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ระบบและกลไกการจดัท าหลกัสูตรใหม่ 
 

ข้ันตอนการท างาน รายละเอียดของงาน 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หลักฐาน/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
1. เร่ิมต้น 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ 
2. ขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ต่อ
มหาวิทยาลัย 

 

-  ก่อนการเปิด
หลักสูตรใหม่  
อย่างน้อย  1 ปี 
 

1. คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

- เอกสารการอนุมัติ
แผนการเปิดหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 

2. 
 

1. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 
คนต่อหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ป.ตรี) 
2. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
คนต่อหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) 
 

-  ก่อนการเปิด
หลักสูตรใหม่  
อย่างน้อย  1 ปี 
 

1. คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

3. 
 

1. ส ารวจความต้องการก าลังคนของ
ประเทศ 
2. ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เรียน โดยจัดการประชุม
เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
แต่ละกลุ่มอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
3. ส ารวจความพร้อมของหน่วยงาน 
(อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน อาคาร 
สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการสอน เป็น
ต้น) 
 

-  ก่อนการเปิด
หลักสูตรใหม่  
อย่างน้อย  1 ปี 
 

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 

- รายงานการศึกษา
ความจ าเป็นและ 
ความเป็นไปได้ในการ
เปิดหลักสูตรใหม่ 

4. 
 

1. ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ หรือสอดคล้องตาม มคอ.1 
(ถ้ามี) 
 

-  ก่อนการเปิด
หลักสูตรใหม่  
อย่างน้อย  1 ปี 
 

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 

- มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้
(Learning 
Outcomes) 

5. 
 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตรเพ่ือจัดท าร่างละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2)  
2. ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกลุ่มอาชีพ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตร เพ่ือร่วมพิจารณา และวิพากษ์
หลักสูตร 
3. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 

-  ก่อนการเปิด
หลักสูตรใหม่  
อย่างน้อย  1 ปี 
 

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 

- ร่างละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2)  
- รายงานการประชุม
วิพากษ์หลักสูตร  
 
 

แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

ศึกษาความจ าเป็นและ 
ความเป็นไปได้ในการเปิด

หลักสูตรใหม่ 

จัดท าสมรรถนะผู้เรียนและ
คุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค ์

จัดท าร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และ 

วิพากษ์หลักสูตร 

ขออนุมัติแผน 
เปิดหลักสูตรใหม่ต่อ

มหาวิทยาลัย 



- 2 -                                                งานหลักสูตร สวท. 01-59 

 
 

ไม่เห็นชอบ 

ส่งคืนเพ่ือ 
ปรับแก้ 

เห็นชอบ 

รับทราบฯ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ข้ันตอนการท างาน รายละเอียดของงาน 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หลักฐาน/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
6. 
 

1. น าเสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

-  ก่อนการเปิดภาค
การศึกษา 
 

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 

- รายงานการประชุม
พิจารณาร่าง
รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) 

7. 
 

1. จัดเตรียมเอกสารจ านวน 10 ชุด  
เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจร่างหลักสูตรเพ่ือพิจารณา  
โดยมีรายการดงัต่อไปนี้ 

 - ร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
 - รายงานการประชุมพิจารณาร่าง 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของคณะ  
 - รายงานการวิพากษ์หลักสูตร  
-  เอกสารการอนุมัติแผนการเปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
- รายงานการศึกษาความจ าเป็นฯ ในการ
เปิดหลักสูตรใหม่ 

-  ก่อนการเปิดภาค
การศึกษา 
 

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 
2. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจ
ร่างหลักสูตร  
 

8. 
 

1. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ.2) จ านวน 35 เล่ม เพ่ือน าเสนอเข้า
ที่ประชุมสภาวิชาการ และ จ านวน 40 
เล่ม เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบหลักสูตร 

-  ก่อนการเปิดภาค
การศึกษา 
 

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 
2. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- มติที่ประชุมสภา
วิชาการ 
- มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

9. 
 

1. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ.2) จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล CD พร้อมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบ 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
2. เสนอหลักสูตรให้องค์กรวิชาชีพรับรอง 
(ถ้ามี) 

-  ก่อนการเปิดภาค
การศึกษา 
 

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 
2. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- หนังสือส่งเอกสาร
หลักสูตรเพ่ือให้ สกอ.
พิจารณารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 
- หนังสือผลการ
พิจารณารับทราบ 
การให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรจาก สกอ. 

10. สิ้นสุด 
 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร รับสมัคร
นักศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามระยะเวลาเปิด
การเรียนการสอนที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

 

-  ก่อนการเปิดภาค
การศึกษา 
 

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 
2. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- แผนรับนักศึกษา 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การรับสมัคร
นักศึกษา 
 

สภาวิชาการ/
สภา

มหาวิทยาลัย
พิจารณา 

 

สกอ.พิจารณา
รับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสูตร 
 

คณะกรรมการ
ตรวจร่าง
หลักสูตร
พิจารณา 

 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
พิจารณา 

 

ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์  

รับสมัครนักศึกษา 
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ระบบและกลไกการจดัท าหลกัสูตรปรับปรุง 
 

ข้ันตอนการท างาน รายละเอียดของงาน 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หลักฐาน/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
1. เร่ิมต้น 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ  
5 ปี หรือตามบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
2. เสนอแผนและปฏิทินการด าเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตรมาที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

-  ก่อนสิ้นสุดการใช้
หลักสูตรเดิม 1 ปี  

1. คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

- ปฏิทินการปรับปรุง
หลักสูตร 

2. 
 

1. ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากรายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะของสถาน
ประกอบการจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
3. ประชุมหารือ รับฟังข้อเสนอแนะผู้ใช้
บัณฑิตจากสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน (ด้านความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ จรรยาบรรณ สมรรถนะของ
ผู้เรียน รวมทั้งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ เป็นต้น) 

-  ก่อนสิ้นสุดการใช้
หลักสูตรเดิม 1 ปี  

1. คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

- รายงานการถอด
บทเรียน 

3. 
 

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) ให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ หรือสอดคล้องตาม มคอ.1 
(ถ้ามี) 
4. โครงสร้างหลักสูตร 
5. รายวิชา 
6. ค าอธิบายรายวิชา เป็นต้น 
 
* ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรควรพัฒนาให้
เหมาะสม สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ของสังคมและประเทศ 

-  ก่อนสิ้นสุดการใช้
หลักสูตรเดิม 1 ปี  

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 

- รายงานสรุป
ประเด็นการปรับปรุง
หลักสูตร 

4. 
 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
หลักสูตรเพ่ือจัดท าร่างละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2)  
2. ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกลุ่มอาชีพ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตร เพ่ือร่วมพิจารณา และวิพากษ์
หลักสูตร 
3. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 
 

-  ก่อนสิ้นสุดการใช้
หลักสูตรเดิม 1 ปี  

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 

- ร่างละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. 2)  
- รายงานการประชุม
วิพากษ์หลักสูตร  
 
 

ถอดบทเรียนจากการ
ด าเนินงานหลักสูตรเดิม 

สรุปประเด็นที่จะปรับปรุง
หลักสูตร 

จัดท าร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และ 

วิพากษ์หลักสูตร 

วางแผน 
ก าหนดระยะเวลา 

การปรับปรุงหลักสูตร 
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ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ส่งคืนเพ่ือ 
ปรับแก้ 

รับทราบฯ 

ข้ันตอนการท างาน รายละเอียดของงาน 
ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
หลักฐาน/เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
5. 
 

1. น าเสนอร่างรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

-  ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่จะใช้
หลักสูตรปรับปรุง
ฉบับใหม่  

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 

- รายงานการประชุม
พิจารณาร่าง
รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) 

6. 
 

1. จัดเตรียมเอกสารจ านวน 10 ชุด  
เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจร่างหลักสูตรเพ่ือพิจารณา  
โดยมีรายการดงัต่อไปนี้ 

 - ร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
 - รายงานการประชุมพิจารณาร่าง 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของคณะ  
- รายงานการวิพากษ์หลักสูตร  
- ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานการถอดบทเรียน 
- สรุปประเดน็การปรับปรุงหลักสตูร 

-  ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่จะใช้
หลักสูตรปรับปรุง
ฉบับใหม่  

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 
2. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจ
ร่างหลักสูตร 

7. 
 

1. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ.2) จ านวน 35 เล่ม เพ่ือน าเสนอเข้า
ที่ประชุมสภาวิชาการ และ จ านวน 40 
เล่ม เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบหลักสูตร 

-  ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่จะใช้
หลักสูตรปรับปรุง
ฉบับใหม่  

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 
2. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- มติที่ประชุมสภา
วิชาการ 
- มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

8. 
 

1. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ.2) จ านวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล CD พร้อมทั้งเอกสารที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณารับทราบ 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
2. เสนอหลักสูตรให้องค์กรวิชาชีพรับรอง 
(ถ้ามี) 

-  ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่จะใช้
หลักสูตรปรับปรุง
ฉบับใหม่  

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 
2. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- หนังสือส่งเอกสาร
หลักสูตรเพ่ือให้ สกอ.
พิจารณารับทราบ 
การให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 
- หนังสือผลพิจารณา
รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
จาก สกอ. 

9. สิ้นสุด 
 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร รับสมัคร
นักศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามระยะเวลาเปิด
การเรียนการสอนที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

-  ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่จะใช้
หลักสูตรปรับปรุง
ฉบับใหม่  

1. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
หลักสูตร 
2. ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

- แผนรับนักศึกษา 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การรับสมัคร
นักศึกษา 
 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
พิจารณา 

สภาวิชาการ/
สภา

มหาวิทยาลัย
พิจารณา 

คณะกรรมการ
ตรวจร่าง
หลักสูตร
พิจารณา 

สกอ.พิจารณา
รับทราบการให้
ความเห็นชอบ

หลักสูตร 
 

ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์  

รับสมัครนักศึกษา 



 

 
 

 

 

 

หลักสตูรใหม่ 

1.ขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ต่อมหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการประจ าคณะ 

หลักฐาน : เอกสารการอนุมัติแผนฯ 

5. จัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และวิพากษ์หลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักฐาน : 1. ร่างหลักสูตรฯ  2. รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

รายวิชา- ปฏิบัติ : ทฤษฎี มีความเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
         -  มีการปรับให้ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลย ี
          - เนื้อหา ชื่อวชิา จ านวนหน่วยกิต มคีวามเหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน มคีวามต่อเนื่อง 
            เช่ือมโยง สัมพันธ์ระหว่างวิชา/กลุ่มวิชา และตอบสนองมาตรฐาน 
            ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
          - รายวิชาของสาขาวิชา มเีนื้อหาที่เนน้ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ในสาขาวิชา  
          - รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีเนื้อหาที่สร้างความเป็นมนุษย์  
 

การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
  - ล าดับการเปิดรายวิชาเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง 
  - เปิดรายวิชาเลือกตามความต้องการของผู้เรียน มีความทันสมัย สนองตลาดแรงงาน 
  - การเทียบโอนหน่วยกิต พิจารณาให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ เรื่องการเทียบโอนฯ 

คุณสมบัติ อ. ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกลุ่มอาชีพทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 

ขั้นตอนการน าเสนอหลกัสูตรใหม่ 
งานหลักสูตร สวท. 02-59 

6. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ         
 - รายงานการประชุมพิจารณาร่าง มคอ.2 

7. เสนอคณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้รับผิดชอบ : - คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 
                 - สวท. 

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการตรวจร่างฯ         
             - รายงานการประชุมฯ 

8. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย/สภามหาวทิยาลัย 

ผู้รับผิดชอบ : - คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 
                 - สวท. 

หลักฐาน : - มติที่ประชุม 

9. เสนอ สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบ : - คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร   
                 -  สวท. 

 
หลักฐาน : - รายงาน/มติที่ประชุม 
             - ส าเนาหนังสือน าส่ง สกอ. 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหารคณะ 

หลักฐาน : ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. ศึกษาความจ าเป็นและความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักฐาน : รายงานการศึกษาความจ าเป็นฯ 

4. จัดท าสมรรถนะผู้เรียนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักฐาน : มาตรฐานผลการเรยีนรู้ (Learning Outcomes) 



 

 
 

 

 

 

หลักสตูรปรบัปรุง 

1. วางแผนก าหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการประจ าคณะ 

หลักฐาน : ปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตร 

ขั้นตอนการน าเสนอหลกัสูตรปรับปรุง 
งานหลักสูตร สวท. 02-59 

4. จัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และวิพากษ์หลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักฐาน : 1. ร่างหลักสูตรฯ  2. รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

รายวิชา- ปฏิบัติ : ทฤษฎี มีความเหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
          - มีการปรับให้ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลย ี
          - เนื้อหา ชื่อวชิา จ านวนหน่วยกิต มคีวามเหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน มคีวามต่อเนื่อง  เชื่อมโยง สัมพันธ์ระหว่างวิชา/  
            กลุ่มวิชา และตอบสนองมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
          - รายวิชาของสาขาวิชา มเีนื้อหาที่เนน้ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ในสาขาวิชา  
          - รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีเน้ือหาที่สร้างความเป็นมนุษย์  
 

การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
  - ล าดับการเปิดรายวิชาเป็นไปล าดับก่อน – หลัง 
  - เปิดรายวิชาเลือกตามความต้องการของผู้เรียน  
    มีความทันสมัย สนองตลาดแรงงาน 
  - การเทียบโอนหน่วยกิต พิจารณาให้เป็นไปตาม           
   ข้อบังคับฯ เร่ืองการเทียบโอนฯ 

คุณสมบัติ อ. ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกลุ่มอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะ         
 - รายงานการประชุมพิจารณาร่าง มคอ.2 

6. เสนอคณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้รับผิดชอบ : - คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 
                 - สวท. 

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการตรวจร่างฯ         
             - รายงานการประชุมฯ 

7. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย/สภามหาวทิยาลัย 

ผู้รับผิดชอบ : - คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 
                 - สวท. 

หลักฐาน : - มติที่ประชุม 

2. ถอดบทเรียนจากการด าเนินงานหลักสูตรเดิม 
    - ปัญหาและข้อเสนอแนะจาก มคอ.7 
    - ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
    - รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหารคณะ 

หลักฐาน : รายงานการถอดบทเรียน 

3. สรุปประเด็นที่จะปรับปรุงหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักฐาน : มาตรฐานผลการเรยีนรู้ (Learning Outcomes) 

8. เสนอ สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบ : - คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร   
                 -  สวท. 

 
หลักฐาน : - รายงาน/มติที่ประชุม 
             - ส าเนาหนังสือน าส่ง สกอ. 


