
กระบวนการปฏิบัติงานหลักสูตร  และงานทะเบียนและวัดผล   
 

1. กระบวนการปฏิบัติงาน : การจัดการเรียนการสอน 
 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
 

1. วางแผน ก าหนดส่งการจดัท า
รายวิชาเปิด แผนการเรียน          
ภาคการศึกษาที่ 1, 2, ภาคฤดรู้อน  
แจ้งสาขา/หลักสตูร/ส่งแบบฟอร์ม 

1 ช่ัวโมง 
 

 

จันตินา สุชาฎา 
 

2.  2. ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบการ
จัดท ารายวิชาเปดิ 
ภาคการศึกษาที่ 1, 2, ภาคฤดรู้อน 
/ส่งวิทยาเขตฯ 

3 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 
 

3.  3. ก าหนดส่งการจดัท าตารางเรียน 
ตารางสอน  
ภาคการศึกษาที่ 1, 2, ภาคฤดรู้อน  
แจ้งสาขา/หลักสตูร/ส่งแบบฟอร์ม 

1 ช่ัวโมง 
 
 
 

 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
 
 

4.  4. ประชุมผู้รบัผิดชอบการจัดท า
ตารางเรียนตารางสอน สาขา/
หลักสตูร 

4 ช่ัวโมง 
 

ตัวแทนสาขา/หลักสูตร 
จันตินา สุชาฎา 
 

5.  5. ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบการ
จัดท าตารางเรียนตารางสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1, 2, ภาคฤดรู้อน 
/ส่งวิทยาเขตฯ 

3 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 
 

6.  6. วางแผน ก าหนดส่งการจดัท า 
มคอ.3-4  ภาคการศึกษาที่ 1, 2, 
ภาคฤดูร้อน แจ้งสาขา/หลักสตูร 
และส่งไฟล์แบบฟอรม์ 

1 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 
 

7.  7. ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.3-4  
ภาคการศึกษาที่ 1, 2, ภาคฤดรู้อน 

3 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 
 

8.  8. สรุปผลการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4  ภาคการศึกษาที่ 1, 2,           
ภาคฤดูร้อน 
เสนอวาระเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 

5 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 
 

ก าหนดส่งแผนการเรียน รายวิชาเปิด 

ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง 
รายวิชาเปิด 

ก าหนดส่งตารางเรยีนตารางสอน 

ประชุมจัดท าตารางเรียนตารางสอน 

ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง
ตารางเรียนตารางสอน 

ก าหนดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 

ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบการจดัท า 
มคอ.3 และ มคอ.4 

สรุปผลการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
เสนอวาระเข้าท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 



 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
7.  9. วางแผน ก าหนดส่งการจดัท า 

มคอ.5-6  ภาคการศึกษาที่ 1, 2, 
ภาคฤดูร้อน แจ้งสาขา/หลักสตูร 
และส่งไฟล์แบบฟอรม์ 

1 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 
 

8.  
 
 

10. ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบการ
จัดท า มคอ.5-6  
ภาคการศึกษาที่ 1, 2, ภาคฤดรู้อน 

3 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 
 

9.  11. สรุปผลการจดัท า มคอ.5 และ 
มคอ.6  ภาคการศึกษาที่ 1, 2,           
ภาคฤดูร้อน 
เสนอวาระเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

5 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 
 

10.  12. ติดตาม ตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสตูรและอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

30 นาที จันตินา สุชาฎา 
 

11.  13. จัดท าข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร (Cur05) 
/ส่ง สวท. และเสนอวาระเขา้ที่
ประชุมสภาวิชาการ 

5 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 
 

12.  14. วิเคราะห์ข้อมลู ก าหนดประเด็น
ความเสีย่ง จัดท าแผนความเสี่ยง 
ด้านการจดัการศึกษา 

1 วัน จันตินา สุชาฎา 
 

13.  15. เก็บข้อมูล สรุปข้อมลู รายงาน
ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดแผนปฏบิัติ
งานประจ าปี ด้านการจัดการศึกษา 

3 วัน จันตินา สุชาฎา 
 

ก าหนดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 

ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบการจดัท า 
มคอ.5 และ มคอ.6 

สรุปผลการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 
เสนอวาระเข้าท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ติดตาม ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

จัดท าข้อมูลการเปลี่ยนแปลง 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสตูรเสนอวาระเข้าสภาวิชาการ 

 

วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดประเด็นความเสี่ยง  
จัดท าแผนความเสีย่ง  

(ด้านการจัดการศึกษา) 

