
 
งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 
งานหลักสูตรและต ารา 

มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการท างานของแต่ละหลักสูตรในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและ
ต ารา และสมรรถนะพ้ืนฐาน กล่าวคือ สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ และสมรรถนะด้านสารสนเทศ โดย
ให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในและภายนอกคณะเทคโนโลยีการจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ดังต่อไปนี้ประชาสัมพันธ์เอกสารต่าง ๆ ร่าง พิมพ์ โต้-ตอบหนังสือราชการ และจัดท าหนังสือเดินทาง
ไปราชการที่เกี่ยวข้องฯ จัดประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาหลักสูตรฯ ก่อนเข้าที่ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองวาระสภาวิชาการฯจัดท าและตรวจสอบเอกสารเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรฯจัดท าเอกสารบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถานประกอบการและคณะเทคโนโลยีการจัดการติดตามการ
ด าเนินการจัดส่ง มคอ. 3 – มคอ.7 พร้อมทั้งจัดท าตารางสรุปผลการรายงาน มคอ. 3 – มคอ.4 เพ่ือน าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะฯประสานงาน ติดตาม และสรุปผลการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพของ
นักศึกษาให้ผู้บริหารทราบประสานงานและติดตามการใช้งาน รวมถึงด าเนินการจัดการทดสอบโปรแกรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SPEEXX)ของนักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งจัดท าข้อเสนอโครงการ จัดโครงการ 
และสรุุปผลการด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ  
 
วัตถุประสงค์ 

1. สนับสนุนให้แต่ละหลักสูตร ปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและต ารา และสมรรถนะ
พ้ืนฐานไดอ้ย่างเต็มศักยภาพ  

2. เพ่ือติดต่อประสานงาน ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง นักศึกษา บุคลากรภายในและบุคลากร
ภายนอกคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

3. มุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 
1.1 สนับสนุนให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ 

ทีเ่กี่ยวข้อง 
1.2 สนับสนุนการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรและการผลิตหลักสูตรและต ารา อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
1.3 สนับสนุนให้นักศึกษา ผ่านสมรรถนะพ้ืนฐาน ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 



1.4สนับสนุนให้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน จัดเก็บข้อมูล และการให้บริการ 
2. เชิงคุณภาพ 

2.1นักศึกษาและบุคลากร ได้รับความสะดวก และความพึงพอใจในการติดต่อประสานงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.2การด าเนินการของแต่ละหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
2.3 นักศึกษามีสมรรถนะพ้ืนฐานที่จ าเป็นก่อนส าเร็จการศึกษา และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2.4 มีระบบการบริหารจัดการด้านสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการด าเนินงาน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา และบุคลากรภายในและภายนอกคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 

กระบวนการด าเนินงานหลักสูตรและต ารา 

1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรใหม่) 
2. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) 
3. กระบวนการจัดท าเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
4. กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  



กระบวนการพัฒนาหลักสูตร(หลักสูตรใหม่) 
 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

   

1. 

 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อใช้
ในการก าหนดแนวทางการจดัท า
หลักสตูร ได้แก่  ความคิดเห็น
ของสถานประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต ตลาดแรงงาน 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  

1 เดือน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร 

2. 

 

จัดท าแบบฟอร์ม เอกสาร
แนวคิดหลักเพื่อน าเสนอ
หลักสตูรใหม่ (Cur01) 

2 วัน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร 

3. 

 

ตรวจสอบความถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม Cur01 ก่อน
ด าเนินการเสนอวาระเข้าประชุม
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
มทร.ศรีวิชัย ต่อไป 

1 วัน งานหลักสูตรและ
ต ารา 

4. 

 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯเป็นผู้พิจารณา
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
โดยงานหลักสูตรและต าราเป็น
ผู้ด าเนินการจัดประชุม 

1 วัน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ/งาน
หลักสตูรและต ารา  

5. 

 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
น าเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
มทร.ศรีวิชัยเป็นผู้พิจารณา
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
โดย ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เป็นผูด้ าเนินการ
จัดประชุม 

1 วัน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/
คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
หลักสตูร/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

เร่ิมต้น 

ส ารวจข้อมูลจัดท าหลักสูตร 

จัดท าเอกสารแนวคิดหลัก 
(Cur01) 

เสนอ คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

ส่ง Cur01เสนอวาระประชุม
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 

เสนอ คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตร 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. 

