเกี่ยวของกับผูบริหาร  คณาจารยและ
บุคลากรทุกฝายในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงเห็นความจําเปน ในการสราง
ความรู   ความเขาใจที่ถูกตองตรงกับแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่ งประธาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดลงนามในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 รวมทั้งมี
ขอกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงใหทันสมัยและแจงผลการปรับปรุงตามดัชนีคุณภาพเปน
ระยะเวลาอยางนอยทุก  5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป

เพื่อใหการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเปนการสราง
กระบวนการที่สรางคุณคาของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานมาตรฐานของการ
พัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 และแบบฟอรมรายงานขอมลการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตร ทั้งยังไดเขียนวิธีการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูจัดทําหลักสูตร คณาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครและผูที่เกี่ยวของใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการและบริหารหลักสูตรตามรูปแบบและ
วิธีการที่ถูกตองสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้นผูจัดทําจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานอันมุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร และเปน
การสรางกระบวนการที่สรางคุณคาใหกับการปฏิบัติงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร อันกอใหเกิดประสิทธิภาพอันสูงสุดในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตอไป
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บทที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.1 ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยูเลขที่ 680 หมู 11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

1.2 ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยูหางจากตัวเมือง ไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6 

กิโลเมตร มีเน้ือที่ทั้งสิ้น 612 ไร เดิมเปนที่ดินของกระทรวงกลาโหม และของกรมตํารวจ ซึ่งเคยเปน
ที่ตั้งของโรงเรียนพลตํารวจภูธร 4 จังหวัดสกลนคร แตไดยุบเลิกไปรวมกับภาคอื่น ตอมา
กระทรวงมหาดไทยไดใชสถานที่กอสรางศาลากลางจังหวัดสกลนคร การกอสรางตัวอาคารไดเสร็จ
สิ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 แตยังใชไมได กระทรวงมหาดไทย ไดเปลี่ยนโครงการไปสรางศาลากลางจังหวัด
ใหมที่บริเวณศูนยราชการในปจจุบัน จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการจึงไดขอที่ดินและ
สิ่งกอสรางเพื่อตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครู ซึ่ง พณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน อดีตนายกรัฐมนตรีไดมี
บัญชาใหมอบที่ดินและสิ่งกอสรางใหกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเปนโรงเรียนฝกหัดครู โรงเรียน
ฝกหัดครูสกลนคร จึงไดถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2507

โรงเรียนฝกหัดครูสกลนคร
เริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2507 รับนักศึกษารุนแรก จํานวน 70 คน (ชาย 48 

หญิง 22 คน) โดยฝากเรียนไวกับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยครูมหาสารคามและวิทยาลัยครู
อุดรธานี มีนายจํานง ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม เปนอาจารยใหญ ปการศึกษา 2508 รับนักศึกษา
เพิ่ม 152 คน มีครู - อาจารย 18 คน ปการศึกษา 2509 เริ่มเปดสอนในระดับ ป.กศ.สูง เปนปแรก รับ
นักศึกษา รับนักศึกษา จํานวน 146 คน มีครูอาจารย 24 คน นายพจน ธัญญขันธ ดํารงตําแหนง
อาจารยใหญ การดําเนินงานของโรงเรียนฝกหัดครูสกลนครไดเจริญกาวหนามาเปนลําดับมีการรับ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น มีครูอาจารยเพิ่มมากขึ้น อาคารและสิ่งกอสรางก็เพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน
กระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะขึ้นเปน "วิทยาลัยครูสกลนคร" เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2513 
และไดขยายการผลิตครูออกเปน 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคค่ํา

วิทยาลัยครูสกลนคร
- ในปการศึกษา 2518 เปดสอนในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เปนปแรก
-  ปการศึกษา 2519 สภาการฝกหัดครูไดจัดใหมีการเรียนการสอนแบบทวิภาค 
-  จึงเปลี่ยนชื่อจาก "นักศึกษาภาคค่ํา" เปน "นักศึกษาตอเนื่อง" จนถึงป 2521
- ปการศึกษา 2521 ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง (หลังอนุปริญญา)
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   เปนปแรกและเปดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.)
  - ปการศึกษา 2528 เปดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายมากขึ้น คือ

   สาขาศิลปศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
- ปการศึกษา 2529 เปดสอนในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ

   (กศ.บป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 2 ปหลัง
- ปการศึกษา 2530 เริ่มโครงการคุรุทายาท เปนปแรก

สถาบันราชภัฏสกลนคร
ตอมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามใหแกวิทยาลัยครูทั่วประเทศวา "สถาบันราชภัฏ"   ในป พ.ศ. 
2537 รัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตอรัฐสภา เมื่อผานการพิจารณา
ของรัฐสภาแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 จาก
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารย ดร.
ประสิทธิ์ กองสาสนะ ดํารงตําแหนงอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏสกลนคร  อธิการบดี
สถาบันราชภัฏสกลนครคนปจจุบัน คือ นายปญญา มหาชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547
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คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อธิการบดี

นายปญญา มหาชัย
ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร นายนิกร  สุขปรุง
รองอธิการบดี

ผศ.จรูญ ขาวสีจาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร

ผศ.ดร.ชนินทร วะสีนนท
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา

ผศ.สุวรรณ หันไชยุงวา
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ผศ.สมจติต รัตนอุดมโชค
รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.วัฒนา   สุวรรณไตรย
รองอธิการบดีฝายบัณฑิตศึกษา

และวิเทศสัมพันธ

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

ผูชวยอธิการบดี

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร
ผูชวยอธิการบดีฝายศูนยประสานงาน

รายวิชาการศึกษาทั่วไป

นายพรเทพ เสถียรนพเกา
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกีฬา
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คณบดี

ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ
คณบดีคณะครุศาสตร

ดร.สําเร็จ คันธี
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายรัฐพล ฤทธิธรรม
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ศิริชาติ ศรีวงษา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ปรีชาศาสตร มีเกาะ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผูอํานวยการ

ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

นายสุนทร ไชยชนะ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.อนุรัตน สายทอง
ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช
ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
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1.4 ปรัชญา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มุงความเปน

เลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแหงคุณธรรม รวมชี้นําการพัฒนาทองถิ่นและสังคม
1.5 วิสัยทัศน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น ที่เปนศูนยกลางและ
เครือขายการเรียนรู เพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
1.6 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหสนองตอบความตองการของทองถิ่น
2. วิจัย พัฒนา เผยแพร โดยมุงเนนกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม
3. ศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. ศึกษา วิเคราะห เผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมไทย และทองถิ่น
5. สรางเครือขายการเรียนรู และการทํางานรวมกัน ระหวางสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่น
    องคกร ชุมชน และตางประเทศ
6. ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
7. พัฒนาและนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการ
    บริการวิชาการแกสังคม
8. ปฏิรูประบบการบริหาร การจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
ขอมูลเบื้องตนของการพัฒนาหลักสูตร