เก็บข้อมูล สรุปข้อมูล รายงานผล
การด าเนินงานตัวช้ีวัดแผนปฏบิัติ

งานประจ าป ี
(ด้านการจัดการศึกษา) 

 

 



ภาคผนวก   
- แบบฟอร์มรายวิชาเปิด 
- แบบฟอร์มตารางสรุปผลการจัดท า มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 
- แบบฟอร์ม มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 
- แบบฟอร์มตรวจสอบการจัดท า มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 
- แบบฟอร์มตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้อง 
- แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. กระบวนการปฏิบัติงาน : การทดสอบสมรรถนะพื้นฐาน และสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
 

1. วางแผน ก าหนดการทดสอบ
สมรรถนะวิชาชีพ  
แจ้งสาขา/หลักสตูร 

2 ช่ัวโมง 
 
 
 
 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
 
 

2.  2. ร่าง-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการทดสอบสมรรถนะ
วิชาชีพ/ และแบบฟอร์มการให้
คะแนน เสนอผู้บริหารพิจารณา 
 

2 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 
 

3.  3. หลักสูตรด าเนินการทดสอบ
สมรรถนะวิชาชีพ 

- หลักสตูร/สาขา 

4.  4. ติดตาม ตรวจเช็ค รวบรวม            
ผลคะแนนการสอบสมรรถนะ
วิชาชีพแต่ละหลักสูตร 

2 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 

5.  5. จัดท าเกียรติบัตรให้นักศึกษา 
ผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพ 

1 วัน จันตินา สุชาฎา 

6.  6. ประสานงาน ประชาสัมพันธ์        
การก าหนดวันสอบสมรรถนะ             
ด้านภาษาอังกฤษ  
แจ้งสาขา/หลักสตูร/นักศึกษา 
สมัครสอบผา่นระบบ 

30 นาที จันตินา สุชาฎา 

7.  7. ติดตาม ตรวจเช็ค รวบรวมผล
การสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  
กับศูนย์ภาษา วิทยาเขตฯ 

1 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 

8.  8. ก าหนด วางแผนการเรียน 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาชีพ   
กรณี นศ.สอบสมรรถนะ 
ด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่าน                    
จะต้องลงทะเบียนเรียน 
(ประมาณการจ านวนผู้ลงทะเบียน             
แต่ละภาคการศึกษา) /แจ้งศูนย์ภาษา 
 

1 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 

ก าหนดการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบ
สมรรถนะวิชาชีพ 

หลักสตูรด าเนินการทดสอบสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ติดตาม ตรวจเช็ค รวบรวมผลคะแนน การ
สอบสมรรถนะวิชาชีพ 

จัดท าเกียรติบัตร ให้นักศึกษา 
 ผ่านการสอบสมรรถนะวิชาชีพ 

ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร  
การสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

ติดตาม ตรวจเช็ค รวบรวมผลการสอบ 
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

ก าหนด วางแผนการเรียน เปดิ 
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่อาชีพ 

 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
9.  9. ติดตาม ผลการเรยีนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่อาชีพ  
กับแผนกงานทะเบียน วิทยาเขตฯ 

15 นาที จันตินา สุชาฎา 

10.  10. วางแผน จัดอบรมให้ความรู้
นักศึกษาด้านไอที ic3 
แจ้งสาขา/หลักสตูร 

2 ช่ัวโมง 
 
 
 
 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
 
 

11.  11. ร่าง-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ic3  
 
 
 
12. จัดอบรมให้ความรู้ ic3                
แก่นักศึกษา ช้ันปีสุดท้าย 

1 ช่ัวโมง 
 
 
 
 

4 ช่ัวโมง 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
 
 
คณะกรรมการ/ 
จันตินา สุชาฎา 

12.  
 
 

13. ประสานงาน ประชาสัมพันธ์        
ข่าวสาร ปฏิทินการสอบแกต้ัว ic3
แจ้งสาขา/หลักสตูร/นักศึกษา 
สมัครสอบผา่นระบบ 

30 นาที จันตินา สุชาฎา 

13.  14. ติดตาม ตรวจเช็ค รวบรวมผล
การสอบแก้ตัว ic3  
กับส านักวิทยฯ สงขลา 

1 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 

14.  15. น าผลการสอบสมรรถนะ 
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพ, ic3 
และภาษาอังกฤษ  
มาสรปุผล ประจ าปีการศึกษา 
(นศ.ช้ันปีสุดท้าย)  
/แจ้งให้สาขา/หลักสูตรทวนสอบ 
ส่งผลให้แผนกงานทะเบียน  
วิทยาเขตฯ 

3 วัน จันตินา สุชาฎา 

 
 
 

 

ติดตาม ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

วางแผน ก าหนดการจดัอบรมให้ความรู้
นักศึกษาด้านไอที ic3 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
อบรมให้ความรู้ ic3 

จัดอบรมให้ความรู้ ic3 

ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร 
การสมคัรสอบแก้ตัว ic3 ผ่านระบบ 

ติดตาม ตรวจเช็ค  
รวบรวมผลสอบแก้ตัว ic3  

สรุปผลการทดสอบสมรรถนะ 
ทั้ง 3 ด้าน 



ภาคผนวก   
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้าน

สมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ                        

ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ                            

ด้านสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ                            

ด้านสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนส าเร็จการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กระบวนการปฏิบัติงาน : การปรับปรุงหลักสูตร 
 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
 

1. ศึกษาแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการพฒันา
ปรับปรุงหลักสูตร แบบฟอร์มการ
ปรับปรุงหลักสูตร และจัดท าปฏิทินการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 

4 ช่ัวโมง 
 
 
 
 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
 
 

2.  2. จัดท าหนังสือเวียนแจ้งปฏิทิน                 
และแนวปฏิบตัิการพัฒนาปรับปรงุ
หลักสตูร ให้หลักสูตรทราบ 

30 นาที จันตินา สุชาฎา 

3.  3. ร่าง-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร 
เสนอผู้บริหารพจิารณา 

1 ช่ัวโมง จันตินา สุชาฎา 

4.  4. เตรียมข้อมลู เอกสารประกอบการ
ประชุมการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร 
 
5. จัดประชุมอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร และคณะกรรมการด าเนนิการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 

4 ช่ัวโมง 
 
 
 

1 วัน 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
 
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 
- คณะกรรมการ
พัฒนาปรับปรุง
หลักสตูร 

5.  6. วางแผน ก าหนดปฏิทิน               
การจัดท าแบบเสนอการปรับปรุง
หลักสตูร (Cur02)  
/แจ้งสาขา/หลักสูตร 

30 นาที จันตินา สุชาฎา 

6.  7. หลักสูตรจัดท าแบบเสนอการ
ปรับปรุงหลักสูตร (Cur02) 
 
8. ติดตาม รวบรวม การจัดท า Cur02  
 
 

ภายใน  
5-10 วัน 

 
30 นาที 

 
 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 
จันตินา สุชาฎา 
 

 
 
 
 

ศึกษาแนวปฏิบัติ ข้ันตอนการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

แจ้งปฏิทิน และแนวปฏิบตัิการพฒันา
ปรับปรุงหลักสูตร 

ร่าง-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ประชุมอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร /  
คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลกัสูตร 

ก าหนดปฏิทินการส่ง Cur02 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท าแบบเสนอการ
ปรับปรุงหลักสูตร (Cur02) 

 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
7.  

 
 

9. จัดท าวาระ และเอกสารประกอบการ
ประชุม เสนอการปรับปรุงหลักสูตร 
(Cur02) 
10. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณาแบบเสนอการปรับปรุง
หลักสตูร (Cur02) 

4 ช่ัวโมง 
 
 

1 วัน 
 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

8.  
 

 
ภายใน 5 วัน 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

9.  11. จัดท าวาระเสนอการปรับปรุง
หลักสตูร (Cur02) เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง มหาวิทยาลัยฯ 
12. ตรวจสอบแบบเสนอการปรับปรุง
หลักสตูร (Cur02)  
ประสานส่งไฟล์ให้กับ สวท. 
13. ประธานหลักสูตร น าเสนอ          
การปรับปรุงหลักสูตร (Cur02) 
ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสตูร  

1 ช่ัวโมง 
 
 
 

3 ช่ัวโมง 
 
 

4 ช่ัวโมง 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
 
จันตินา สุชาฎา 
 
 
ประธานหลักสตูร 

10.   
ภายใน 5 วัน 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

12.  
 
 
 

14. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ด าเนินการจัดท า ร่าง-มคอ.2 

ภายใน 
2 เดือน 

(นับจากวันที่มี
มติเห็นชอบ) 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

11.  15. วางแผน เตรียมการ                  
เสนอโครงการ อบรม ท าความเข้าใจ 
ช้ีแจง การจัดท า มคอ.2 
16. จัดโครงการ อบรม ท าความเข้าใจ 
รายละเอียดการจดัท า มคอ.2 
 
  

3 ช่ัวโมง 
 
 

1 วัน 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

พิจารณา หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

คณะ เสนอ (Cur02) ต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 

(มหาวิทยาลัย) 

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

พิจารณา หลักสตูร ทบทวนรายละเอียดปรบัปรุง
แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จัดอบรม การจัดท ารายละเอียด (มคอ.2) 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท า (มคอ.2) 

 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
13.  

