
ตัวช้ีวัดยอยที่ 9  การเปดเผยขอมูล 
 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2  การบริหารงาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมลูท่ีเผยแพร 

การปฏิบัติงาน 

o13 คูมือหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอมูลเกี่ยวกับคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

พรอมรายละเอียด 
 

1.  ฝายพัฒนาหลักสูตร 

1.1  จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร 

  (1)  คณะ/วิทยาลัย ทําการศึกษาวิเคราะห โดยสํารวจความตองการของบัณฑิตบทความวิจัย 

ความตองการของตลาดแรงงาน 

  (2)  คณะ/วิทยาลัย รวบรวมผลการศึกษาเพื่อเปนขอมูลจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรระดับคณะ/

วิทยาลัย 

  (3)  คณะ/วิทยาลัย จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัยเพื่อเตรียมนําเสนอตอสภา

วิชาการ 

  (4) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมขอมูลจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรระดับคณะ/

วิทยาลัยรวบรวมจัดทําเปนรูปเลม เพื่อนําเขาวาระประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

  (5) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนคณะ/วิทยาลัยรวมนําเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรตอ

สภาวิชาการ 

(6) คณะ/วิทยาลัยปรับและแกไขขอมูลตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของสภาวิชาการ 

(7) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ/วิทยาลัยรวมนําเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรตอ

คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายกลั่นกรองหลักสูตร 

(8) คณะ/วิทยาลัยปรับและแกไขขอมูลตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการ

ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝายกลั่นกรองหลักสูตร 

(9)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ/วิทยาลัยรวมนําเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรตอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติและประกาศใช 

(10)  คณะ/วิทยาลัยปรับและแกไขขอมูลตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัย

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมขอมูลและจัดทําเปนรูปเลมแผนพัฒนาหลักสูตรฉบับสมบูรณ 

(11) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงคณะ/วิทยาลัยและผูเกี่ยวของ 
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1.2  ดําเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตร 

        1.2.1 การออกรหัสรายวิชา 

   (1)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับบันทึกขอความจากคณะ/วิทยาลัยแจง

ความประสงคเพื่อขอรหัสวิชาใหม  

(2)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตรวจสอบรหัสวิชาที่ขอตามโครงสราง

หลักสูตร 

   (3)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ดําเนินการออกรหัสวิชาตามโครงสราง

หลักสูตรที่คณะ/วิทยาลัยแจงมา 

       (4)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตรวจสอบความถูกตองอีกครัง้ และแจง

ไปยังคณะ/วิทยาลัย  

   (5) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สรุปเปนฐานขอมูลในการออกรหัสรายวิชา 

 

1.2.2  ขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตร 

      1)  เสนอหลักสูตรเพ่ือขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสภาวิชาการ 

(1)  คณะ/วิทยาลัย ที่จะเสนอหลักสูตรใหสงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(2)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบความถูกตองตาม

รูปแบบ (มคอ.2) 

(3)  ประสานคณะ/วิทยาลัย (กรณีที่ตองปรับและแกไข) เมื่อปรับแกไขแลว 

ใหนําสงเลมหลักสูตร จํานวน 18 เลม ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(4)  ประสาน คณะ/วิทยาลัย จัดเตรียมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เพื่อนําเสนอสาระสําคัญของหลักสูตร 

(5)  คณะ/วิทยาลัย นําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ตามวัน/เวลาที่กํา 

(6)  คณะ/วิทยาลัย ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 
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         2)  เสนอหลักสูตรเพ่ือขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการดําเนินงานของ        

สภามหาวิทยาลัย  ฝายกลั่นกรองหลักสูตร 

    (1)  คณะ/วิทยาลัย ที่จะเสนอหลักสูตร ใหสงรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) 

ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(2)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบความถูกตองตาม

รูปแบบ (มคอ.2) 

    (3) ประสานคณะ/วิทยาลัย (กรณีที่ตองปรับและแกไข) เมื่อปรับแกไขแลว  ให

นําสงเลมหลักสูตร จํานวน 15 เลม ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(4)  ประสาน คณะ/วิทยาลัย จัดเตรียมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เพื่อนําเสนอสาระสําคัญของหลักสูตร 

(5)  คณะ/วิทยาลัย นําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร ตามวัน-เวลาที่กําหนด 

(6) คณะ/วิทยาลัย ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการดําเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร 

 

3)  เสนอหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ/เห็นชอบตอสภามหาวิทยาลยั 

    (1)  ประสานคณะ/วิทยาลัย ใหดําเนินการแกไข  (กรณีที่ตองปรับและแกไข) ตาม

ขอเสนอแนะ และขอสังเกตของคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ฝายกลั่นกรองหลักสูตร 

    (2)  ประสานคณะ/วิทยาลัย ใหดําเนินการจัดทําแบบสรุปของหลักสูตร (ตาม

แบบฟอรมที่กําหนด 

       (3)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการหลักสูตร และสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  ตรวจสอบความถูกตองเอกสารแบบสรุปของหลักสูตร กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

    (4)  ประสานคณะ/วิทยาลัย ใหดําเนินการจัดทําแบบสรุปของหลักสูตร (ตาม

แบบฟอรมที่กําหนด)  พรอมจัดทํารูปเลมจํานวน  45  ชุด 

    (5)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําสงแบบสรุปของหลักสูตร  ใหฝาย

เลขานุการงานสภามหาวิทยาลัย  เพื่อบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

    (6)  ประสานคณะ/วิทยาลัย เพื่อจัดเตรียมคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ

นําเสนอสาระสําคัญของหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยตาม วัน-เวลา ที่กําหนด 
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    (7)  สภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร ใหเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

    (8) คณะ/วิทยาลัย ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ และขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัย 

 

  4) เสนอหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

    (1) ประสานคณะ/วิทยาลัย เพื่อใหสงเอกสารที่จะนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา สกอ. ประกอบดวย 

- เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ จํานวน 1 เลม 

- แผนบันทึกขอมูลหลักสูตร  จํานวน  1  แผน 

    (2)  สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบความถูกตองของหลกัสตูรตาม

รูปแบบของหลักสูตร (มคอ.2) 

       (3)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นําสงขอมูลหลักสูตรผานระบบ

พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  (CHE Curriculum Online : CHECO) 

       (4)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทําสําเนาแจง คณะ/วิทยาลัย และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อหลักสูตรผานการรับทราบการใหความเห็นชอบจาก สกอ. แลว 

       (5)  สรุปขอมูลหลักสูตรที่ผานการรับทราบการใหความเห็นชอบจาก สกอ. เปน

ฐานขอมูล 

 

   1.3  จัดทําคูมือ 

      1.3.1  คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ รูปแบบ (มคอ.2) สําหรับ

การพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร 

    (1)  นําหลักเกณฑตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 

2552 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดับศึกษา พ.ศ. 2558  มา

ปรับแกในเลมคูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) 

    (2)  ปรับแกไขตามขอ 1 

    (3)  ปรับปรุงเลมคูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) 

    (4)  จัดทําเปนรูปเลมคูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) 
 

 



-5- 

 

     1.3.2 คูมือนักศึกษา 

(1)  รวบรวมขอบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาของนักศึกษา 

(2)  รวบรวมขอมูลตามโครงสรางหลักสูตรที่เปดสอนในแตละป 

(3)  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลคูมือนักศึกษา 

(4)  จัดทํารูปเลมคูมือนักศึกษา และ CD หลักสูตร 

 

   1.4  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินตามแผนพัฒนาหลักสูตร 

1.4.1  การปดหลักสูตร 

(1) คณะ/วิทยาลัย และสาขาวิชา พิจารณาปรึกษา หารือการเสนอปด

หลักสูตรที่เปนไปตามเงื่อนไข (ประชุมระดับคณะ/วิทยาลัย) 

(2) คณะ/วิทยาลัย แตงต้ังคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบการ

ปดหลักสูตร (ประชุมระดับคณะ/วิทยาลัย) 

(3) คณะ/วิทยาลัย รับทราบการปดหลักสูตรผานคณะกรรมการประจํา

คณะ/วิทยาลัย และสงเรื่องใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

(4)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  บรรจุเขาวาระเสนอสภา

วิชาการ เพื่อใหความเห็นชอบการปดหลักสูตร 

(5)  สํานักส งเสริม วิชาการและงานทะเบียน บรรจุ เขาวาระเสนอ

คณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปด

หลักสูตร 

(6)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อ

พิจารณาอนุมัติการปดหลักสูตร 

(7)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) 

รับทราบการใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรภายใน 30 วันนับต้ังแตสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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    1.4.2  การเสนอแกไขปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08) 

(1)  ประสานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการ

ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยใหเหมาะสม (ประชุมระดับคณะ/วิทยาลัย) 

(2)  ประสานอาจารยประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเสนอรายละเอียดการแกไขหลักสูตร(สมอ.08) และเอกสารที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการบริหารระดับ

คณะ/วิทยาลัย (ประชุมระดับคณะ/วิทยาลัย) 

(3)  คณะกรรมการบริหารระดับคณะ/วิทยาลัย สงเอกสาร

รายละเอียดการแกไขหลักสูตร(สมอ.08) และเอกสารที่เกี่ยวของ ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจสอบความถูกตอง 

(4)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรจุเขาวาระการ

ประชุมสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(5)  อาจารยประจําหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แกไขหลักสูตรตามมติและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 

(6)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  บรรจุเขาวาระการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

(7)  อาจารยประจําหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แกไขหลักสูตรตามมติและขอเสนอแนะของคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรอง

หลักสูตร 

(8)  สํ านักสงเสริม วิชาการและงานทะเบียน   นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขหลักสูตร (สมอ.08) 

(9)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรภายใน 30 วันนับต้ังแตสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

(10) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สรุปเปนฐานขอมูล 
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        1.4.3  การขอคําอธิบายรายวิชา 

(1)  ผูรองขอย่ืนสําเนาใบรายงานผลการเรียน ตอเจาหนาทีร่ับเรื่อง 

(2)  ผูรองขอรบัแบบฟอรมและกรอกขอมลูการขอคําอธิบายรายวิชา 

(3)  เจาหนาที่คนหาคําอธิบายรายวิชาและตรวจสอบความถูกตอง 

(4)  ผูรองขอนําเอกสารตนฉบับไปสําเนาขอมูล 

(5)  เจาหนาที่รบัรองขอมลู 

(6)  เจาหนาที่มอบเอกสารการรับรองอธิบายรายวิชา 

 

2.  ฝายมาตรฐานหลกัสูตร 

2.1  จัดทําและบันทึกขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยพิเศษ 

      2.1.1  รวบรวมเอกสารสัญญาจางอาจารยประจําหลักสูตร 

(1)  บันทึกขอมูลแจง คณะ/วิทยาลัย เพื่อสํารวจขอมูลอาจารยประจํา

หลักสูตรแตละสาขาวิชา 

(2)  ประสานงานนิติกร เกี่ยวกับแบบฟอรมเอกสารสัญญาเพื่อดําเนินการ

จัดสงใหคณะ/วิทยาลัย 

(3)  ตรวจสอบสัญญาอาจารยประจําหลักสูตรที่ คณะ/วิทยาลัย สงมา 

(4)  สรุปขอมูลและจําทําบันทึกขอความ เสนอผูอํานวยการฯ ลงนาม 

(5)  สงเอกสารสัญญาไปที่งานนิติกร กองบริหารงานบุคคล เพื่อดําเนินการตาม

ข้ันตอน 

(6)  รับเอกสารคูฉบับสัญญาคืนจากงานนิติกร และสงเอกสารคูฉบับสัญญาคืน

คณะ/วิทยาลัย 

(7)  สรุปเปนฐานขอมูล 

 

 

 

 

 

 



-8- 

 

2.1.2  รวบรวมขอมูลอาจารยพิเศษ 

 (1)  คณะ/วิทยาลัย เสนอรายช่ือและขอมูลอาจารยพิเศษมายังสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  

(2)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รวบรวมและตรวจสอบความ

ถูกตอง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการจัดการศึกษาเพื่อพิจารณา 

(3)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รวบรวมและตรวจสอบความ

ถูกตอง เพื่อนําเสนอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

(4)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงมติการประชุมสภาวิชาการ ไป

ยังคณะ/วิทยาลัย 

(5)  สํานักสงเสริมวิชาการฯ รวบรวมจัดทําเปนทําเนียบอาจารยพิเศษ 
 

    2.2  จัดทําสารสนเทศดานหลักสูตร 

(1)  รวบรวมขอมลูดานหลักสูตรเพื่อจัดทํารายงาน 

     - หลักสูตรทีร่ับทราบและใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

     - โครงสรางหลักสูตร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

     - คูมือการพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตร 

     - รหัสของหลกัสูตร 

     - มติและรายงานการประชุมสภาวิชาการ 

(2)  สงรายงานการ เอกสารทีเ่กี่ยวของใหงานสารสนเทศเพือ่ลงเว็บไซต 
 

    2.3  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ/คณะกรรมการดําเนินงานของสภา

มหาวิทยาลยั ฝายกลั่นกรองหลักสูตร/คณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

2.3.1  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

(1)  จัดเตรียมความพรอม ดานสถานที่ประชุม 

(2)  รวบรวมเอกสารเพื่อเขาวาระการประชุม 

(3)  จัดทํารปูเลมเอกสารประกอบการประชุม 

(4)  จัดประชุมตามวัน-เวลาที่กําหนด 

(5)  สรุปมติและรายงานการประชุม 

(6)  แจงมติทีป่ระชุมไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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2.3.2  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรอง

หลักสูตร 

(1)  รวบรวมเอกสารเพื่อเขาวาระการประชุม 

(2)  จัดทํารปูเลมเอกสารประกอบการประชุม 

(3)  จัดประชุมตามวัน-เวลาที่กําหนด 

(4)  สรุปมติและรายงานการประชุม 

(5)  แจงมติทีป่ระชุมไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2.5.3  ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

(1)  จัดเตรียมความพรอม ดานสถานที่ประชุม 

(2)  รวบรวมเอกสารเพื่อเขาวาระการประชุม 

(3)  จัดทํารปูเลมเอกสารประกอบการประชุม 

(4)  จัดประชุมตามวัน-เวลาที่กําหนด 

(5)  สรุปมติและรายงานการประชุม 

(6)  แจงมติทีป่ระชุมไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 


