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มติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔

ขั้นตอนการดําเนินงานด้ านหลักสู ตร เพือ่ ให้ เป็ นไปตามกรอบ TQF สํ าหรับหลักสู ตรใหม่
1. .ส่ วนงานวิชาการเสนอโครงร่ างหลักสู ตรใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
เห็นชอบ
2. ส่ วนงานวิชาการเสนอรายชื่อกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อขอแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร

3 .ส่ วนบริ หารวิชาการและวิจยั เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
4.ส่ วนงานวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เห็นชอบ
ส่ วนงานวิชาการจัดส่ ง (ร่ าง) หลักสูตรใหม่ ให้กบั
5.1 ส่ วนบริ หารวิชาการและวิจยั ตรวจสอบหลักสูตรตามกรอบ TQF และ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตร (ภายใน 10 วันทําการ/ รอบการตรวจสอบ)
5.2 สํานักทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบรหัสรายวิชา (ภายใน 10 วันทําการ)
ส่ วนงานวิชาการ
(ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร)

แก้ไข

6. ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา
เห็นชอบ

7. ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันพิจารณาด้านวิชาการพิจารณา
เห็นชอบ
8. ที่ประชุมสภาสถาบันฯพิจารณา
เห็นชอบ
9. ส่ วนบริ หารวิชาการและวิจยั

ภายใน 30 วัน
9.1 แจ้งสํานักทะเบียนฯ ป้ อนข้อมูลระบบ
สารสนเทศ / เปิ ดรับนักศึกษา (ทุกหลักสูตร)

9.2(1) เสนอ สกอ.
รับทราบ (ทุกหลักสูตร)
รับทราบ
9.2(2) ส่ วนบริ หารวิชาการและ
วิจยั แจ้งผลการรับทราบของ
สกอ. ต่อส่ วนงานวิชาการ เพื่อแจ้ง
สภาวิชาชีพทราบ

9.3(1) แจ้งส่ วนงานวิชาการเสนอ
สภาวิชาชีพพิจารณารับรองปริ ญญา
(กรณี หลักสูตรที่ตอ้ งเสนอสภาวิชาชีพรับรอง)
รับรอง
9.3(2) ส่ วนงานวิชาการ
แจ้งผลการรับรองปริ ญญาจากสภาวิชาชีพ
ต่อส่ วนบริ หารวิชาการและวิจยั
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คําอธิบายขั้นตอนการดําเนินงานด้ านหลักสู ตรเพือ่ ให้ เป็ นไปตามกรอบ TQF สํ าหรับหลักสู ตรใหม่
ขั้นตอนการดําเนินงานของหลักสู ตรใหม่ มี 2 ประเภทคือ
1. หลักสูตรที่ไม่ตอ้ งขอการรับรองปริ ญญาจากสภาวิชาชีพ ให้ดาํ เนินการตามขั้นตอน 1 - 9 (9.1 – 9.2(1))
2. หลักสูตรที่ตอ้ งขอการรับรองปริ ญญาจากสภาวิชาชีพ ให้ดาํ เนินการตามขั้นตอน 1 – 9.3(2)
ขั้นตอน
1

หน่วยงาน
1.ส่ วนงานวิชาการ

2. ส่ วนบริ หารวิชาการ
และวิจยั

2

ส่ วนงานวิชาการ

การดําเนินงาน
เสนอโครงการหลักสูตรใหม่

รายละเอียดเพิม่ เติม
เอกสารประกอบส่ งส่ วนบริหารวิชาการและวิจัย
ประกอบด้วย
- แบบเสนอโครงการหลักสูตรใหม่
- แบบสํารวจความต้องการตลาดแรงงาน
- CD file เอกสารข้างต้น 1 แผ่น
- มติการให้ความเห็นชอบโครงการเสนอ
หลักสู ตรใหม่จากคณะกรรมการประจําส่ วน
งานวิชาการ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ สภาวิชาการพิจารณาการเปิ ดหลักสู ตรใหม่
ความเห็นชอบ
- กรณีเห็นชอบ ให้ส่วนงานวิชาการ
ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
- กรณีไม่ เห็นชอบ ให้ส่วนงานวิชาการระงับ
การดําเนินการ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกเพื่อขอ รายชื่อทีส่ ่ วนงานวิชาการเสนอเพือ่ ขอคําสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
แต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร มีดงั นี้
- รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกควรมี 5 - 6 ท่าน
โดยมีรายละเอียดประวัติการศึกษา ที่อยู่ สถานที่
ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และ E- mail
(โดยรายชื่อที่เสนอให้มีผทู้ รงคุณวุฒิที่มาจาก
ภาคเอกชนหรื อ ภาคอุตสาหกรรม 1-2 ท่าน)
และกรณี ที่หลักสูตรต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ต้องมีผแู้ ทนองค์กรจากสภาวิชาชีพเข้าร่ วมเป็ น
กรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน
- รายชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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ส่ วนบริ หารวิชาการและ
วิจยั

รองอธิการบดี เลือกผูท้ รงคุณวุฒิ(ภายนอก)
จํานวน 3 ท่าน และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร

- รายชื่อประธานสาขาวิชา
- รายชื่อเจ้าหน้าที่งานด้านวิชาการ
ส่ วนบริหารวิชาการและวิจัยจะส่ ง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร

3
ขั้นตอน หน่วยงาน
4
ส่ วนงานวิชาการ
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การดําเนินงาน
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

5.1 ส่ วนบริ หารวิชาการ
และวิจยั

ตรวจร่ าง หลักสูตรตามข้อกําหนด ดังนี้
- กรอบมาตรฐาน TQF
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร 2548
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
- แบบพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร

5.2 สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล

ตรวจสอบรหัสรายวิชา

รายละเอียดเพิม่ เติม
เอกสารประกอบการประชุ มคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสู ตร
1. ร่ างหลักสูตร
2. แบบพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการ พัฒนา
หลักสู ตร
ส่ วนงานวิชาการดําเนินการ ดังนี้
1. จัดส่ งเอกสารมายังส่ วนบริ หารวิชาการและ
วิจยั ดังนี้ 1. ร่ างหลักสูตร
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
3. แบบพิจารณาหลักสูตรของ
คณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตร
2. กรณี หลักสู ตรที่ตอ้ งเสนอสภาวิชาชีพ ให้
จัดเตรี ยมเอกสารหรื อข้อมูลตามข้อกําหนด
ของสภาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อรอดําเนินการต่อไป
ส่ วนบริหารวิชาการและวิจัยจะส่ ง
1. ร่ าง หลักสูตรที่ตรวจสอบแล้ว
2. แบบตรวจสอบร่ างหลักสูตร
ภายใน 10 วันทําการ/รอบการตรวจสอบ
นับจากวันที่ได้รับหนังสื อจากส่ วนงานวิชาการ
ส่ วนงานวิชาการดําเนินการ ดังนี้
1. จัดส่ ง (ร่ าง)หลักสูตร เพื่อให้สาํ นักทะเบียนฯ
ตรวจสอบรหัสวิชาว่าซํ้าซ้อนหรื อไม่
สํ านักทะเบียนและประมวลผลจะส่ ง
1. ผลการตรวจสอบรหัสรายวิชา
ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันที่สาํ นัก
ทะเบียนฯได้รับหนังสื อจากส่ วนงานวิชาการ

4
ขั้นตอน
หน่วยงาน
6
ส่ วนบริ หารวิชาการและ
วิจยั
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คณะอนุกรรมการสภา
สถาบันพิจารณาด้าน
วิชาการ

การดําเนินงาน
- ตรวจเล่มหลักสูตรอีกครั้งตามแบบการตรวจสอบร่ าง
หลักสูตร
- จัดทําแบบยืนยันการแก้ไขหลักสู ตรเพื่อเสนอสภา
วิชาการ
- คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายละเอียดเพิม่ เติม
ส่ วนงานวิชาการเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
1. เล่มหลักสูตร(ที่ได้แก้ไขแล้ว) จํานวน 9 เล่ม
2. CD (PDF File) จํานวน 1 แ ผ่น
1. กรณีเห็นชอบ/เห็นชอบและมีการแก้ไข
ให้เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน
พิจารณาด้านวิชาการ พิจารณาต่อไป หรื อ
2.กรณีให้ แก้ไข และเสนอคณะกรรมการสภา
วิชาการพิจารณาอีกครั้ง
ให้ส่วนงานวิชาการดําเนินการแก้ไขตามมติ
สภาวิชาการและส่ งมายังส่ วนบริ หารวิชาการ
และวิจยั เพื่อเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
พิจารณาอีกครั้งตามมติ โดยส่ งเล่มหลักสูตร 9
เล่ม พร้อม CD –PDF File จํานวน 1 แผ่น
1. กรณีเห็นชอบ ให้ เสนอสภาสถาบันพิจารณา
หรื อให้ส่งเล่มหลักสูตร 3 เล่ม พร้อม CD–PDF
File จํานวน 1 แผ่น มายังส่ วนบริ หารวิชาการ
และวิจยั เพื่อเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป
2. กรณีเห็นชอบโดยให้ แก้ไข ก่อนเสนอสภา
สถาบันพิจารณา หรือ
ให้ส่วนงานวิชาการแก้ไข ตามมติ
คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
วิชาการ และส่ งเล่มหลักสูตร 3 เล่ม พร้อม
CD –PDF File จํานวน 1 แผ่น มายังส่ วน
บริ หารวิชาการและวิจยั เพื่อตรวจการแก้ไข
และเสนอสภาสถาบันพิจารณาต่อไป
3.กรณีให้ แก้ไข และเสนอคณะกรรมการสภา
วิชาการพิจารณาอีกครั้ง
ให้ส่วนงานวิชาการดําเนินการแก้ไขตามมติ
คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
ด้านวิชาการและส่ งมายังส่ วนบริ หารวิชาการ
และวิจยั เพื่อเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
พิจารณาอีกครั้งตามมติ โดยส่ งเล่มหลักสูตร 9
เล่ม พร้อม CD –PDF File จํานวน 1 แผ่น

5
ขั้นตอน
หน่วยงาน
8
สภาสถาบัน

9

ส่ วนบริ หารวิชาการและ
วิจยั

การดําเนินงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

รายละเอียดเพิม่ เติม
1. กรณีเห็นชอบ ดําเนิ นการในข้อ 9 ต่อไป หรือ
2. กรณีเห็นชอบโดยให้ แก้ ไข หรือ
ให้ส่วนงานวิชาการแก้ไข ตามมติสภาสถาบัน
และส่ งเล่มหลักสูตร 6 เล่ม พร้อม CD –PDF,
WORD File จํานวน 1 แผ่นมายังส่ วนบริ หาร
วิชาการและวิจยั เพื่อตรวจการแก้ไขและ
ดําเนิ นการในข้อ 9 ต่อไป
เมื่อสภาสถาบันให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ส่วน
ทุกหลักสู ตร
บริ หารวิชาการและวิจยั ดําเนินการดังนี้
ให้ส่วนงานวิชาการส่ งเล่มหลักสูตรฉบับ
9.1 แจ้งสํานักทะเบียนฯ ป้ อนข้อมูลระบบสารสนเทศ สมบูรณ์ (หากมีการแก้ไขให้แล้วเสร็ จ ภายใน
/ เปิ ดรับนักศึกษา (ทุกหลักสูตร)
10 วันทําการนับจากวันที่มีมติให้ความ
9.2(1) เสนอ สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ เห็นชอบ) จํานวน 6 เล่ม พร้อม CD- PDF,
มีมติให้ความเห็นชอบ (ทุกหลักสูตร)
WORD File จํานวน 1 แผ่น ไปส่ วนบริ หาร
9.2(2) แจ้งผลการรับทราบของ สกอ. ต่อส่ วนงาน
วิชาการและวิจยั เพื่อดําเนินการ ตามข้อ 9.2(1)
วิชาการ เพื่อแจ้งสภาวิชาชีพทราบ
หลักสู ตรทีต่ ้ องเสนอสภาวิชาชีพรับรอง
กรณี หลักสูตรที่ตอ้ งเสนอสภาวิชาชีพรับรองปริ ญญา
ปริญญา
9.3(1) แจ้งส่ วนงานวิชาการดําเนินการเสนอสภาวิชาชีพ ให้ส่วนงานวิชาการแจ้งขอการรับรอง
ที่เกี่ยวข้องพิจารณารับรองปริ ญญา ภายใน 30 วัน
ปริ ญญาตามข้อกําหนดของสภาวิชาชีพนั้นๆ
นับจากวันที่มีมติให้ความเห็นชอบ
ตามข้อ 9.3(1) และเมื่อได้รับการรับรอง
9.3(2) ส่ วนงานวิชาการ แจ้งผลการรับรองปริ ญญา
ปริ ญญาจากสภาวิชาชีพแล้ว ให้แจ้งส่ วน
จากสภาวิชาชีพต่อส่ วนบริ หารวิชาการและวิจยั
บริ หารวิชาการและวิจยั ตามข้อ 9.3(2)
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“ร่าง”
คําสังสถาบั
่
นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ ............./.............(…..)
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
-----------------------------------------------ตามทีค่ ณะ/ วิทยาลัย/ วิทยาเขต.......................................... จะดําเนินการประชุมพิจารณา
หลักสูตร...................…………สาขาวิชา.......................................... (หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. 255...)
เพือ่ ให้การดําเนินการดังกล่าวมีความถูกต้อง เหมาะสม จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รองอธิการบดี (กํากับดูแลวิชาการและวิจยั )
หัวหน้าส่วนงานวิชาการหรือรองคณบดีทไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก(ภาคเอกชน/ ภาคอุตสาหกรรม)
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก (สภาวิชาชีพ)
(เฉพาะหลักสูตรทีต่ อ้ งขอการรับรองจากสภาวิชาชีพ)
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ประธานสาขาวิชา
เจ้าหน้าทีง่ านด้านวิชาการของส่วนงานวิชาการ

ทีป่ รึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุ การ
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การ

ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ……..เดือน............. พ.ศ. 25....
สัง่ ณ วันที่ ……..เดือน............. พ.ศ. 25....
(………………………………………)
อธิการบดี
Ref.No. : 2553/……….

