ชื่อกระบวนการ : 1. กระบวนการจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : ทุกหลักสูตรที่ไดรับพัฒนาใหเปนไปตามกรอบ TQF
ลําดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

คณะเสนอรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2) มายังสวท.

2

ไมถูกตอง
ตรวจสอบ
ความถูกตอง

3

3 วัน

4 วัน

ถูกตอง
คณะดําเนินการแกไขเลม
หลักสูตรใหถูกตอง

4 วัน

4
ไมถูกตอง
ตรวจสอบ
ความถูกตอง

3 วัน

รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
1. คณะสงเลมรายละเอียดหลักสูตร คณะ
(มคอ.2) มายังสวท.

1. ฝายหลักสูตรและการสอน
ตรวจสอบความถูกตอง
2. สงคืนหลักสูตรเพื่อใหคณะแกไข
ตามเอกสารตนฉบับ

งานพัฒนา
หลักสูตรและการ
สอน

1. คณะดําเนินการแกไขเลมหลักสูตร คณะ
ตามขอเสนอแนะของฝาย
หลักสูตรและการสอน
1. ฝายหลักสูตรและการสอน
งานพัฒนา
ตรวจสอบความถูกตอง
หลักสูตรและการ
2. สงคืนหลักสูตรเพื่อใหคณะแกไข สอน
ตามเอกสารตนฉบับ
(กรณีมีการแกไข)
3. แจงคณะใหดําเนินการจัดทําเลม
หลักสูตร (มคอ.2) จํานวน
10 เลม

ถูกตอง

5

5 วัน
คณะจัดทําเลมหลักสูตร
จํานวน 10 เลม มายังสวท.

A

1. คณะเสนอรายชื่อผูทรง คุณวุฒใิ น คณะ
การประชุมตรวจสอบและ
กลั่นกรองหลักสูตร จํานวน 2
ทาน
2. คณะจัดทําเลมหลักสูตรจํานวน
10 เลม เพื่อเสนอเขาวาระการ
ประชุมตรวจสอบและกลั่นกรอง
หลักสูตร

ลําดับ
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5 วัน

รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะ
งานพัฒนา
อนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรอง หลักสูตรและการ
หลักสูตร
สอน
2. ดําเนินการจัดทําหนังสือขอ
อนุมัติไปราชการ ขอยืมเงินทดรอง
ไปราชการ
3. ประสานงานเรื่องการ
ดําเนินการจัดประชุม
4. สงหนังสือเชิญประชุมพรอมดวย
จัดสงเลมหลักสูตร

1 วัน/1
หลักสูตร

1. จัดทํารายงานการประชุม
งานพัฒนา
2. จัดสงรายงานการประชุมเพื่อให หลักสูตรและการ
คณะแกไขเลมหลักสูตรตามรายงานการ สอน
ประชุม

A
จัดเตรียมการประชุม
ตรวจสอบและกลั่นกรอง
หลักสูตร

7
ประชุมตรวจสอบและ
กลั่นกรองหลักสูตร
8

5 วัน
การดําเนินการแกไข
เลมหลักสูตร

9

ไมถูกตอง
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ถูกตอง
B

4 วัน

1. คณะดําเนินการแกไขเลม
หลักสูตรตามรายงานการประชุม
ตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร
2. คณะดําเนินการจัดสงเลม
หลักสูตรที่แกไขตามรายงานการ
ประชุมมายัง สวท. เพื่อตรวจสอบการ
แกไข จํานวน 1 เลม
1. ดําเนินการจัดทําหนังสือแจง
คณะใหดําเนินแกไขเลมหลักสูตร
(กรณีมีการแกไข)
2. จัดทําหนังสือแจงคณะใหจัดทําเลม
หลักสูตรและบทวิเคราะหความตองการ
กําลังคนในสาขาวิชาที่จะเปดสอน
จํานวนอยางละ 40 เลมเพื่อเสนอ
หลักสูตรเขาวะระการ ประชุมสภา
วิชาการ

คณะ

งานพัฒนา
หลักสูตรและการ
สอน

ลําดับ
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B
คณะจัดทําเลมหลักสูตร (มคอ.2)
และบทวิเคราะหความตองการ
กําลังคนในสาขาวิชาที่เปดสอน

11

5 วัน

ไมถูกตอง
ประชุมสภา
วิชาการ

3 วัน

คณะดําเนินการแกไขเลม
หลักสูตรใหถูกตอง

3 วัน

ถูกตอง
12

13

ไมถูกตอง
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ถูกตอง

C

5 วัน

รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
1. คณะดําเนินการจัดสงเลม
คณะ
หลักสูตรที่แกไขพรอมบทวิเคราะห
ความตองการกําลังคน อยางละ 40
เลม มายังงานพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อ
เสนอบรรจุเขาวาระการประชุมสภา
วิชาการ
1. งานสภาวิชาการ สรุปรายงาน
การประชุมและแจงมติที่ประชุมตอ งานสภาวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ และคณะที่
เสนอหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินการแกไข
เลมหลักสูตรตามรายงานการประชุม
สภาวิชาการ
1. คณะดําเนินการแกไขเลม
คณะ
หลักสูตรตามรายงานการประชุมสภา
วิชาการ เมื่อดําเนินการเสร็จแลว
จัดสงเลมหลักสูตรที่แกไขเรียบรอย
แลวมายังงานพัฒนาหลักสูตรฯ
1. งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานพัฒนา
ตรวจสอบความถูกตองตามรายงาน หลักสูตรและการ
การประชุมสภาวิชาการ และแจงผลการ สอน
ตรวจสอบใหคณะดําเนินการแกไข
เลมหลักสูตร (กรณีมีการแกไข)
2. คณะจัดทําเลมหลักสูตรและบท
วิเคราะหความตองการกําลังคนใน
สาขาวิชาที่จะเปดสอน จํานวนอยาง
ละ 40 เลม เพื่อเสนอหลักสูตรเขา
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
ตอไป

ลําดับ
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C

ระยะเวลา
4 วัน

คณะจัดทําเลมหลักสูตรและบท
วิเคราะหความตองการกําลังคนฯ
จํานวนอยางละ 40 เลม
15

ไมถูกตอง
5 วัน

ประชุม
สภามหาวิทยาลัย
ถูกตอง
16

คณะดําเนินการแกไขเลม
หลักสูตรใหถูกตอง

5 วัน

17
ตรวจสอบความ
ถูกตอง
ถูกตอง
D

ไมถูกตอง
4 วัน

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ

1. คณะใหจัดทําเลมหลักสูตรและบท
วิเคราะหความตองการกําลัง คนใน
สาขาวิชาทีจ่ ะเปดสอน จํานวนอยาง
ละ40 เลม สงมายังงานพัฒนา
หลักสูตรฯ เพื่อเสนอหลักสูตรเขาวะ
ระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

คณะ,
งานพัฒนา
หลักสูตรและการ
สอน

1. งานกิจการสภามหาวิทยาลัย สรุป
รายงานการประชุมแลวแจงมติที่
ประชุมใหงานพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อ
แจงคณะดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
กอนเสนอ สกอ.พิจารณาใหความ
เห็นชอบหลักสูตร
1. คณะดําเนินการแกไขเลม
หลักสูตรตามรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และจัดสงเลม
หลักสูตรที่แกไขเรียบรอยแลวมายัง
งานพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อตรวจสอบ
1. งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ตรวจสอบความถูกตองตามรายงาน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และ
แจงผลตรวจสอบใหคณะดําเนินการ
แกไขเลมหลักสูตร (กรณีมีการแกไข)
2. คณะจัดทําเลมหลักสูตรจํานวน
10 เลม พรอมดวยแบบรายงานฯ มคอ.
02 หรือ มคอ.04 และไฟล
อิเล็กทรอนิกส 1 แผน มายัง สวท.
เพื่อเสนอ สกอ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบ

- งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัย

- คณะ

- คณะ
- งานพัฒนา
หลักสูตรและการ
สอน

ลําดับ
18

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
5 วัน

D

จัดทําเลมหลักสูตร (มคอ.2)
และ มคอ.02 หรือ มคอ.04
พรอมไฟลอเิ ล็กทรอนิกส

19

ไมเห็นชอบ
สกอ.พิจารณา
รับทราบใหความ
เห็นชอบหลักสูตร

ภายใน
120 วัน

เห็นชอบ
20

สกอ.สงเลมหลักสูตรที่ไดรับการ
เห็นชอบหลักสูตร พรอมเลมที่
ประทับตราการรับทราบใหความ
เห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ.

จบ

3 วัน

รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
1. คณะสงเลมหลักสูตร จํานวน 10 - คณะ
เลม พรอมดวยแบบรายงานฯ มคอ.02 - สวท.
หรือ มคอ.04 และไฟลอิเล็กทรอนิกส
1 แผน มายัง สวท.
2. สวท.นําเสนอหลักสูตรตองาน
กิจการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ประทับตราสภามหาวิทยาลัย จํานวน
10 เลม
3. สวท.ทําหนังสือนําสง พรอม
เสนอแบบรายงาน มคอ.02 หรือ มคอ.
04 ใหผูมีอํานาจลงนามในการรับรอง
ความถูกตองของขอมูลของเอกสาร
กอนนําเสนอตอ สกอ.
4. สวท. สงเลมหลักสูตรพรอมดวย
รายงาน มคอ.02 หรือ มคอ.04 และ
ไฟลอิเล็กทรอนิกส 1 แผน เสนอตอ
สกอ. เพื่อรับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร
1. กรณีไมเห็นชอบ สกอ.สงเอกสาร
การแกไขหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย
สวท. แจงใหคณะดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของ สกอ.
2. งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบ
การแกไขตามขอเสนอแนะของ สกอ.
และนําเสนอหลักสูตรตอสภา
มหาวิทยาลัยหากถูกสงคืนหลักสูตร
อยางเปนทางการ
1. สกอ. ประทับตราการรับทราบ
ใหความเห็นชอบหลักสูตร และสงเลม
หลักสูตรที่ไดรับการเห็นชอบมายัง
มหาวิทยาลัย
2. งานพัฒนาหลักสูตรฯ จัดทํา
สําเนาเลมหลักสูตรจํานวน 20 เลม
แจงคณะ/วิทยาเขตและสวนงานของ
สวท. เพื่อรับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร

- สกอ.
- งานพัฒนา
หลักสูตรและการ
สอน

- สกอ.
- งานพัฒนา
หลักสูตรและการ
สอน

