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แนวปฏิบัติการทำหลักสูตรต้องมีกระบวนการในการดำเนินงานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. การเสนอหลักสูตรใหม่ จะต้องเสนอเพื่อพิจารณาบรรจุ หลักสูตรในแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
โดยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. การจัดทำหลักสูตร จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องผ่าน
กระบวนการพิจ ารณาการกำกับ มาตรฐาน และเนื้อหาวิช าการ เพื่อ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ส ำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กำหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้
การดำเนินการ
ระยะเวลา
1) สำนักวิชา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเสนอ ก่อนครบรอบปรับปรุงหลักสูตร
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 1 ปี ในกรณีหลักสูตรเก่า
2) คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรใหม่/
ปรับปรุง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สป.อว. และรูปแบบของ
มทส. นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา
(กรณีเป็นหลักสูตรใหม่ให้สำนักวิชาทำการสำรวจตลาดแรงงานด้วย)
3) สำนักวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา ส่ง
(ร่าง) หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ให้งานมาตรฐานหลักสูตร ส่วนส่งเสริม
วิชาการ เพื่อตรวจสอบรูปแบบเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ก่อนนำเสนอ
สภาวิชาการ
4) สำนักวิชาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง เพื่อขอความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการเสนอ (ร่าง) หลักสูตรใหม่/
ปรับปรุง ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) สำนักวิชาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ต่อสภาวิชาชีพ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ถ้ามี)
6) สำนักวิชา โดยหลักสูตรบันทึกข้อมูลหลักสูตร ผ่านระบบ Commission
on Higher Education Curriculum Online (CHECO) ส่งมายัง
มหาวิทยาลัย (แนบ file หลักสูตรตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
7) กรณีที่มีการแก้ไข สำนักวิชา/สาขาวิชา ต้องแก้ไขหลักสูตรผ่านระบบ
CHECO ให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนด
8) ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยส่วนส่งเสริมวิชาการจัดส่งเล่ม
หลักสูตรที่ สป. อว. รับทราบแล้ว จำนวน 2 เล่ม (สสว. และสำนัก
วิชา) เพื่อประทับตราการอนุมัติ ไว้สำหรับใช้ในการอ้างอิงต่อไป
9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการประเมินฯ ของหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา
10) สาขาวิชาสรุปรายงานผลการประเมินฯ ของหลักสูตร ต่อ
คณะกรรมการประจำสำนักวิชา และลงข้อมูลในระบบ CHE online

ก่อนนำเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ 1 เดือน

ภายใน 3 เดือน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ภายใน 30 วัน
หลังสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ

ภายใน 7 วัน
หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
ภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ระบบแจ้งให้แก้ไข

สิ้นสุดทุกภาคการศึกษา
สิ้นสุดปีการศึกษา

หมายเหตุ : คำอธิบายขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ตามเอกสารหมายเลข 3 และขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
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3. ในส่วนของเนื้อหาหลักสูตรที่ต้องจัดการให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education: OBE
ตามแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality
Assurance: AUN-QA นั้น ทุกหลักสูตรต้องมีการดำเนินการดังนี้
3.1 แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตร/ปรับปรุง หลักสูตร ประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน /
อาจารย์ที่มีความรู้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 คน กำหนดให้หัวหน้าสาขาวิชา
ของหลักสูตรนั้น ๆ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และหากหลักสูตรใดไม่มีหัวหน้าสาขาวิชาให้ข อ
อนุมัติต่อสภาวิชาการเป็นรายกรณี
3.2 อาจารย์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร ต้องผ่านการอบรมการออกแบบหลักสูตร
ตามแนวทาง OBE จากหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาจัดให้อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 คน
3.3 ในหลักสูตรต้องมีรายงานแสดงวิธีการที่ได้มาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของหลักสูตร
3.4 ต้องจัดทำ Concept paper และ Program Profile ของหลักสูตร เพื่อแสดงถึงคุณภาพของหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญาการศึกษา นโยบายของมหาวิทยาลัย และตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร
3.5 ต้องรายงานวิธ ี การจั ดประชุม เพื่ อวิเ คราะห์ การกำหนดผลการเรี ยนรู้ ที ่ค าดหวั งของหลั ก สู ต ร
(Program Learning Outcomes : PLOs) ข้อกำหนดของหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่
คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตร ในระดับอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจที่ผู้เรียนจะได้
เมื่อจบการศึกษา ทักษะหลัก ทักษะเฉพาะทาง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี
3.6 กำหนดกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้บรรลุผลการเรียนรู้ ระดับรายวิชา วิธีการประเมินผลที่แสดง
ให้เห็นการบรรลุผลชัดเจน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Program Assessment)
3.7 เอกสารในการขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ประกอบด้วย
• รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ที่มีการกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และรูปแบบ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
• บทสรุปผู้บริหาร เพื่อแสดงการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลงอันเป็นสาระสำคัญของหลักสูตร
• กรณีหลักสูตรใหม่ ต้องแนบผลการสำรวจตลาดแรงงานด้วย
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