 

ด าเนินการเสนอแบบฟอรม์ 
Cur01 ที่ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะแล้วนั้น เข้าวาระ
ประชุมสภาวิชาการ มทร.ศรี
วิชัย  

1 วัน งานหลักสูตรและ
ต ารา 

7. 

 

คณะกรรมการกลั่นกรองวาระ
สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ 
และให้ข้อเสนอแนะ  

1 วัน คณะกรรมการ
กลั่นกรองวาระสภา
วิชาการ 

8. 

 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
วิชาการ มทร.ศรีวิชัยเป็นผู้
พิจารณาเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ โดย ส านักงาน
สภาวิชาการเป็นผูด้ าเนินการจัด
ประชุม 

1 วัน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/ที่ประชุม
สภาวิชาการ/
ส านักงานสภา
วิชาการ 

9. 

 

อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มทร.ศรีวิชัย พิจารณาเห็นชอบ 
และให้ข้อเสนอแนะ  

1 วัน อนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 

10. 

 

สภามหาวิทยาลยั มทร.ศรีวิชัย 
พิจารณาเห็นชอบ  พร้อมจัดท า
ข้อมูลช้ีแจงข้อเสนอแนะ  กรณี
ไม่เห็นชอบ 

1 วัน สภามหาวิทยาลยั 

11. 

 

หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
เอกสารแนวคดิหลักเพื่อน าเสนอ
หลักสตูรใหม่ (Cur01) 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรจึง
สามารถด าเนินการจัดท าเลม่
รายละเอียดของหลักสตูร ตาม
แบบร่าง มคอ.2 ได ้

3 เดือน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร 

  
 

   

เสนอ สภาวิชาการ 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองวาระสภา
วิชาการพิจารณา 

ส่ง Cur01เสนอวาระประชุม 
สภาวิชาการ  

อนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณา 

สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณา 

สิ้นสุด 

จัดท าเล่มหลักสูตร มคอ.2 



กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร(หลักสูตรปรับปรุง) 
 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

   

1. 

 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อใช้
ในการก าหนดแนวทางการจดัท า
หลักสตูร ได้แก่  ความคิดเห็น
ของสถานประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต ตลาดแรงงาน 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย แผน
ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย  

1 เดือน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร 

2. 

 

จัดท าแบบเสนอการปรับปรุง
หลักสตูร(Cur02) 

2 วัน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร 

3. 

 

ตรวจสอบความถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม Cur02 ก่อน
ด าเนินการเสนอวาระเข้าประชุม
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
มทร.ศรีวิชัย ต่อไป 

1 วัน งานหลักสูตรและ
ต ารา 

4. 

 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯเป็นผู้พิจารณา
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
โดยงานหลักสูตรและต าราเป็น
ผู้ด าเนินการจัดประชุม 

1 วัน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ/งาน
หลักสตูรและต ารา  

5. 

 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
น าเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
มทร.ศรีวิชัยเป็นผู้พิจารณา
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
โดย ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เป็นผูด้ าเนินการ
จัดประชุม 

1 วัน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/
คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
หลักสตูร/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

เร่ิมต้น 

ส ารวจข้อมูลจัดท าหลักสูตร 

จัดท าแบบเสนอการปรับปรุง
หลักสูตร(Cur02) 

เสนอ คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

ส่ง Cur02เสนอวาระประชุม
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 

เสนอ คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตร 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
6. 

 

หากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร มทร.ศรีวิชัย 
เห็นชอบแบบเสนอการปรับปรุง
หลักสตูร(Cur02) 
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรจึง
สามารถด าเนินการจัดท าเลม่
รายละเอียดของหลักสตูร ตาม
แบบร่าง มคอ.2 ได ้

3 เดือน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร 

  
 

   

 

สิ้นสุด 

จัดท าเล่มหลักสูตร มคอ.2 



กระบวนการจัดท าเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

   

1. 

 

ด าเนินการจัดท าเล่ม
รายละเอียดของหลักสตูร ตาม
แบบฟอร์ม ร่าง มคอ.2  

3 เดือน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร 

2. 

 

ติดต่อประสานงาน และ
ด าเนินการจัดท าเอกสารบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างสถาน
ประกอบการ และหลักสตูรฯ 
(กรณีมีการจัดท า MOA 
เพิ่มเตมิ) 

2-3 เดือน หลักสตูร/งาน
หลักสตูรและต ารา 

3. 