2.1 หลักสูตรที่เปดสอนประจําป 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระดับ ค.บ. 5 ป 

1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
4. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
5. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
6. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
7. โปรแกรมวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา
8. โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

ระดับ ค.บ. 2 ป (หลังอนุปริญญา)
1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
4. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
5. โปรแกรมวิชาพลศึกษา

ระดับ วท.บ. 4 ป 
1. โปรแกรมวิชาชีววิทยา
2. โปรแกรมวิชาฟสิกส
3. โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
5. โปรแกรมวิชาเคมี
6. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน
8. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
9. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
10. โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย
11. โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงอิเล็กทรอนิกส)
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12. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงสถาปตยกรรม)
13. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงโยธา)
14. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอุตสาหการ)
15. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
16. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการไฟฟา)

ระดับ วท.บ. 2 ป (หลังอนุปริญญา)
1. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงอิเล็กทรอนิกส)
2. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชากอสราง)
3. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
4. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงไฟฟาอุตสาหกรรม)

ระดับ ศศ.บ. 4 ป
1. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
3. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
4. โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร
5. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีดนตรี
6. โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ระดับ ศศ.บ. 2 ป (หลังอนุปริญญา)
1. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

ระดับ บธ.บ. 4 ป 
1. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย)
2. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
3. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)
4. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

ระดับ บธ.บ. 2 ป (หลังอนุปริญญา)
1. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย)
2. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
3. โปรแกรมวิชาการบัญชี
4. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
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ระดับ บช.บ. 4 ป
1. โปรแกรมวิชาบัญชี

ระดับ บช.บ. 2 ป (หลังอนุปริญญา)
1. โปรแกรมวิชาบัญชี

ระดับ รป.บ. 4 ป
1. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร

ระดับ ปบ.ค.
1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ระดับ น.บ. 4 ป
1. โปรแกรมวิชานิติศาตร

ระดับ ศป.บ. 4 ป
1. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
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บทที่ 3
ขอบเขตและขอมูลอางอิง

3.1   ขอบเขตของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรมีขอบเขตในการจัดทําคือ 

ครอบคลุมขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของการพัฒนาหลักสูตรในทุกกระบวนการและทุก
ขอกําหนดที่สําคัญที่ตั้งไว   และเปนการสรางกระบวนการที่สรางคุณคา เพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปนแนวทางในการบริหารหลักสูตรตามรูปแบบปละวิธีที่
ถูกตองสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  และสอดคลองกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ
3.2  ขอมูลอางอิง

การจัดทําคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรไดมีการกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานเพื่อนํามาควบคุมกิจกรรมในสวนของการพัฒนาหลักสูตร และแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เพื่อที่จะทําใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไป
ในทิศทางที่เปนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 4
คําจํากัดความ

4.1 คูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operation Procedure: SOP)
หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อาจประกอบดวย

ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure Manual: PM) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) และเอกสาร
สนับสนุน (Supporting Document: SD)
4.2 ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure Manual: PM)

หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบ มีการประกาศใชอยางเปนทางการ เพื่อแสดง
ใหเห็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ใหบรรลุตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมบุคคลที่เกี่ยวของ ลําดับของเหตุการณ วิธี
ปฏิบัติงาน ขอกําหนด เอกสาร เครื่องมือและอุปกรณที่ใชตลอดจนกําหนดเวลาและสถานที่ที่
เกี่ยวของ
4.3 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)

หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงการขยายความขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดเฉพาะของ
งานหนึ่งๆ ซึ่งไดกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติงาน
4.4 เอกสารอางอิง (Supporting Document: SD)

หมายถึง เอกสารที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ไดถูกกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติงาน
หรือวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามที่ไดมีการกําหนดไวดวยเอกสารสนับสนุน
นั้นๆ ไดแก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คูมือการใชงาน (Manual) เปนตน
4.5 การควบคุมเอกสาร (Document Control)

หมายถึง การควบคุมการจัดทํา เปลี่ยนแปลง แกไข แจกจาย และเรียกคืนเอกสารคูมือ
ปฏิบัติงานมาตรฐาน ทั้งระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และแบบฟอรมที่ใช ใหไดมาตรฐาน และ
มีคุณภาพ สําหรับใช ณ จุดปฏิบัติงาน
4.6 การพัฒนาหลักสูตร

หมายถึง  การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดทําหลักสูตร 
การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหดีขึ้น เพื่อใหเหมาะกับความตองการของบุคคล และ
สภาพสังคม
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4.7 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หมายถึง การพัฒนาขีดความสามารถหรือศักยภาพบุคลากรโดยการศึกษาและฝกอบรม  อัน

ประกอบดวยการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินคุณลักษณะแลความสามารถของ
บุคลากร
4.8 การควบคุมการปฏิบัติงาน

หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามคูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน
4.9 การสํารวจความตองการของการใชบัณฑิต

หมายถึง  ความตองการของการใชบัณฑิตเปนการสํารวจความพึงพอใจของผูประกอบการ
เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะไดทําการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเปน
กระบวนการหนึ่งที่จะเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
4.10 การศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

หมายถึง   กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่ ง
ประกอบดวย  ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู
ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ
ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปด
โอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู
4.11 การสํารวจความพรอมของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดหลักสูตรในมหาวิทยาลัย

หมายถึง  การสํารวจความพรอมในดานตางๆของมหาวิทยาลัยเปนการศึกษาความพรอม
ทางดานขอมูลอาจารย, ขอมูลสถานที่ของมหาวิทยาลัย, ขอมูลงบประมาณ, ขอมูลทรัพยากร
ทางดานการเรียนการสอน
4.12 การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร

หมายถึง  การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
เปนการกําหนดผูที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและผูที่แสดงความคิดเห็นตอหลักสูตรที่จะทํา
การพัฒนา เพื่อที่จะทําใหหลักสูตรที่จะพัฒนาเปนไปตามมาตรฐาน
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4.13 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หมายถึง  การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเปนการดําเนินการของคณะกรรมการพัฒนา

รายละเอียดของหลักสูตรที่จะตองทําการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  และการพัฒนาหลักสูตรของหนวยงานควบคุมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย
4.14 การวิพากษ (ราง) หลักสูตร

หมายถึง  การดําเนินการของคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตรที่ทําการวิพากษ
หลักสูตรโดยคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูทรงคุณวุฒิเพื่อแสดง
ขอเสนอแนะตอการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา/คณะ
4.15 การกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

หมายถึง  ขั้นตอนของการกลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ทําการกลั่นกรอง ตรวจสอบหลักสูตรที่ทางคณะกรรมการ
พัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตรไดทําการพัฒนาหลักสูตร เพื่อแสดงขอเสนอแนะตอหลักสูตรที่พัฒนา
4.16 การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) 

หมายถึง  ขั้นตอนของการพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารวิชาการที่จะแสดง
ขอเสนอแนะและเห็นชอบตอหลักสูตรที่ทําการพัฒนา
4.17 การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอสภาวิชาการ

หมายถึง  ขั้นตอนของการพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการสภาวิชาการที่จะแสดง
ความคิดเห็นตอหลักสูตรที่ทําการพัฒนา
4.18 การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย

หมายถึง  ขั้นตอนของการพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการสภาวิชาการที่จะแสดง
ความคิดเห็นตอหลักสูตรที่ทําการพัฒนา
4.19 การเสนอหลักสูตรตอสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมายถึง  ขั้นตอนของกระบวนการเสนอหลักสูตรตอสํานักคณะกรรมกรการอุดมศึกษา
และวิธีการปฏิบัติงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่จะทําการเสนอหลักสูตรตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.20 การกระบวนการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง

หมายถึง  การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบกําหนดระยะเวลาของการปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น และเปนไปตามกําหนดตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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4.21 การพัฒนารายวิชา
หมายถึง  กระบวนการในการพัฒนารายวิชาที่จะบรรจุลงในหลักสูตรใหมีความทันสมัย

และเหมาะสมตอคุณวุฒิและวิชาชีพเฉพาะของแตละหลักสูตรที่พัฒนา
4.22 มาตรฐานของการกําหนดรหัสรายวิชา

หมายถึง  มาตรฐานของการกําหนดรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่จะตอง
ทําเปนแบบแผนแนวทางในการกําหนดรหัสรายวิชาเพื่อลดการซ้ําซอนของรหัสรายวิชา 
4.23 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 

หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิต
บรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติและมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/
สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร
4.24 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา 

หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตในแตละระดับการศึกษาของ
สาขา/สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองค
ความรูที่เปนเนื้อหาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับการศึกษานั้นๆ เพื่อเปน
หลักประกันวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
การศึกษาเดียวกันจะมีผลการเรียนไมนอยกวาที่กําหนด 
4.25 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะ
กําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนว
ทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน
วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่
จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการ
ปรับปรุง
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บทที่ 5
มาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร

5.1 การจัดทําคูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกําหนดใหมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานของการ

พัฒนาหลักสูตร ซึ่งกําหนดโครงสรางของเอกสารคูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน เปน 4 ประเภท 
ประกอบดวย

1. คูมือมาตรฐาน(Standard Manual: SM)
เปนเอกสารที่อธิบายภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง  

ประวัติความเปนมา โครงสรางการบริหาร ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ และขอมูลหลักสูตรที่เปดใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คูมือมาตรฐานเปนสื่อที่ใชเพื่อสรางความเขาใจและความตระหนักใน
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

2. ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manuals: PM)
เปนเอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ 

ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการพัฒนาหลักสูตร โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่บุคคล
เกี่ยวของ ตลอดจนกําหนดเวลา และสถานที่

3. วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)
 เปนเอกสารที่แสดงวิธีปฏิบัติงานในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  โดยครอบคลุม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดเฉพาะของงานหนึ่งๆ หรือแนวปฏิบัติที่มีในคูมือการปฏิบัติงาน 
สามารถอธิบายในระเบียบปฏิบัติงาน และจําเปนตองแสดงเปนเอกสาร เพื่อใหมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ จะมีคุณภาพและไดมาตรฐาน หรือการดําเนินการจะไมเกิดความสับสนหากปฏิบัติ
ตามที่ระบุไว

4. แบบฟอรม และเอกสารอางอิง (Form: FM/Support Document: SD)
แบ บ ฟอ รม เป น เอกส าร ที่มีลั กษ ณะเป น ตารา ง ผั ง  หรื อรู ปแ บบ อื่น ที่ มี

ลักษณะเฉพาะ เพื่อใชระบุ แสดง หรือบันทึกขอมูลหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตางๆ เอกสารอางอิงเปนเอกสารที่ใชสนับสนุนระเบียบปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานใหละเอียด
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-01 การจัดทําคูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน
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5.2   การปฏิบัติงาน
5.2.1   การควบคุมเอกสาร

การจัดทําคูมือมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรไดมีการออกระเบียบปฏิบัติงาน
ในการควบคุมเอกสารของคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานทุกรายการตามที่กําหนดไว ซึ่งมีการครอบคลุม
การออกเอกสารดวยวิธีการกําหนดรหัสเอกสาร ซึ่งการกําหนดรหัสมาตรฐานของเอกสารไดจัดทํา
เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อใหเอกสารที่ไดเปนเอกสารที่เปนมาตรฐานเดียวกันและ
งายตอการจัดเก็บและการคนหาเอกสาร และวิธีการเปลี่ยนแปลงและแกไขเอกสาร การเผยแพร 
และการเขาถึงคูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-02 การควบคุมเอกสาร

5.2.2   การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดทําคูมือมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรไดกําหนดใหมีการระบุความ

จําเปนในการฝกอบรม และจัดทําแผนการฝกอบรมเพื่อใหบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานตามคูมือ
ปฏิบัติงานมาตรฐานใหไดรับการอบรมที่เหมาะสม ดวยระเบียบปฏิบัติงานที่ครอบคลุมการ
ฝกอบรมใหแกบุคลากรแตละระดับที่เกี่ยวของใหตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามคูมือ
ปฏิบัติงานมาตรฐาน ตลอดจนประโยชนหรือผลเสียที่จะไดรับจากการปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตาม 
ใหทุกคนไดทราบถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และทางมหาวิทยาลัยไดจัด
ใหมีการฝกอบรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขึ้น โดยการนําเอาวิธีการฝกอบรมทั่วไปและการ
ฝกอบรมปฏิบัติจริง รวมถึงการจัดใหมีการชี้แจงและอบรมผูที่เกี่ยวของใหรับทราบถึงวิธีปฏิบัติงาน
ตามคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานที่กําหนดขึ้น

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-03 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5.2.3   การควบคุมการปฏิบัติงาน
การจัดทําคูมือมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรไดกําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติงาน

ในการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานโดยรวมใหมีคุณภาพ 
และไดมาตรฐาน โดยกําหนดใหการปฏิบัติงานตางๆ มีการวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อ
รายละเอียด กําหนดเวลา และผูรับผิดชอบ การควบคุมการปฏิบัติงานโดยมีการสื่อสารและฝกอบรม
ใหผูปฏิบัติงานทราบรายละเอียดกอนปฏิบัติงาน การติดตามผลการดําเนินงานเพื่อแจงปญหาการ
ดําเนินงานที่ไมสามารถปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน การปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
เนื่องจากการเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีการทบทวนและปรับปรุงแกไข



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คูมือมาตรฐาน (Standard Manual)
เอกสารเลขที่  : SM ฉบับที่  : 3 หนาที่  :
วันที่บังคับใช  :  1 เมษายน 2553 แกไขครั้งที่  : 02

21

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-04 การควบคุมการปฏิบัติงาน

5.2.4   การสํารวจความตองการของการใชบัณฑิต
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติงานในการสํารวจความ

ตองการของการใชบัณฑิต  ถึงขั้นตอนของการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/
หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ซึ่งมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป มีการสํารวจ
การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษาทุกป การจัดใหมีการดูงานภาคเอกชน และภาครัฐในระหวาง
การเรียนการสอน ทําใหทราบความเคลื่อนไหวของความตองการของตลาดแรงงานและสังคม การ
จัดปจฉิมนิเทศ/การสัมมนา ใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบผูประกอบการ   เพื่อที่จะนําขอมูลมา
วิเคราะหเพื่อจัดทําการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-05 การสํารวจความตองการของการใชบัณฑิต

5.2.5   การศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติงานในการศึกษากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ถึงขั้นตอนและการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ศึกษาประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษามาตรฐานคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรทุกสาขาวิชา, 
ศึกษาหลักเกณฑดานวิชาชีพของหลักสูตรนั้นๆ  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-06 การศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

5.2.6   การสํารวจความพรอมของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติงานในการสํารวจความ

พรอมของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดหลักสูตร   ถึงขั้นตอนของการสํารวจวาจะตองทําการ
สํารวจความพรอมของอาจารยโดยการสํารวจขอมูลของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูสอน, 
สํารวจหองเรียน/หองปฏิบัติการ/เครื่องมือ/สื่อการเรียนการสอน, การจัดตั้งงบประมาณประจํา
หลักสูตร, การวางแผนการรับนักศึกษา, การสํารวจแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมในการที่จะพัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการ

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-07 การสํารวจความพรอมของมหาวิทยาลัย



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คูมือมาตรฐาน (Standard Manual)
เอกสารเลขที่  : SM ฉบับที่  : 3 หนาที่  :
วันที่บังคับใช  :  1 เมษายน 2553 แกไขครั้งที่  : 02

22

5.2.7   การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการ

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร ถึงขั้นตอนและกระบวนการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตรซึ่งจะตองเปนสวนของการทํางานในสวนของ สาขาวิชา/คณะ ที่จะตอง
ทําการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผูรับผิดชอบขึ้นมา

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-08 การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร

5.2.8   การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการ

ดําเนินการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร ถึงขั้นตอนและกระบวนการสรางโครงสราง (ราง) หลักสูตร
ตามเกณฑกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตรจะตองทําการพัฒนา (ราง) 
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่ไดทําการศึกษาเพื่อที่จะนําเลม (ราง) หลักสูตรไปเสนอใน
ขั้นตอนตอไป

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-09 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5.2.9   การวิพากษ (ราง) หลักสูตร

ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องการวิพากษ 
(ราง) หลักสูตร  ถึงขั้นตอนและกระบวนการวิพากษ (ราง) หลักสูตรของคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตรที่ไดใหขอเสนอแนะเห็นชอบตอเลม (ราง) หลักสูตรที่ทางคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) 
หลักสูตรไดจัดทํา 

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-10 การวิพากษ (ราง) หลักสูตร

5.2.10   การกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องการกลั่นกรอง 

(ราง) หลักสูตรโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ถึงขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการ
ตรวจสอบเลม (ราง) หลักสูตร ที่ทางคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตรไดจัดทํา

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
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M01-สสท-PM-11 การกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร   

5.2.11   การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) 
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการพิจารณา

ของคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) ตอการพิจารณาหลักสูตร ถึงขั้นตอนและกระบวนการ
เสนอเลม (ราง) หลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) เพื่อที่จะทําการใหขอเสนอแนะ
และเห็นชอบตอหลักสูตรที่ทําการพัฒนาขึ้น

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-12 การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

5.2.12   การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอสภาวิชาการ
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการเสนอ 

(ราง) หลักสูตรตอสภาวิชาการ ถึงขั้นตอนและกระบวนการเสนอเลม (ราง) หลักสูตรตอ
คณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อที่จะทําการแสดงขอเสนอแนะและเห็นชอบตอหลักสูตรที่ทําการ
พัฒนาขึ้น

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-13 การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอสภาวิชาการ

5.2.13   การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการเสนอ 

(ราง) หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ถึงขั้นตอนและกระบวนการเสนอเลม (ราง) หลักสูตรตอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะทําการแสดงขอเสนอแนะและเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรที่ทํา
การพัฒนาขึ้น

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-14 การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย

5.2.14   การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในคูมือปฏิบัติ งานมาตรฐานไดกํ าหนดระ เบียบปฏิบัติงานในเรื่ องของ

กระบวนการในการเสนอหลักสูตรตอ สกอ. ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการเสนอเลมหลักสูตร
ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะทําการพิจารณาอุมัติหลักสูตรที่ทําการพัฒนาขึ้น

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01- สสท - PM-15 การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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5.2.15  มาตรฐานการกําหนดรหัสรายวิชา
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของมาตรฐาน

การกําหนดรหัสรายวิชา ถึงขั้นตอนและกระบวนการกําหนดรหัสมาตรฐานของรหัสรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่มีการกําหนดมาตรฐานในการกําหนดรหัสรายวิชาขึ้นเพื่อใหทาง
สาขาวิชา/คณะไดทําการพัฒนาหลักสูตร

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-16 มาตรฐานการกําหนดรหัสรายวิชา

5.2.16  การพัฒนารายวิชา
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการพัฒนา

รายวิชา ถึงขั้นตอนและกระบวนการพัฒนารายวิชาที่อยูในหลักสูตรเพื่อใหมีความทันสมัยมากขึ้น
ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-17 การพัฒนารายวิชา

6.2.17  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน
ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องจัดทํารายงานผล

การดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-18 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการเม่ือสิ้นสุดการเรียน

การสอน
5.2.17  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง

ในคูมือปฏิบัติงานมาตรฐานไดกําหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการปรับปรุง
แกไขหลักสูตร ถึงข้ันตอนของการแกไขหลักสูตรที่ครบกําหนดระยะเวลาของการปรับปรุงเพื่อที่จะ
ทําการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดของระยะเวลา

ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
M01-สสท-PM-19 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง
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ภาคผนวก

ระเบียบปฏิบัติงาน
รหัส เรื่อง
SM คูมือมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตร

M01-สสท-PM-01 การจัดทําคูมือปฏิบัติงานมาตรฐาน
M01-สสท-PM-02 การควบคุมเอกสาร
M01-สสท-PM-03 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
M01-สสท-PM-04 การควบคุมการปฏิบัติงาน
M01-สสท-PM-05 การสํารวจความตองการของการใชบัณฑิต
M01-สสท-PM-06 การศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
M01-สสท-PM-07 การสํารวจความพรอมของการดําเนินการเกี่ยวกับการเปดหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
M01-สสท-PM-08 การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร
M01-สสท-PM-09 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
M01-สสท-PM-10 การวิพากษ (ราง) หลักสูตร
M01-สสท-PM-11 การกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
M01-สสท-PM-12 การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) 
M01-สสท-PM-13 การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอสภาวิชาการ
M01-สสท-PM-14 การเสนอ (ราง) หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
M01-สสท-PM-15 การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
M01-สสท-PM-16 มาตรฐานการกําหนดรหัสรายวิชา
M01-สสท-PM-17 การพัฒนารายวิชา
M01-สสท-PM-18 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
M01-สสท-PM-19 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง
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วิธีปฏิบัติงาน
รหัส เรื่อง

M01-สสท-WI-03-01 การฝกอบรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
M01-สสท-WI-05-01 การออกแบบแบบฟอรมการวัดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
M01-สสท-WI-05-02 การสํารวจขอมูลความตองการของผูใชบัณฑิต
M01-สสท-WI-06-01 การจัดเก็บขอมูลมาตรฐานและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ
M01-สสท-WI-06-02 การอัพโหลดขอมูลขึ้นเว็บไซต
M01-สสท-WI-07-01 การสํารวจขอมูลอาจารย
M01-สสท-WI-07-02 การจัดตั้งงบประมาณประจําหลักสูตร
M01-สสท-WI-08-01 การทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร
M01-สสท-WI-08-02 การทําบันทึกขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร
M01-สสท-WI-09-01  การจัดทํารายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิ
M01-สสท-WI-09-02  การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
M01-สสท-WI-09-03  การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
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ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  จัดการเรียนการสอน และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของบัณฑิต  เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องใหม่และมีแนวปฏิบัติที่เป็นสากลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร  คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงเห็นความจำเป็น ในการสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกับแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิซึ่งประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 รวมทั้งมีข้อกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและแจ้งผลการปรับปรุงตามดัชนีคุณภาพเป็นระยะเวลาอย่างน้อยทุก  5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี


เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเป็นการสร้างกระบวนการที่สร้างคุณค่าของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแบบฟอร์มรายงานข้อมลการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตร ทั้งยังได้เขียนวิธีการปฏิบัติงานในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้จัดทำหลักสูตร คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการและบริหารหลักสูตรตามรูปแบบและวิธีการที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ


ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานอันมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และเป็นการสร้างกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้กับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพอันสูงสุดในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป

บทที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.1 ที่ตั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยู่เลขที่ 680 หมู่ 11 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000


1.2 ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง ไปทางจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 612 ไร่ เดิมเป็นที่ดินของกระทรวงกลาโหม และของกรมตำรวจ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพลตำรวจภูธร 4 จังหวัดสกลนคร แต่ได้ยุบเลิกไปรวมกับภาคอื่น ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ใช้สถานที่ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดสกลนคร การก่อสร้างตัวอาคารได้เสร็จสิ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 แต่ยังใช้ไม่ได้ กระทรวงมหาดไทย ได้เปลี่ยนโครงการไปสร้างศาลากลางจังหวัดใหม่ที่บริเวณศูนย์ราชการในปัจจุบัน จังหวัดสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่ง พณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ อดีตนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2507

โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร


เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 70 คน (ชาย 48 หญิง 22 คน) โดยฝากเรียนไว้กับวิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยครูมหาสารคามและวิทยาลัยครูอุดรธานี มีนายจำนง ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็นอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2508 รับนักศึกษาเพิ่ม 152 คน มีครู - อาจารย์ 18 คน ปีการศึกษา 2509 เริ่มเปิดสอนในระดับ ป.กศ.สูง เป็นปีแรก รับนักศึกษา รับนักศึกษา จำนวน 146 คน มีครูอาจารย์ 24 คน นายพจน์ ธัญญขันธ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ การดำเนินงานของโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น มีครูอาจารย์เพิ่มมากขึ้น อาคารและสิ่งก่อสร้างก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยครูสกลนคร" เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2513 และได้ขยายการผลิตครูออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคค่ำ

วิทยาลัยครูสกลนคร


-  ในปีการศึกษา 2518 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เป็นปีแรก


-  ปีการศึกษา 2519 สภาการฝึกหัดครูได้จัดให้มีการเรียนการสอนแบบทวิภาค 


-  จึงเปลี่ยนชื่อจาก "นักศึกษาภาคค่ำ" เป็น "นักศึกษาต่อเนื่อง" จนถึงปี 2521



-  ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง (หลังอนุปริญญา)


   เป็นปีแรกและเปิดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.)

  
- ปีการศึกษา 2528 เปิดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายมากขึ้น คือ


   สาขาศิลปศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 



- ปีการศึกษา 2529 เปิดสอนในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

 
  (กศ.บป.) ในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 2 ปีหลัง


- ปีการศึกษา 2530 เริ่มโครงการคุรุทายาท เป็นปีแรก


สถาบันราชภัฏสกลนคร



ต่อมา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า "สถาบันราชภัฏ"   ในปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ต่อรัฐสภา เมื่อผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กองสาสนะ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฏสกลนคร  อธิการบดีสถาบันราชภัฏสกลนครคนปัจจุบัน คือ นายปัญญา มหาชัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547

















































1.4 ปรัชญา


มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

1.5 วิสัยทัศน์


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางและเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

1.6 พันธกิจ


1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น


2. วิจัย พัฒนา เผยแพร่ โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม


3. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


4. ศึกษา วิเคราะห์ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และท้องถิ่น


5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น


    องค์กร ชุมชน และต่างประเทศ


6. ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู


7. พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการ


    บริการวิชาการแก่สังคม 



8. ปฏิรูประบบการบริหาร การจัดการให้มีประสิทธิภาพ

บทที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของการพัฒนาหลักสูตร

2.1 หลักสูตรที่เปิดสอนประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


ระดับ ค.บ. 5 ปี 



1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย



2. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์



3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ



4.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย



5. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา



6. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์


7. โปรแกรมวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา


8. โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ

ระดับ ค.บ. 2 ปี (หลังอนุปริญญา)