 
 

17. ประสานสาขา/หลักสตูร ส ารวจ
รายชื่อ สรุปรายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอก เสนอผู้บริหาร 
18. จัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายนอก วิพากษ์หลักสตูร                
เสนอคณบด ี

1 ช่ัวโมง 
 
 

1 ช่ัวโมง 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
จันตินา สุชาฎา 

14.  19. จัดวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลกัสูตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1 วัน คณะกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

15.  20. ติดตาม รวบรวม การจดัท า มคอ.2 
21. จัดท าวาระ ตรวจเช็ค มคอ.2            
และเตรียมเอกสารประกอบการประชุม  
22. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณา มคอ.2 

30 นาที 
5 ช่ัวโมง 

 
1 วัน 

 

จันตินา สุชาฎา 
จันตินา สุชาฎา 
 
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

16.  ภายใน 5 วัน อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

17.  23. จัดท าวาระเสนอ มคอ.2              
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
มหาวิทยาลยัฯ 
24. ตรวจเช็ค มคอ.2 ประสานส่งไฟล์
ให้กับ สวท. 
25. ประธานหลักสูตร น าเสนอ          
มคอ.2 ต่อคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร  
 

1 ช่ัวโมง 
 
 

3 ช่ัวโมง 
 

4 ช่ัวโมง 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
จันตินา สุชาฎา 
 
ประธานหลักสตูร 

18.  ภายใน 
1 เดือน 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

 
 
 
 
 
 

ส ารวจ รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 
 

 

วิพากษ์หลักสูตร 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

พิจารณา หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะ เสนอ (มคอ.2) ต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 

(มหาวิทยาลัย) 

พิจารณา 
หลักสตูร ทบทวนรายละเอียดปรบัปรุง

แก้ไข มคอ.2  ตามข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
19.  26. ติดตาม รวบรวม ตรวจเช็ค          

การจัดท า มคอ.2 / เสนอคณบดีเพื่อให้
ความเห็นชอบและสั่งการน าเข้า             
ที่ประชุมสภาวิชาการ 
27. จัดท าวาระ เสนอ มคอ.2            
เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ  
ประสานส่งไฟล์ให้กับ สวท. 

4 ช่ัวโมง 
 
 
 

2 ช่ัวโมง 
 

จันตินา สุชาฎา 
  
 
 
จันตินา สุชาฎา 
  
 

20.  ภายใน 
1 เดือน 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

21.  23. ติดตามหลักสตูร ตรวจเช็ค รวบรวม              
การแก้ไขการจัดท า มคอ.2  
/ประสานงานกับสวท.  
เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

3 ช่ัวโมง 
 

 

จันตินา สุชาฎา 
 

22.  24. ติดตาม มติ ข้อเสนอแนะ การแก้ไข
มคอ.2 กับ สวท. และประสานแจง้
หลักสตูรแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ 
25. ตรวจสอบไฟล์ปรับปรุง มคอ.2  
ส่งไฟล์ให้กับ สวท. เพื่อเสนอ สกอ. 

1 ช่ัวโมง 
 
 

2 ช่ัวโมง 
 

จันตินา สุชาฎา 
 
 
จันตินา สุชาฎา 
 

23.  26. ติดตาม การเสนอ มคอ.2  
ไปยัง สกอ. กับ สวท.  
หากมีข้อเสนอแนะ ประสานงาน
หลักสตูรด าเนินการแกไ้ข 

30 นาที จันตินา สุชาฎา 

24.  27. สวท. แจ้งผลการรับรองและ
เผยแพรห่ลักสูตร 

- สวท. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท า (มคอ.2) จ านวน 45 เล่ม 
เสนอสภาวิชาการ 

 

พิจารณา หลักสตูร แก้ไข มคอ.2  ตามข้อเสนอแนะ 
และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

คณะ ส่งไฟล์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและ               

งานทะเบียน (สวท.) 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
(สวท.) ส่ง มคอ.2 ไปยัง สกอ. พิจารณา 

สกอ. พิจารณารับทราบ 



ภาคผนวก   
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2557 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2559 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2560 
- แบบฟอร์ม แบบเสนอหลักสูตรเพื่อจัดวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตร 
- แบบฟอร์ม แบบเสนอการปรับปรุงหลักสูตร (Cur02) 
- แบบฟอร์ม รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 

 
 


