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ประวัติการแกไข 

  

 

ผจูัดทำ 

 

ผทูบทวน 

 

ผอูนุมัต ิ

   

( นางสาวลักษณา พุมเพ็ชร ) 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

( นางนิลาวัลย เตมิผล ) 

หัวหนากลมุงานพัฒนาหลักสตูรและ

สงเสริมการเรียนการสอน 

( นายนิทัศน สุทธริักษ ) 

หัวหนากลมุงานสถิติและสารสนเทศ

การศึกษา/QMR  

23/07/2564 /          /2564 /           /2564 

   

   

   

   

   

   

01 01/08/2564 ปรับกระบวนการทำงาน 

00  01/03/2561 จัดทำเอกสารครั้งแรก 

แกไขคร้ังที ่ วันที่บังคับใช รายละเอียดการแกไข 

สำเนาฉบับที่................. 
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วัตถุประสงค 

เพ่ือใหขอมูลรายวิชาที่ไดรับการตรวจสอบแลวมีความถูกตอง 

 

ขอบขาย 

ครอบคลุมตั้งแตหลักสูตรผานการอนุมัติใหความเห็นชอบจากสภาสถาบัน เจาหนาที ่งาน

หลักสูตรแจงมติที่ประชุมกับเจาหนาที่คณะ พรอมทั้งติดตามเอกสารขอมูลหลักสูตรจากคณะ และนำ

ขอมูลหลักสูตรเขาระบบ รวมถึงติดตาม/ตรวจสอบการนำขอมูลรายวิชาของหลักสูตรที่ไดรับการ

อนุมัติเขาสูระบบ TQF ใหถูกตอง  และเปนไปตามระยะเวลาของแตละงานที่นำขอมูลรายวิชาจาก

ระบบ TQF ไปใช 

 

คำจำกัดความ 

สภาสถาบัน หมายถึง สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ระบบ TQF หมายถึง ระบบสารสนเทศหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

เจาหนาที่งานหลักสูตร หมายถึง เจาหนาที่กลุมงานพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการเรียนการ

สอน กองบริการการศึกษา 

หัวหนากลมุงานพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการเรียนการสอน หมายถึง หัวหนากลุมงาน

หลักสูตรและสงเสริมการเรียนการสอน กองบริการการศกึษา 

เจาหนาที่คณะ หมายถึง ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 

เอกสารหลักสูตร หมายถึง เลมหลักสูตร เอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเล็กนอย 

 

เอกสาร/ขอมูล(ภายนอก) ที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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มติสภาสถาบัน 

เอกสารหลักสูตรที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบัน  

เอกสารคูมือการใชงานระบบ TQF 

 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

คณะ 

กลมุงานสภาสถาบัน 

 

รายงาน/ขอมูลท่ีเปนผลไดจากงาน 

ฐานขอมูลรายวิชาของหลักสูตร 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

สัญลักษณ

เร่ิมตน/ส้ินสุด เอกสาร ดําเนินการ พิจารณา จุดเช่ือมตอ  
 

เริมต้น

มติสภาสถาบันอนุมติั

หลกัสูตร

เจ้าหน้าทีงานหลกัสูตรแจง้

มติสภาสถาบนั

ผงักระบวนการ รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ

เมือมีการอนุมตัิหลกัสูตรจากสภาสถาบนั กลุ่มงานสภาสถาบนั

เจา้หน้าทีงานหลักสูตรแจ้งมติเพือให้

เจา้หน้าทีคณะทราบ

เจา้หน้าทีงานหลกัสูตร 

A

เจา้หน้าทีคณะส่ง

ขอ้มูลหลกัสูตร

เจา้หน้าทีคณะส่งขอ้มูลหลกัสูตรให้

เจา้หน้าทีงานหลักสูตร 

เจา้หน้าทีคณะ
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ฐานขอ้มูลรายวิชา

เจา้หน้าทีงานหลกัสูตรนาํ

ข้อมูลรายวิชาเขา้ระบบ TQF

ตรวจสอบขอ้มูล

รายวิชา

สินสุด

ไม่ถูกตอ้ง

เจา้หน้าทีงานหลกัสูตรนาํขอ้มูลรายวชิาเขา้

ระบบก่อนมีการเปิดตารางสอนของ

หลกัสูตรนัน ๆ เมือดาํเนนิการแลว้เสร็จ 

แจง้มายังหัวหน้ากลุ่มงานพฒันาหลกัสูตร 

และส่งเสริมการเรียนการสอน

เจา้หน้าทีงานหลกัสูตร 

หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรและ

ส่งเสริมการเรียนการสอนตรวจสอบ

การบนัทึกขอ้มูลรายวิชาในระบบ TQF 

(WI-ESD-01-01) ใหถู้กต้องตรงตาม 

เอกสารหลักสูตร หากไม่ถูกตอ้งแจง้ 

เจา้หน้าทงีานหลักสูตรให้ปรับแกข้้อมูล

หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรและส่งเสริ

มการเรียนการสอน 

เมือถูกตอ้งแล้วข้อมูลรายวิชาจากระบบ 

TQF จะส่งต่อเพอืให้แต่ละงานทีนาํข้อมูล 

รายวิชาจากระบบ TQF ไปใช้ต่อไป

ถูกตอ้ง

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

A
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ระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก 

- เอกสารหลักสูตรที่ผานการอนุมัติจากสภาสถาบัน (ES-ESD-01-01) 

ระยะเวลาจัดเก็บ: จัดเก็บตลอดไป 


