ระบบกลไกการจัดทําหลักสูตร
1. มหาวิทยาลัยรวมกับคณะ กําหนดแผนการเปด/พัฒนา หลักสูตร
- แผนการดําเนินงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. .............. (สวท.รวบรวม)
2. ติดตามใหมีการดําเนินงานจัดทํารางหลักสูตร กอนถึงปที่จะเปดรับนักศึกษา อยางนอย 1 ป
- สวท. ทําหนังสือแจงเตือนใหดําเนินการตามแผน
3. คณะกรรมการ (คณะ) ดําเนินงานหลักสูตรตามขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร (ตามขั้นตอนการ
จัดทําหลักสูตร สวท.เอกสารแนบ –สวท 01)
3.1 สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต ตลาดแรงงาน และใหสอดคลองตามความกาวหนา
ทางวิชาการ (คณะดําเนินการ)
3.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร (คณะดําเนินการ)
3.3 ประชุม ดําเนินการจัดทํา (ราง) รายละเอียด มคอ. 2 (คณะดําเนินการ)
3.4 ประชุมกรรมการวิพากษหลักสูตร (คณะดําเนินการ)
3.5 เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา (คณะดําเนินการ)
3.6 เสนอคณะกรรมการตรวจรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ
- ดําเนินการเสนออธิการบดี เพื่อลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจราง
หลักสูตร (สวท. ดําเนินการ)
- ทําหนังสือใหคณะดําเนินการจัดเตรียมเอกสารรางหลักสูตรเพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณา (สวท. ดําเนินการ)
- ดําเนินการนัดหมายคณะกรรมการตรวจรางหลักสูตรและคณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตร (สวท. ดําเนินการ)
- ทําหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการตรวจรางหลักสูตรและคณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตร ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (สวท. ดําเนินการ)
- ดําเนินการประชุม (สวท. ดําเนินการ)
- ดําเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะกรรมการตรวจรางหลักสูตร (คณะดําเนินการ)
3.7 เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร
- คณะทําหนังสือถึง สวท. เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ พรอมจัดเตรียมเอกสารหลักสูตร จํานวน 35 เลม
- สวท. ทําหนังสือเสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
- สวท. ทําหนังสือมติที่ประชุมสภาวิชาการ แจงคณะ
- คณะ ดําเนินการปรับแกตามมติที่ประชุม

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3.8 เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
- คณะทําหนังสือถึง สวท. เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ พรอมจัดเตรียมเอกสารหลักสูตร จํานวน 40 เลม
- สวท. ทําหนังสือเสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภาสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
- สวท. ทําหนังสือมติที่ประชุมสภาสภามหาวิทยาลัย แจงคณะ
- คณะ ดําเนินการปรับแกตามมติที่ประชุม
3.9 เสนอหลักสูตรเพื่อให สกอ. รับทราบ (ภายใน 30 วัน หลังจากที่สภามหาวิทยาลัย ให
ความเห็นชอบ)
- คณะทําหนังสือถึง สวท. ขอนําหลักสูตรเพื่อให สกอ.รับทราบ พรอมจัดเตรียม
เอกสารหลักสูตร จํานวน 10 เลม แบบรายงานขอมูลหลักสูตร (มคอ.02-06)
จํานวน 1 ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูลหลักสูตรและแบบรายงานขอมูลหลักสูตร
- สวท. ทําหนังสือนําสงหลักสูตรเพื่อให สกอ. รับทราบ จํานวน 4 เลม แบบ
รายงานขอมูลหลักสูตร (มคอ.02-06) จํานวน 1 ชุด พรอมแผนบันทึกขอมูล
หลักสูตรและแบบรายงานขอมูลหลักสูตร
- เมื่อ สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเรียบรอยแลว สวท. ดําเนินการ
ทําหนังสือ แจงการรับทราบหลักสูตรพรอมสําเนาหนังสือรับทราบ และหนาปก
เลมหลักสูตรที่ สกอ. ประทับตราวัน เดือน ป ที่รับทราบ ดังกลาวใหคณะ

เอกสารแนบ - สวท 01

ขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรใหม / ปรับปรุง
7. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย/สกอ.

1.สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต ตลาดแรงงาน
และใหสอดคลองตามความกาวหนาทางวิชาการ
ผูรับผิดชอบ : คณะ

ผูรับผิดชอบ : สวท.และอ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร

6. เสนอคณะกรรมการตรวจรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ

5. เสนอคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
ผูรับผิดชอบ : อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
คณะ
- รายงานการประชุม

เงื่อนไข อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ป.ตรี

- คุณสมบัติ : ตามที่ สกอ. กําหนด

บัณฑิตศึกษา

หลักสูตร

- คุณสมบัติ : ตามที่ สกอ. กําหนด

3.ประชุม ดําเนินการจัดทํา(ราง) รายละเอียด มคอ. 2

ผูรับผิดชอบ : สวท. และอ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการตรวจรางฯ
- มติที่ประชุม

ผูรับผิดชอบ : คณะ
หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/ดําเนินงาน หลักสูตร
- รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐาน : รายงานสรุป

หลักฐาน : - รายงาน/มติที่ประชุม
- สําเนาหนังสือนําสง สกอ.

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหาร/ดําเนินงาน หลักสูตร

4. ประชุมกรรมการวิพากษหลักสูตร

หลักฐาน : 1. รายงานการประชุม 2. รางหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ :คณะกรรมการบริหาร/ดําเนินงาน หลักสูตร

คุณสมบัติ อ. ผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร โดยเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแ ทน
องคกรวิชาชีพ (ถามี) อยางนอย 1 คน
- รายงานการประชุม

จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวาเกณฑที่ สกอ. กําหนด

การจัดการเรียนการสอน
-ครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา
- ลําดับการเปดรายวิชาเปนไปตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่เหมาะสม
- เปดรายวิชาเลือกตามความตองการของผูเรียน มีความทันสมัย สนองตลาดแรงงาน
- การเทียบโอนหนวยกิต พิจารณาใหเปนไปตามขอบังคับฯ เรื่องการเทียบโอนฯ

รายวิชา- ทฤษฎี : ปฏิบัติ มีความเหมาะสม โดยเนนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
- มีการปรับใหทันสมัย ทันตอเทคโนโลยี
- เนื้อหา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต มีความเหมาะสม ไมซ้ําซอน มีความตอเนื่อง
เชื่อมโยง สัมพันธระหวางวิชา/กลุมวิชา มีการสังเคราะหการเรียนรู
- รายวิชาของสาขาวิชา มีเนื้อหาที่เนนความเชี่ยวชาญ ทักษะ ในสาขาวิชา
- รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีเนื้อหาที่สรางความเปนมนุษย
ผลลัพธการเรียนรูใ นหลักสูตร มีความชัดเจน สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการ และผูใชบัณฑิต และตองตรงกันกับผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน

