
 
 

หน่วยงาน......คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรและเทคโนโลยี.............. 
 

งาน....พัฒนาหลักสูตร............. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
1. การจัดท าหลักสูตรใหม่ 
2. การจัดท าหลักสูตรปรับปรุง 
3. การจัดท าหลักสูตรไม่คิดหน่วยกิต(Non Degree) 
4. การจัดท าหลักสูตรคู่ขนาน ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา (Duo Degree) 
5. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รายวิชา ในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
6. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ 
7. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และกรรมการประจ าคณะ 
8. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย 
9. ประสานงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
10. ประสานงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
11. การขอรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา จากคุรุสภา 
12. การจักท าค าสั่งคณะกรรมการหลักสูตร เช่น การยกร่างหลักสูตร การจัดท าหลักสูตร การกลั่นกรอง

หลักสูตร การจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
13. การด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านหลักสูตร  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ได้หลักสูตรใหม่ ที่มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

2. เพ่ือให้หลักสูตรที่ปรับปรุงมีความทันสมัย ส่งผลถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรม 
ค่านิยม และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

3. หลักสูตร Non Degree เพ่ือสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการ
ด าเนินชีวิต การสร้างงาน และรองรับอาชีพในอนาคต   
 4. หลักสูตรคู่ขนาน ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา (Duo Degree) เพ่ือให้บัณฑิตที่จบไปได้รับ     
ปริญญาบัตร 2 ปริญญา สามารถประกอบอาชีพได้ 2 ทางเลือก คือ อาชีพครูและอาชีพเฉพาะทางที่คณะ
คู่ขนานร่วมผลิต 
 5. เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการขอรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา จากคุรุสภา 



เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 
ไม่มี 
2. เชิงคุณภาพ 

2.1 ได้หลักสูตรใหม่ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

2.2 ไดห้ลักสูตรปรับปรุงที่มีความทันสมัย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

2.3 ท าให้เกิดทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถสร้างงานและอาชีพได้  
2.4 ท าให้บัณฑิตท่ีจบไปสามารถประกอบอาชีพได้มากกว่าหนึ่งทางเลือก 
2.5 ท าให้หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา จากคุรุสภา 

สามารถรับใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพ่ิมทักษาทักษะในการด้านอาชีพ 
3. ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ วิสาหกิจชุมชน องค์กรรัฐบาล และเอกชน 

  



 
 
การจัดท าหลักสูตรใหม่ 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

-อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร่วมกันจัดท า
เอกสารแนวคิดหลักเพ่ือ
น าเสนอหลักสูตรใหม่ 
(Cur01) 
-เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ 
-เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
-เสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร 
-เสนอต่อสภาวิชาการ 
-เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

6 เดือน -รองวิชาการ  
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

2. 

 
  

-ท าร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) 
- 

1 เดือน -ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

3. 

 
 

 
 
 

-จัดประชุมเพ่ือด าเนินการ
จัดท าร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มาร่วมประชุมร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1 วัน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

4. 

 
 
 
 

ปรับแก้รายละเอียดภายใน
เล่ม (มคอ.2) รวมทั้ง
รายวิชาที่เป็นโมดูลต่างๆ ให้
สมบูรณ์ก่อนการวิพากษ์
หลักสูตร 
-ท าค าสั่งพัฒนาหลักสูตร 
-ท าค าสั่งวิพากษ์หลักสูตร 

1 -2 เดือน -อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

จัดท าร่างรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร 

ปรับแก้รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร 

(ก่อนการวิพากษ์หลักสูตร) 

ประชุมเพ่ือด าเนินการจัดท า
ร่างรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) 

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
ด า เนิ นการจั ดท า เอกสาร
แนวคิ ดหลั ก เ พ่ื อน า เ สนอ
หลักสูตรใหม่ (Cur01) 

 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6. 

 
 
 
 
 

-จัดท าท าหนังสือขอเรียน
เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
-จัดโครงการพากษ์หลักสูตร 
 
 

1 สัปดาห์ -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่สาขา
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

7 

 ปรับแก้รายละเอียดภายใน
เล่ม (มคอ.2) รวมทั้ง
รายวิชาที่เป็นโมดูลต่างๆ ให้
สมบูรณ์ 

1 -2 เดือน -อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

8. 