1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย


2. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์


3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ


4. โปรแกรมวิชาภาษาไทย


5.  โปรแกรมวิชาพลศึกษา

ระดับ วท.บ. 4 ปี 


1. โปรแกรมวิชาชีววิทยา


2. โปรแกรมวิชาฟิสิกส์


3. โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


5. โปรแกรมวิชาเคมี


6. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


7. โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน


8. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


9. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร


10. โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์


11. โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงอิเล็กทรอนิกส์)


12. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงสถาปัตยกรรม)


13. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงโยธา)


14. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอุตสาหการ)


15. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)


16. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการไฟฟ้า)

ระดับ วท.บ. 2 ปี (หลังอนุปริญญา)


1. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงอิเล็กทรอนิกส์)


2. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาก่อสร้าง)


3. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)


4. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรม)


ระดับ ศศ.บ. 4 ปี


1. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน


2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ


3. โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


4. โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์


5. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีดนตรี


6. โปรแกรมวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ระดับ ศศ.บ. 2 ปี (หลังอนุปริญญา)


1. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน

ระดับ บธ.บ. 4 ปี 


1. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์)


2. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)


3. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)


4. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ระดับ บธ.บ. 2 ปี (หลังอนุปริญญา)


1. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์)


2. โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


3. โปรแกรมวิชาการบัญชี


4. โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ระดับ บช.บ. 4 ปี


1. โปรแกรมวิชาบัญชี

ระดับ บช.บ. 2 ปี (หลังอนุปริญญา)


1. โปรแกรมวิชาบัญชี

ระดับ รป.บ. 4 ปี


1. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ระดับ ปบ.ค.

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ระดับ น.บ. 4 ปี


1. โปรแกรมวิชานิติศาตร์

ระดับ ศป.บ. 4 ปี


1. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม

บทที่ 3

ขอบเขตและข้อมูลอ้างอิง

3.1   ขอบเขตของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร


การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรมีขอบเขตในการจัดทำคือ ครอบคลุมขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของการพัฒนาหลักสูตรในทุกกระบวนการและทุกข้อกำหนดที่สำคัญที่ตั้งไว้   และเป็นการสร้างกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตรตามรูปแบบปละวิธีที่ถูกต้องสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ

3.2  ข้อมูลอ้างอิง


การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรได้มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานเพื่อนำมาควบคุมกิจกรรมในส่วนของการพัฒนาหลักสูตร และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อที่จะทำให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปในทิศทางที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


บทที่ 4

คำจำกัดความ

4.1 คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operation Procedure: SOP)


หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure Manual: PM) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI) และเอกสารสนับสนุน (Supporting Document: SD)

4.2 ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure Manual: PM)



หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ให้บรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลำดับของเหตุการณ์ วิธีปฏิบัติงาน ข้อกำหนด เอกสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดจนกำหนดเวลาและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง

4.3 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)


หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงการขยายความขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดเฉพาะของงานหนึ่งๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติงาน

4.4 เอกสารอ้างอิง (Supporting Document: SD)


หมายถึง เอกสารที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ได้ถูกกำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติงาน หรือวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ได้มีการกำหนดไว้ด้วยเอกสารสนับสนุนนั้นๆ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการใช้งาน (Manual) เป็นต้น

4.5 การควบคุมเอกสาร (Document Control)


หมายถึง การควบคุมการจัดทำ เปลี่ยนแปลง แก้ไข แจกจ่าย และเรียกคืนเอกสารคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ทั้งระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มที่ใช้ ให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ สำหรับใช้ ณ จุดปฏิบัติงาน

4.6 การพัฒนาหลักสูตร

หมายถึง  การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดทำหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคล และสภาพสังคม

4.7 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หมายถึง การพัฒนาขีดความสามารถหรือศักยภาพบุคลากรโดยการศึกษาและฝึกอบรม  อันประกอบด้วยการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินคุณลักษณะแลความสามารถของบุคลากร

4.8 การควบคุมการปฏิบัติงาน


หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน

4.9 การสำรวจความต้องการของการใช้บัณฑิต


หมายถึง  ความต้องการของการใช้บัณฑิตเป็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการเพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ทำการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร

4.10 การศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


หมายถึง  กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบด้วย  ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

4.11 การสำรวจความพร้อมของการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัย


หมายถึง  การสำรวจความพร้อมในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาความพร้อมทางด้านข้อมูลอาจารย์, ข้อมูลสถานที่ของมหาวิทยาลัย, ข้อมูลงบประมาณ, ข้อมูลทรัพยากรทางด้านการเรียนการสอน

4.12 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตร


หมายถึง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเป็นการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่จะทำการพัฒนา เพื่อที่จะทำให้หลักสูตรที่จะพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐาน

4.13 การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา


หมายถึง  การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นการดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตรที่จะต้องทำการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และการพัฒนาหลักสูตรของหน่วยงานควบคุมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

4.14 การวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตร


หมายถึง  การดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตรที่ทำการวิพากษ์หลักสูตรโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแสดงข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา/คณะ

4.15 การกลั่นกรอง (ร่าง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร


หมายถึง  ขั้นตอนของการกลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ทำการกลั่นกรอง ตรวจสอบหลักสูตรที่ทางคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตรได้ทำการพัฒนาหลักสูตร เพื่อแสดงข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่พัฒนา

4.16 การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) 


หมายถึง  ขั้นตอนของการพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารวิชาการที่จะแสดงข้อเสนอแนะและเห็นชอบต่อหลักสูตรที่ทำการพัฒนา

4.17 การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภาวิชาการ


หมายถึง  ขั้นตอนของการพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการสภาวิชาการที่จะแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ทำการพัฒนา

4.18 การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย


หมายถึง  ขั้นตอนของการพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการสภาวิชาการที่จะแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ทำการพัฒนา

4.19 การเสนอหลักสูตรต่อสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา


หมายถึง  ขั้นตอนของกระบวนการเสนอหลักสูตรต่อสำนักคณะกรรมกรการอุดมศึกษาและวิธีการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่จะทำการเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4.20 การกระบวนการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง


หมายถึง  การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบกำหนดระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น และเป็นไปตามกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

4.21 การพัฒนารายวิชา


หมายถึง  กระบวนการในการพัฒนารายวิชาที่จะบรรจุลงในหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อคุณวุฒิและวิชาชีพเฉพาะของแต่ละหลักสูตรที่พัฒนา

4.22 มาตรฐานของการกำหนดรหัสรายวิชา


หมายถึง  มาตรฐานของการกำหนดรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่จะต้องทำเป็นแบบแผนแนวทางในการกำหนดรหัสรายวิชาเพื่อลดการซ้ำซ้อนของรหัสรายวิชา 


4.23 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 

หมายถึง คำอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติและมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร

4.24 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา 

หมายถึง กรอบที่กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาที่จำเป็นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับการศึกษานั้นๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับการศึกษาเดียวกันจะมีผลการเรียนไม่น้อยกว่าที่กำหนด 

4.25 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

บทที่ 5

มาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร

5.1 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกำหนดให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งกำหนดโครงสร้างของเอกสารคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย


1. คู่มือมาตรฐาน(Standard Manual: SM)




เป็นเอกสารที่อธิบายภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ เกี่ยวกับที่ตั้ง  ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ และข้อมูลหลักสูตรที่เปิดในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คู่มือมาตรฐานเป็นสื่อที่ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัย


2. ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure Manuals: PM)




เป็นเอกสารที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่บุคคลเกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดเวลา และสถานที่


3. วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)


 

เป็นเอกสารที่แสดงวิธีปฏิบัติงานในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  โดยครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดเฉพาะของงานหนึ่งๆ หรือแนวปฏิบัติที่มีในคู่มือการปฏิบัติงาน สามารถอธิบายในระเบียบปฏิบัติงาน และจำเป็นต้องแสดงเป็นเอกสาร เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานนั้นๆ จะมีคุณภาพและได้มาตรฐาน หรือการดำเนินการจะไม่เกิดความสับสนหากปฏิบัติตามที่ระบุไว้


4. แบบฟอร์ม และเอกสารอ้างอิง (Form: FM/Support Document: SD)




แบบฟอร์มเป็นเอกสารที่มีลักษณะเป็นตาราง ผัง หรือรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้ระบุ แสดง หรือบันทึกข้อมูลหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
เอกสารอ้างอิงเป็นเอกสารที่ใช้สนับสนุนระเบียบปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น




ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-01 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน

5.2   การปฏิบัติงาน


5.2.1   การควบคุมเอกสาร


การจัดทำคู่มือมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรได้มีการออกระเบียบปฏิบัติงานในการควบคุมเอกสารของคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานทุกรายการตามที่กำหนดไว้ ซึ่งมีการครอบคลุมการออกเอกสารด้วยวิธีการกำหนดรหัสเอกสาร ซึ่งการกำหนดรหัสมาตรฐานของเอกสารได้จัดทำเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้เอกสารที่ได้เป็นเอกสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและง่ายต่อการจัดเก็บและการค้นหาเอกสาร และวิธีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเอกสาร การเผยแพร่ และการเข้าถึงคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง


M01-สสท-PM-02 การควบคุมเอกสาร


5.2.2   การพัฒนาทรัพยากรบุคคล



การจัดทำคู่มือมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรได้กำหนดให้มีการระบุความจำเป็นในการฝึกอบรม และจัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานให้ได้รับการอบรมที่เหมาะสม ด้วยระเบียบปฏิบัติงานที่ครอบคลุมการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน ตลอดจนประโยชน์หรือผลเสียที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ทุกคนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการฝึกอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น โดยการนำเอาวิธีการฝึกอบรมทั่วไปและการฝึกอบรมปฏิบัติจริง รวมถึงการจัดให้มีการชี้แจงและอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงวิธีปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานที่กำหนดขึ้น



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง


M01-สสท-PM-03 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล


5.2.3   การควบคุมการปฏิบัติงาน




การจัดทำคู่มือมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตรได้กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานในการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานโดยรวมให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยกำหนดให้การปฏิบัติงานต่างๆ มีการวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อรายละเอียด กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบ การควบคุมการปฏิบัติงานโดยมีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดก่อนปฏิบัติงาน การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อแจ้งปัญหาการดำเนินงานที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานเนื่องจากการเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข


ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง


M01-สสท-PM-04 การควบคุมการปฏิบัติงาน


5.2.4   การสำรวจความต้องการของการใช้บัณฑิต



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานในการสำรวจความต้องการของการใช้บัณฑิต  ถึงขั้นตอนของการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี มีการสำรวจการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาทุกปี การจัดให้มีการดูงานภาคเอกชน และภาครัฐในระหว่างการเรียนการสอน ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม การจัดปัจฉิมนิเทศ/การสัมมนา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบผู้ประกอบการ   เพื่อที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ


ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 



M01-สสท-PM-05 การสำรวจความต้องการของการใช้บัณฑิต



5.2.5   การศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานในการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึงขั้นตอนและการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษามาตรฐานคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชา, ศึกษาหลักเกณฑ์ด้านวิชาชีพของหลักสูตรนั้นๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



ระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-06 การศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา


5.2.6   การสำรวจความพร้อมของการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัย



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานในการสำรวจความพร้อมของการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร   ถึงขั้นตอนของการสำรวจว่าจะต้องทำการสำรวจความพร้อมของอาจารย์โดยการสำรวจข้อมูลของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน, สำรวจห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/สื่อการเรียนการสอน, การจัดตั้งงบประมาณประจำหลักสูตร, การวางแผนการรับนักศึกษา, การสำรวจแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-07 การสำรวจความพร้อมของมหาวิทยาลัย


5.2.7   การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตร



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตร ถึงขั้นตอนและกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตรซึ่งจะต้องเป็นส่วนของการทำงานในส่วนของ สาขาวิชา/คณะ ที่จะต้องทำการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบขึ้นมา



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-08 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตร


5.2.8   การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการดำเนินการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตร ถึงขั้นตอนและกระบวนการสร้างโครงสร้าง (ร่าง) หลักสูตรตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตรจะต้องทำการพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่ได้ทำการศึกษาเพื่อที่จะนำเล่ม (ร่าง) หลักสูตรไปเสนอในขั้นตอนต่อไป



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-09 การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


5.2.9   การวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตร



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องการวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตร  ถึงขั้นตอนและกระบวนการวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเห็นชอบต่อเล่ม (ร่าง) หลักสูตรที่ทางคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตรได้จัดทำ 



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-10 การวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตร


5.2.10   การกลั่นกรอง (ร่าง) หลักสูตรโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องการกลั่นกรอง (ร่าง) หลักสูตรโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ถึงขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการตรวจสอบเล่ม (ร่าง) หลักสูตร ที่ทางคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตรได้จัดทำ



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-11 การกลั่นกรอง (ร่าง) หลักสูตรคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร   


5.2.11   การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) 



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) ต่อการพิจารณาหลักสูตร ถึงขั้นตอนและกระบวนการเสนอเล่ม (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) เพื่อที่จะทำการให้ข้อเสนอแนะและเห็นชอบต่อหลักสูตรที่ทำการพัฒนาขึ้น



