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แนวทางดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรภายใตกรอบ TQF 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปการศึกษา 2555-2556 

 

รายวิชากลาง  รายวิชาสังกัดกลุมวิชา 

อาจารยประสานรายวิชากลางบันทึกขอมูล มคอ 3, 4

ฉบับดําเนินการ ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาค  

กอนเปดภาค 30 วัน 

 อาจารยประสานรายวิชากลางบันทึกขอมูล มคอ 3, 4  

ฉบับดําเนินการ ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาค  

กอนเปดภาค 30 วัน 

อาจารยประสานรายวิชากลางบันทึกขอมูล มคอ 5, 6 

ฉบับดําเนินการ หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 

วัน พรอมพิมพ hard copy  

 อาจารยประสานรายวิชากลางบันทึกขอมูล มคอ 5, 6 ฉบับ

ดําเนินการ หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน 

อาจารยประสานรายวิชาแจงการบันทึก มคอ 3, 4 หรือ 

5, 6 และสง มคอ 5 hard copy 
 หัวหนากลุมวิชา ประสานงาน ตรวจสอบ  

แจงประธานหลักสูตร 

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

กํากับ และตรวจสอบการบันทึก มคอ 3, 4 และ มคอ 5, 6  

รวบรวมรายวิชาท่ีบันทึก มคอ 3-6 และจัดทํา มคอ 7 ปลายภาคการศึกษา   

แจงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา 

 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับคณะ 

กํากับ และตรวจสอบการบันทึก มคอ 3-6 และการจัดทํา มคอ 7 จากทุกหลักสูตร 

แจงคณะกรรมการประจําคณะ 

 

คณะกรรมการประจําคณะ 

รับรองการบันทึก มคอ 3-6 และ มคอ 7 ฉบับดําเนินการ 

คณะฯ แจงสํานักบริการวิชาการเพ่ือเปลี่ยนสถานะ มคอ 3-6 และ 7 เปนฉบับสมบูรณ 
 

หมายเหต ุ 1. หากอาจารยประสานวิชามีปญหาอปุสรรคการปอนขอมูล ขอใหติดตอ หวัหนากลุมวิชา กลุมภารกิจวิชาการ และรองคณบดีฝาย

     วิชาการ  

 2.  การบันทกึขอมูล มคอ ทุกระดับ ใหจัดทําเปนฉบับดําเนินการ การเปล่ียนสถานะดําเนินการเปนฉบับสมบูรณ ตองผานคณะ     

                  กรรมการประจาํคณะ อาจารยประสานวิชาไมควรสงแบบโดยตรงกับระบบ TQF online โดยคําส่ังสงแบบ เนื่องจากเปนการปรับ

     สถานะเปนฉบับสมบูรณโดยคณะมิไดรับทราบ  
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แผนดําเนินการจัดทํา มคอ 3, มคอ 5 และ มคอ 7 ภายใตโปรแกรม TQF KKU Online 

ป พ.ศ. 2556-57 

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ลําดับ การดําเนินงาน ระยะเวลา

ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบ 

1. หลักสตูร วท.บ. (เทคนิคการแพทย), วท.ม. (เทคนิค

การแพทย) และ ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) บันทึกขอมูล 

มคอ 5 online 

ในสวน มคอ 3 และ มคอ 5 รายวิชาในหลักสูตร โครงการ

พิเศษ จัดทําเปน hard copy 

ภายในวันท่ี 30 

มีนาคม 2556 

อาจารยประสานรายวิชา    

2. ทุกหลักสูตรจัดทําและบันทึกขอมลู มคอ 3 และ 4 (ถามี) 

ฉบับดําเนินการ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 

ภายในวันท่ี 30 

มีนาคม 2556 

อาจารยประสานวิชา, กลุม

วิชา, คณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

3. พิจารณาอนุมัติ มคอ. 3 และ 4  ฉบับดําเนินการ ภาค

การศึกษาตน ปการศึกษา 2556 

ภายในเดือน

เมษายน 2556 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูรระดับปริญญาตรี, 

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะ 

4. พิจารณาอนุมัติ มคอ. 5, 6 ฉบับดาํเนินการ หลักสูตร วท.บ., 

วท.ม., ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) ภาคปลาย และภาคฤดู

รอน ปการศึกษา 2555 

ภายในปลายเดือน

เมษายน 2556 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูรระดับปริญญาตรี, 

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะ 

5. หลักสตูร วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) จัดทํา 

มคอ 7  

ภายในเดือน 

พฤษภาคม 2556 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร, คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรปริญญาตรี, 

6. ทุกหลักสูตรจัดทําและบันทึกขอมลู มคอ 3, 4  ฉบับ

ดําเนินการ ภาคการศึกษาปลาย 

ภายในเดือน

สิงหาคม 2556 

อาจารยประสานวิชา, 

หลักสตูร 

7. พิจารณาอนุมัติ มคอ. 3, 4 ฉบับดาํเนินการ ภาคการศึกษา

ปลาย 

ภายในเดือน

กันยายน 2556 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูรระดับปริญญาตรี, 

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะ 

8. ทุกหลักสูตรจัดทําและบันทึกขอมลู มคอ 5 ฉบับดําเนินการ 

ภาคการศึกษาตน 

ภายในเดือนตลุาคม 

2556 

อาจารยประสานวิชา, 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 
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แผนดําเนินการจัดทํา มคอ 3, มคอ 5 และ มคอ 7 ภายใตโปรแกรม TQF KKU Online 

ป พ.ศ. 2556  

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ลําดับ การดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

9. พิจารณาอนุมัติ มคอ. 5 ฉบับดําเนินการ ภายในตนเดือน

พฤศจิกายน 2556 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูรระดับปริญญาตรี, 

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะ 

10. ทุกหลักสูตรจัดทําและบันทึกขอมลู มคอ 5, 6 ฉบับ

ดําเนินการ ภาคการศึกษาปลาย 

ภายในเดือนมีนาคม 

2557 

อาจารยประสานวิชา, 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร 

11. พิจารณาอนุมัติ มคอ. 5 และ 6 ฉบับดําเนินการ ภาค

การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2556 

ภายในตนสปัดาห

แรกเดือนเมษายน 

2557 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูรระดับปริญญาตรี, 

บัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะ 

12. ทุกหลักสูตร จัดทํา มคอ 7 ฉบับดาํเนินการ   ภายในตนพฤษภาคม 

2557 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร, คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูรปริญญาตรี, 

13. พิจารณาอนุมัต ิมคอ 5, 6 ภาคปลาย และ มคอ 7 ป

การศึกษา 2556 แจงมหาวิทยาลยัเพ่ือปรับสถานะเปน

ฉบับสมบูรณ 

ภายในพฤษภาคม 

2557  

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

 

* ผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุมครั้งท่ี 5/2556 วันท่ี 7 มีนาคม 2556* 

 

 

 