 -จัดประชุมเพ่ือตรวจ
รายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) โดย
คณะอนุกรรมการการ
กลั่นกรองหลักสูตรระดับ
คณะ 
-ปรับแก้รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)ตามมติ
คณะอนุกรรมการการ
กลั่นกรองหลักสูตรระดับ
คณะ 

1 -2 เดือน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-คณะกรรมการ
กลั่นกรอง
หลักสูตรระดับ
คณะ 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
 

9 

 -ส่งแบบเสนอวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 
-ส่งวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
-ปรับแก้รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)ตามมติ
คณะกรรมการบริหารคณะ 

1 เดือน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-คณะกรรมการ
บริหารคณะ  
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

วิพากษ์หลักสูตร 

ปรับแกร้ายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)   

(หลังการวิพากษ์หลักสูตร) 

 

 

น าเข้าสู่ที่ประชุม  
คณะอนุกรรมการการ
กลั่นกรองหลักสูตรระดับคณะ 

น าเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ  



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

10 

 -ส่งแบบเสนอวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
-ส่งวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
-ปรับแก้รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)ตามมติ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

1 เดือน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
 

11 

 -งานพัฒนาหลักสูตร ส่งไฟล์
มคอ. 2 ดิจิทัล ไปให้เจริญ 
-งานพัฒนาหลักสูตรส่งไฟล์
ดิจิทัลไฟล์ PDF ไปยัง สวท. 
ประกอบด้วย 
1. มคอ. 2 
2. Cur 02 
3. CUR 03 

1 เดือน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- คณะการการ
กลั่นกรองเล่ม
หลักสูตรระดับ
มหาวิทยาลัย 
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
 

12. 

 -รองวิชาการ หัวหน้าสาขา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร่วมกันปรับแก้และ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
หลักสูตร ตามค าแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง 
-งานพัฒนาหลักสูตร ส่งไฟล์
มคอ. 2 ดิจิทัล ปรับแก้ไป
ให้เจริญ 
-งานพัฒนาหลักสูตรส่งไฟล์
ดิจิทัลไฟล์ PDF ปรับแก้ไป
ยัง สวท. 
ประกอบด้วย 
1. มคอ. 2 
2. Cur 02 
3. CUR 03 
 

1-2 เดือน -รองวิชาการ 
-หัวหน้าสาขา 
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

น าเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  

น าเข้าสู่ที่ประชุม  
คณะกรรมการกลั่นกรองเล่ม
หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย 

ปรับแก้รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองเล่ม
หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย 

*หมายเหตุอาจต้องมีการ
ปรับแก้มากกว่า 1 ครั้ง  



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

13. 

 -ส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อจัด
เข้าวาระการประชุมสภา
วิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
-ส่งวาระเข้าประชุมสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เป็นเอกสาร 45 เล่ม และ
ไฟล์ดิจิทัลให้งานสภา
วิชาการ 

1 เดือน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-คณะกรรมการ
สภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

14. 

 -อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร่วมกันปรับแก้และ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
รายละเอียดของหลักสูตร 
มคอ. 2 
-งานพัฒนาหลักสูตรส่งไฟล์
ดิจิทัลไฟล์ PDF ปรับแก้ไป
ยัง สวท. และ อ.พิทักษ์ 

2 สัปดาห์ -รองวิชาการ 
-หัวหน้าสาขา 
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

15. 

 -ส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อจัด
เข้าวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย 
 -ส่งวาระเข้าประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เป็นเอกสาร 
35 เล่ม และไฟล์ดิจิทัลให้
งานสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1 เดือน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

น าเข้าสู่ที่ประชุม 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ปรับแก้รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ตามมติ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

*หมายเหตุอาจต้องมีการ
ปรับแก้มากกว่า 1 ครั้ง 

น าเข้าสู่ที่ประชุม 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

16. 

 -สวท.เป็นผู้ด าเนินงาน 1-2 เดือน -ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
(สวท.) 
 

17. 

 -สวท.ส่งกลับมายังคณะและ
เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร
จัดเก็บพร้อมประกาศ และ
ส่งไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

1-2 เดือน -ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
(สวท.) 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

. 
 

    

 
 
 
ภาคผนวก 
 https://reg.rmutsv.ac.th/course/file/course_development 
  

ปรับแก้รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ตามมติ
สภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยและ สวท.
จัดส่งเล่มไปยัง สกอ.เพ่ือ
รับทราบภายใน 30 วัน 

 

 

สิ้นสุดกระบวนการ 

สกอ.พิจารณาเห็นชอบ 
(สวท.จัดส่งกลับมายังคณะ) 

https://reg.rmutsv.ac.th/course/file/course_development


 
การจัดท าหลักสูตรปรับปรุง 
ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของ
หลักสูตร มคอ.2 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

1-2 เดือน -ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

2. 

 
 
 
 
 

ประกอบด้วย 
1. มคอ. 2 
2. Cur 02 
3. CUR 03 

1 สัปดาห์ -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
 

3. 

 -จัดประชุมเพ่ือตรวจ
รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) โดย
คณะอนุกรรมการการ
กลั่นกรองหลักสูตร
ระดับคณะ 
-ปรับแก้รายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2)
ตามมติ
คณะอนุกรรมการการ
กลั่นกรองหลักสูตร
ระดับคณะ 

1 -2 เดือน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-คณะอนุกรรมการ
การกลั่นกรอง
หลักสูตรระดับคณะ 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
 

4. 

 -ส่งแบบเสนอวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 
-ส่งวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ 
-ปรับแก้รายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2)
ตามมติคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

1 เดือน รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-คณะกรรมการ
บริหารคณะ  
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

น าเข้าสู่ที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการการ
กลั่นกรองหลักสูตรระดับ
คณะ 

น าเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการจัดท าเอกสาร
รายละเอียดของหลักสูตร 
มคอ.2 (หลักสูตร
ปรับปรุง) 

 

หลักสูตรส่งไฟล์ดิจิทัลไฟล์ 
PDF ปรับแก้ มายังงาน
พัฒนาหลักสูตร  

 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5. 

 
 
 
 
 
 
 

 

-ส่งแบบเสนอวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
-ส่งวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ 
-ปรับแก้รายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2)
ตามมติคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

1 เดือน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-คณะกรรมการ
ประจ าคณะ  
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-งานพัฒนาหลักสูตร ส่ง
ไฟล์มคอ. 2 ดิจิทัล ไปให้
เจริญ 
-งานพัฒนาหลักสูตรส่ง
ไฟล์ดิจิทัลไฟล์ PDF ไป
ยัง สวท. 
ประกอบด้วย 
1. มคอ. 2 
2. Cur 02 
3. CUR 03 

1 เดือน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
- คณะกรรมการ
กลั่นกรองเล่ม
หลักสูตรระดับ
มหาวิทยาลัย 
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 
 

7. 

 -รองวิชาการ หัวหน้า
สาขา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ร่วมกัน
ปรับแก้และตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
หลักสูตร ตามค าแนะ
ของคณะกรรมการ
กลั่นกรอง 
-งานพัฒนาหลักสูตร ส่ง
ไฟล์มคอ. 2 ดิจิทัล 
ปรับแก้ไปให้เจริญ 
-งานพัฒนาหลักสูตรส่ง
ไฟล์ดิจิทัลไฟล์ PDF 
ปรับแกไ้ปยัง สวท. 
ประกอบด้วย 
1. มคอ. 2 
2. Cur 02 
3. CUR 03 
 

1-2 เดือน -รองวิชาการ 
-หัวหน้าสาขา 
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

น าเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  

น าเข้าสู่ที่ประชุม 
คณะกรรมการกลั่นกรอง
เล่มหลักสูตรระดับ
มหาวิทยาลัย 

ปรับแก้รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)  ตาม
มติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเล่มหลักสูตร
ระดับมหาวิทยาลัย 

*หมายเหตุอาจต้องมี
การปรับแก้มากกว่า 1 
ครั้ง  



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อ
จัดเข้าวาระการประชุม
สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
-ส่งวาระเข้าประชุมสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เป็นเอกสาร 45 
เล่ม และไฟล์ดิจิทัลให้
งานสภาวิชาการ 

1 เดือน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-คณะกรรมการ
สภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ร่วมกัน
ปรับแก้และตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
รายละเอียดของ
หลักสูตร มคอ. 2 
-งานพัฒนาหลักสูตรส่ง
ไฟล์ดิจิทัลไฟล์ PDF 
ปรับแก้ไปยัง สวท. และ 
อ.พิทักษ์ 

2 สัปดาห์ -รองวิชาการ 
-หัวหน้าสาขา 
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อ
จัดเข้าวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย 
 -ส่งวาระเข้าประชุม
สภา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เป็นเอกสาร 35 
เล่ม และไฟล์ดิจิทัลให้
งานสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย 

1 เดือน -รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
-คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

น าเข้าสู่ที่ประชุม  

สภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

ปรับแก้รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)      
ตามมติสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

*หมายเหตุอาจต้องมีการ
ปรับแก้มากกว่า 1 ครั้ง 

น าเข้าสู่ที่ประชุม  

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 



ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

11. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-สวท.เป็นผู้ด าเนินงาน 1-2 เดือน -ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
(สวท.) 
 

12. 

 
 
 
 
 
 
 

 

-สวท.ส่งกลับมายังคณะ
และเจ้าหน้าที่พัฒนา
หลักสูตรจัดเก็บพร้อม
ประกาศ และส่งไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง 

1-2 เดือน -ส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
(สวท.) 
-เจ้าหน้าที่งาน
หลักสูตร 

13. 

    

 
 
ภาคผนวก 
 https://reg.rmutsv.ac.th/course/file/course_development 

ปรับแก้รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ตามมติ
สภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยและ สวท.
จัดส่งเล่มไปยัง สกอ.เพ่ือ
รับทราบภายใน 30 วัน 

 

 

สกอ.พิจารณาเห็นชอบ 
(สวท.จัดส่งกลับมายังคณะ) 

สิ้นสุดกระบวนการ 