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-12 การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 


5.2.12   การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภาวิชาการ



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภาวิชาการ ถึงขั้นตอนและกระบวนการเสนอเล่ม (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อที่จะทำการแสดงข้อเสนอแนะและเห็นชอบต่อหลักสูตรที่ทำการพัฒนาขึ้น



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-13 การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภาวิชาการ


5.2.13   การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ถึงขั้นตอนและกระบวนการเสนอเล่ม (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะทำการแสดงข้อเสนอแนะและเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรที่ทำการพัฒนาขึ้น



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-14 การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย


5.2.14   การเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของกระบวนการในการเสนอหลักสูตรต่อ สกอ. ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการเสนอเล่มหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะทำการพิจารณาอุมัติหลักสูตรที่ทำการพัฒนาขึ้น



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01- สสท - PM-15 การเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

5.2.15   มาตรฐานการกำหนดรหัสรายวิชา 



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของมาตรฐานการกำหนดรหัสรายวิชา ถึงขั้นตอนและกระบวนการกำหนดรหัสมาตรฐานของรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่มีการกำหนดมาตรฐานในการกำหนดรหัสรายวิชาขึ้นเพื่อให้ทางสาขาวิชา/คณะได้ทำการพัฒนาหลักสูตร



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-16 มาตรฐานการกำหนดรหัสรายวิชา


5.2.16  การพัฒนารายวิชา



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการพัฒนารายวิชา ถึงขั้นตอนและกระบวนการพัฒนารายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-17 การพัฒนารายวิชา


6.2.17  การจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-18 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียน

การสอน


5.2.17  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง



ในคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ถึงขั้นตอนของการแก้ไขหลักสูตรที่ครบกำหนดระยะเวลาของการปรับปรุงเพื่อที่จะทำการปรับปรุงหลักสูตรตามกำหนดของระยะเวลา



ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



M01-สสท-PM-19 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง

ภาคผนวก

		ระเบียบปฏิบัติงาน



		รหัส

		เรื่อง



		SM

		คู่มือมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตร



		M01-สสท-PM-01

		การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน



		M01-สสท-PM-02

		การควบคุมเอกสาร



		M01-สสท-PM-03

		การพัฒนาทรัพยากรบุคคล



		M01-สสท-PM-04

		การควบคุมการปฏิบัติงาน



		M01-สสท-PM-05

		การสำรวจความต้องการของการใช้บัณฑิต



		M01-สสท-PM-06

		การศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ



		M01-สสท-PM-07

		การสำรวจความพร้อมของการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัย



		M01-สสท-PM-08

		การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตร



		M01-สสท-PM-09

		การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ



		M01-สสท-PM-10

		การวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตร



		M01-สสท-PM-11

		การกลั่นกรอง (ร่าง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร



		M01-สสท-PM-12

		การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) 



		M01-สสท-PM-13

		การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภาวิชาการ



		M01-สสท-PM-14

		การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย



		M01-สสท-PM-15

		การเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)



		M01-สสท-PM-16

		มาตรฐานการกำหนดรหัสรายวิชา



		M01-สสท-PM-17

		การพัฒนารายวิชา



		M01-สสท-PM-18

		การจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน



		M01-สสท-PM-19

		กระบวนการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง





		วิธีปฏิบัติงาน



		รหัส

		เรื่อง



		M01-สสท-WI-03-01

		การฝึกอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน



		M01-สสท-WI-05-01

		การออกแบบแบบฟอร์มการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต



		M01-สสท-WI-05-02

		การสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต



		M01-สสท-WI-06-01

		การจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง



		M01-สสท-WI-06-02

		การอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์



		M01-สสท-WI-07-01

		การสำรวจข้อมูลอาจารย์



		M01-สสท-WI-07-02

		การจัดตั้งงบประมาณประจำหลักสูตร



		M01-สสท-WI-08-01

		การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตร



		M01-สสท-WI-08-02

		การทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนา/ยก (ร่าง) หลักสูตร



		M01-สสท-WI-09-01  

		การจัดทำรายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิ



		M01-สสท-WI-09-02  

		การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร



		M01-สสท-WI-09-03  

		การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา



		M01-สสท-WI-09-04  

		การจัดทำรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม



		M01-สสท-WI-09-05  

		การจัดทำรายละเอียดของรายการผลการดำเนินงานของรายวิชา



		M01-สสท-WI-09-06  

		การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม



		M01-สสท-WI-09-07  

		การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร



		M01-สสท-WI-11-01

		การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร



		M01-สสท-WI-15-01

		การทำเอกสารเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



		M01-สสท-WI-18-01  

		การจัดทำรายละเอียดของรายการผลการดำเนินงานของรายวิชา



		M01-สสท-WI-18-02  

		การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม



		M01-สสท-WI-18-03  

		การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร



		M01-สสท-WI-18-01

		การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร



		M01-สสท-WI-18-02

		การทำเอกสารเสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา





คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร





อธิการบดี





นายปัญญา มหาชัย





ที่ปรึกษาอธิการบดี





รศ.ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร





นายนิกร  สุขปรุง





รองอธิการบดี





ผศ.จรูญ ขาวสีจาน�รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร





ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์�รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา





ผศ.สุวรรณ หันไชยุงวา�รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ





ผศ.ดร.พนมพร จินดาสมุทร์�รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ





ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค�รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา





ผศ.ดร.วัฒนา   สุวรรณไตรย์�รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา


และวิเทศสัมพันธ์





นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์�รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา





ผู้ช่วยอธิการบดี





ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์�ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา





ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร�ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์ประสานงาน


รายวิชาการศึกษาทั่วไป





นายพรเทพ เสถียรนพเก้า�ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกีฬา





คณบดี





ผศ.ดร.มารศรี กลางประพันธ์�คณบดีคณะครุศาสตร์





ดร.สำเร็จ คันธี�คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





นายรัฐพล ฤทธิธรรม�คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์





ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา�คณบดีคณะวิทยาการจัดการ





ผศ.ศิริชาติ ศรีวงษา�คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร





ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ�คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม





ผู้อำนวยการ





ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา�ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี





รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล�ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ


และงานทะเบียน





นายสุนทร ไชยชนะ�ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและงานทะเบียน





ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง�ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา





ผศ.อนุรัตน์ สายทอง�ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม





ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้�ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย








จัดทำโดย			สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน








ทบทวนโดย			      รศ. ดร.หาญชัย  อัมภาผล


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน








อนุมัติโดย			      ผศ. ดร. พนมพร  จินดาสมุทร์


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน








