
คูมือปฏิบัติงานมาตรฐานของการพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง  การกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

เลขที่เอกสาร M01 – สสท – PM - 011

ฉบับที่ : 3

แกไขครั้งที่  02

วันที่บังคับใช  1  เมษายน  2553

จัดทําโดย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทบทวนโดย   รศ. ดร.หาญชัย  อัมภาผล
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อนุมัติโดย   ผศ. ดร. พนมพร  จินดาสมุทร
รองอธิการบดีฝายวิชาการและงานทะเบียน



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง: การกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เอกสารเลขที่  : M01-สสท-PM-11 ฉบับที่  :  3 หนาที่  :
วันที่บังคับใช  : 1 เมษายน  2553 แกไขครั้งที่  : 02
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บันทึกการประกาศใช

แกไขครั้งที่ วันที่ รายละเอียดการปรับปรุง
02 1 เมษายน  2553 ไมมีการปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางาน



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง: การกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เอกสารเลขที่  : M01-สสท-PM-11 ฉบับที่  :  3 หนาที่  :
วันที่บังคับใช  : 1 เมษายน  2553 แกไขครั้งที่  : 02
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1. วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการกลั่นกรองเลม (ราง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนกอนจะเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) 
2. ขอบเขต

คลอบคลุมถึง ขั้นตอนของการกลั่นกรองเลม (ราง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรการ
กลั่นกรองหลักสูตรและการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
3 ผูรับผิดชอบ

3.1สาขาวิชา/คณะ
3.2 คณบดี
3.3 คณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร
3.4 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3.5 คณะอนุกรรมการการกลั่นกรองหลักสูตร

4. คําจํากัดความ
4.1 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรใหดีขึ้น เพื่อใหเหมาะกับความตองการของบุคคล และสภาพสังคม
4.2 การยกรางหลักสูตร หมายถึง การเขียนโครงสรางหลักสูตรตามมาตรฐานของ

สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตร
4.3 การกลั่นกรองหลักสูตร หมายถึง การทบทวนพิจารณาตรวจสอบเลมหลักสูตร
4.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหมีบทบาทในการ

กลั่นกรองหลักสูตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4.5 คณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร  หมายถึง  ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําการ

พัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.5 คณบดี หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณบดีของคณะตางๆ จํานวน 6 คณะ 

ไดแก คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คณบดีคณะครุศาสตร, คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง: การกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เอกสารเลขที่  : M01-สสท-PM-11 ฉบับที่  :  3 หนาที่  :
วันที่บังคับใช  : 1 เมษายน  2553 แกไขครั้งที่  : 02
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

วัตถุประสงค  เพื่อดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรที่มี
หนาที่ทําการทบทวนพิจารณา กลั่นกรองหลักสูตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กอนที่จะเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ

ผูรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

1.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของสํ านักส ง เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ

M01-สสท-WI-11-01
M01-สสท-PM-11

3 วัน

ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมฯ

2.พิจารณาตรวจสอบและทบทวนคําสั่งแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

M01-สสท-PM-11 2 วัน

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการและ
งานทะเบียน

3. พิจารณาตรวจสอบและทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรแลวทําการ
อนุมัติ

M01-สสท-PM-11
M01-สสท-SD-11-001

2 วัน

5.2 การดําเนินการกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตร
วัตถุประสงค  เพื่อดําเนินการกลั่นกรองหลักสูตร (ราง) หลักสูตรโดย

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา

สาขาวิชา/คณะ 1.เสนอเลม (ราง) หลักสูตรที่สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

M01-สสท-PM-11 2 วัน

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

2.ลงรับเลม (ราง) หลักสูตรแลวดําเนินการจัดการ
กลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร

M01-สสท-PM-11 3 วัน

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง
หลักสูตร

3 .  พิจา รณา  ตร วจส อบควา มถูกตองตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอปฏิบัติ / ประกาศ / ระเบียบ / ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเปนไปตามนโยบาย
และแผนฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

M01-สสท-PM-11 1 วัน



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง: การกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เอกสารเลขที่  : M01-สสท-PM-11 ฉบับที่  :  3 หนาที่  :
วันที่บังคับใช  : 1 เมษายน  2553 แกไขครั้งที่  : 02
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แลวจัดสงใหคณะ ดําเนินการแกไข ปรับปรุง
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

4. จัดสงเลม (ราง) หลักสูตรและมติการประชุมการ
กลั่นกรองหลักสูตรไปยังสาขาวิชา/คณะ เพื่อทําการ
แกไ ข ตา ม ขอ เ สน อแ นะ ข องค ณะ อนุ ก รร มกา ร
กลั่นกรองหลักสูตร (ถามขีอแกไขปรับปรุง)

M01-สสท-PM-11 2 วัน

5.3 การปรับปรุงและแกไข
วัตถุประสงค  เพื่อปรับปรุงแกไขเลม (ราง) หลักสูตร ตามที่คณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรไดใหขอเสนอแนะตอเลม (ราง) หลักสูตร
ผูรับผิดชอบ วิธีปฏิบัติ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา

คณะกรรมการ
พัฒนา/ยก (ราง) 
หลักสูตร

1.เมื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
แลวจะแจงเปนมติการประชุมใหคณะกรรมการพัฒนา/
ยก (ราง) หลักสูตร ดําเนินการแกไข  ปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ  คณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตร
จะตองดําเนินการตามขอเสนอแนะ (ถามี) 

M01-สสท-PM-11 1 วัน

คณะกรรมการ
พัฒนา/ยก (ราง) 
หลักสูตร

2.ทบทวนและปรับปรุงตามขอเสนอแนะหรือขอแกไข
ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรไดแจงไว
ในมติที่ประชุม

M01-สสท-PM-11 15 วัน

คณบดี 3. ตรวจสอบความถูกตองของเลม (ราง) หลักสูตรวา
คณะกรรมการพัฒนา/ยก (ราง) หลักสูตรไดแกไขตามที่
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง ห ลั ก สู ต ร ไ ด ใ ห
ขอเสนอแนะตอเลม (ราง) หลักสูตรหรือไม

M01-สสท-PM-11 2 วัน

คณะกรรมการ
พัฒนา/ยก (ราง) 
หลักสูตร

4. นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.) 
ตอไป

M01-สสท-PM-11 ตามความ
เหมาะสม



สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระเบียบปฏิบัติงาน

เรื่อง: การกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
เอกสารเลขที่  : M01-สสท-PM-11 ฉบับที่  :  3 หนาที่  :
วันที่บังคับใช  : 1 เมษายน  2553 แกไขครั้งที่  : 02
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6. เอกสารที่เกี่ยวของ
6.1 ระเบียบปฏิบัติงาน

6.1.1 ระเบียบปฏิบัติงานการกลั่นกรอง (ราง) หลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการ
                       กลั่นกรองหลักสูตร (M01-สสท-PM-11)
6.2 วิธีปฏิบัติงาน

6.2.1 วิธีปฏิบัติงานการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
         (M01-สสท-WI-11-01)

6.3 แบบฟอรม
6.3.1 แบบฟอรมคําสั่ง (M01-สสท-FM- 08-001)

6.4 เอกสารอางอิง
6.4.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (M01-สสท-SD-11-001)