 

ด าเนินการจัดท าโครงการยกร่าง
และวิพากษ์หลักสูตร 
โดยงานหลักสูตรและต าราเป็นผู้
ขออนุมัติโครงการโดยภาพรวม 
และจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาและ
วิพากษ์หลักสูตรฯ (ส าหรับ
หลักสตูรใหม่)  หรือ ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุง
และวิพากษ์หลักสูตรฯ (ส าหรับ
หลักสตูรปรับปรุง)   
เพื่อให้อธิการบดีฯ ลงนาม 

2-3 เดือน หลักสตูร/งาน
หลักสตูรและต ารา 

4. 

 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
แก้ไขปรับปรุงเล่มรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ตาม
ข้อเสนอแนะ จากนั้น ส่ง
ค าอธิบายรายวิชา-ภาษาอังกฤษ 
ใหฝ้่ายงานพัฒนาวิชาการและ
ส่งเสริมการศึกษา ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (สวท.) เพื่อเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลยั พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง 

1 เดือน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/ฝ่ายงาน
พัฒนาวิชาการและ
ส่งเสริมการศึกษาฯ 

5. 

 

ตรวจสอบรายละเอียดของ
หลักสตูร (มคอ.2) ตาม
แบบฟอร์ม Cur03 ก่อน
ด าเนินการเสนอวาระเข้าประชุม
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 

1 สัปดาห ์ คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/งาน
หลักสตูรและต ารา 

เร่ิมต้น 

จัดท าเล่มรายละเอยีดของ
หลักสูตร มคอ.2 

โครงการยกร่างและวิพากษ์
หลักสูตร 

จัดท าเอกสารบันทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาน

ประกอบการ (MOA) 

เสนอวาระเข้าที่ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร 

ฝ่ายงานพัฒนาวิชาการ
และส่งเสริมการศึกษา
ฯ พิจารณาค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
มทร.ศรีวิชัย  

6. 

 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
น าเสนอเล่มมคอ.2 ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯเป็น
ผู้พิจารณาเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ 
โดยงานหลักสูตรและต าราเป็น
ผู้ด าเนินการจัดประชุม 

1 วัน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/
คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ/งาน
หลักสตูรและต ารา  

7. 

 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
น าเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
มทร.ศรีวิชัยเป็นผู้พิจารณา
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
(ใช้เวลาพิจารณาเลม่ อย่างน้อย 
7 วันก่อนจัดประชุม) โดย ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นผู้ด าเนินการจัด
ประชุม 

1 วัน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/
คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
หลักสตูร/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

8. 

 

ตรวจสอบความถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม ร่าง มคอ.2 ก่อน
ด าเนินการเสนอเล่ม มคอ.2 ท่ี
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว
นั้น เข้าวาระประชุมสภา
วิชาการ มทร.ศรีวิชัย  

5 วัน งานหลักสูตรและ
ต ารา 

9. 

 

คณะกรรมการกลั่นกรองวาระ
สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ 
และให้ข้อเสนอแนะ  

1 วัน คณะกรรมการ
กลั่นกรองวาระสภา
วิชาการ 

10. 

 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
วิชาการ มทร.ศรีวิชัยเป็นผู้
พิจารณาเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ โดย ส านักงาน
สภาวิชาการเป็นผูด้ าเนินการจัด
ประชุม 

1 วัน คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/ที่ประชุม
สภาวิชาการ/
ส านักงานสภา
วิชาการ 

11. 

 

อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มทร.ศรีวิชัย พิจารณาเห็นชอบ 
และให้ข้อเสนอแนะ  

1 วัน อนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 

เสนอ คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองวาระสภา
วิชาการพิจารณา 

เสนอ สภาวิชาการ 

อนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณา 

เสนอวาระเข้าที่ประชุม 
สภาวิชาการ  

เสนอ คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตร 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
12. 

 

สภามหาวิทยาลยั มทร.ศรีวิชัย 
พิจารณาเห็นชอบ  พร้อมจัดท า
ข้อมูลช้ีแจงข้อเสนอแนะ  กรณี
ไม่เห็นชอบ 

1 วัน สภามหาวิทยาลยั 

13. 

 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
จัดท า Cur04 แบบฟอร์มความ
คาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
แต่ละภาคการศึกษาจ านวน 1 
ฉบับ พร้อมด้วยเล่มรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ
สมบูรณ์ ส่งใหฝ้่ายงานพัฒนา
วิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน (สวท.)   

2 สัปดาห ์ คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/ฝ่ายงาน
พัฒนาวิชาการและ
ส่งเสริมการศึกษา 

14. 

 

ฝ่ายงานพัฒนาวิชาการและ
ส่งเสริมการศึกษา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
เล่มรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.
2) ก่อนด าเนินการกรอกข้อมูลที่
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
แล้วนั้น เข้าสูร่ะบบ CHECO 

7 วัน ฝ่ายงานพัฒนา
วิชาการและส่งเสริม
การศึกษา 

15. 

 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณาเล่ม
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
หากเห็นชอบ หรือมี
ข้อเสนอแนะประการใด สวท. 
จะประสานมายังคณะกรรมการ
จัดท าหลักสูตร เพื่อปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และ 
สวท. จะด าเนินการแจ้งมายัง
คณะฯ ทราบ 

2 เดือน ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา/
คณะกรรมการจัดท า
หลักสตูร/ฝ่ายงาน
พัฒนาวิชาการและ
ส่งเสริมการศึกษา 

  
 

   

  

สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณา 

สิ้นสุด 

กรอกข้อมูลเขา้ระบบ CHECO 

สกอ. พิจารณา ผ่าน
ระบบ CHECO 

จัดท าและส่ง Cur04 และ  
มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์ 



กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

   

1. 

 

จัดท าแบบฟอร์ม การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร (Cur05) 

2 วัน หลักสตูรฯ/งาน
หลักสตูรและต ารา 

2. 

 

คณะกรรมการประจ าคณะฯเป็น
ผู้พิจารณาเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ 
 

1วัน คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

3. 

 

ฝ่ายงานพัฒนาวิชาการและ
ส่งเสริมการศึกษา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มทร.
ศรีวิชัยเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ 
 

3 วัน ฝ่ายงานพัฒนา
วิชาการและส่งเสริม
การศึกษา 

4. 

 

ปรับปรุงแก้ไข Cur05 ตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอวาระเข้า
ประชุมสภาวิชาการ มทร. 
ศรีวิชัย  

1 วัน งานหลักสูตรและ
ต ารา 

5. 

 

คณะกรรมการกลั่นกรองวาระ
สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ 
และให้ข้อเสนอแนะ  

1 วัน คณะกรรมการ
กลั่นกรองวาระสภา
วิชาการ 

6. 

 

สภาวิชาการ มทร.ศรีวิชัยเป็นผู้
พิจารณาเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ  

1 วัน สภาวิชาการ 

7. 

 

อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
มทร.ศรีวิชัย พิจารณาเห็นชอบ 
และให้ข้อเสนอแนะ  
 
 
 

1 วัน อนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั อนุกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย พิจารณา 

เร่ิมต้น 

จัดท าแบบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร(Cur05) 

คณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณา 

สภาวิชาการ พิจารณา 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองวาระสภา
วิชาการพิจารณา 

ฝ่ายงานพัฒนาวิชาการ
ฯ พิจารณา 

ส่ง Cur05 เสนอวาระประชุม
สภาวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
8. 

 
 

สภามหาวิทยาลยั มทร.ศรีวิชัย 
พิจารณาเห็นชอบ  พร้อมจัดท า
ข้อมูลช้ีแจงข้อเสนอแนะ  กรณี
ไม่เห็นชอบ 

1 วัน สภามหาวิทยาลยั 

9. 

 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน (สวท.) แจ้ง ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
เพื่อรับทราบการใหค้วาม
เห็นชอบ หากเห็นชอบ หรือมี
ข้อเสนอแนะประการใด สวท. 
จะด าเนินการแจ้งมายังคณะฯ 
ทราบ 

3 เดือน สวท./สกอ. 

  
 

   

 

ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
1. แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดหลักเพื่อน าเสนอหลักสูตรใหม่ (Cur01) 
2. แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (Cur02) 
3. แบบร่าง มคอ.2  
4. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (Cur03) 
5. แบบฟอร์มความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Cur04) 
6. แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (Cur05) 

 หมายเหตุ : สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม/เอกสารที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร ไดท้ีเ่ว็บไซต์งาน
พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา http://reg.rmutsv.ac.th/course/  ในหัวข้องานพัฒนาหลักสูตร 
 

ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2564 
 
 

 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณา 

สิ้นสุด 

สวท.แจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบ 
การให้ความเห็นชอบ 

http://reg.rmutsv.ac.th/course/

