คู่มือกระบวนการทางาน และการประสานงานการปรั บปรุ งหลักสูตร
1) ความสัมพันธ์ ของ TQF กับหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
องค์ประกอบของการบริ หารหลักสูตรกับการเรี ยนการสอน มีดงั นี ้
หลักสูตร
การดาเนินงาน
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

ทุกหลักสูตรที่เปิ ดการสอนต้ องจัดทา มคอ.2

หลักสูตรกับการเรี ยนการสอน
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม

การดาเนินงาน
ทุกหลักสูตรจัดทา มคอ.3 ของทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนแต่ละภาคการศึกษา
และนา Upload ในระบบ C-MOS
ทุกหลักสูตรจัดทา มคอ.4 ของทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนแต่ละภาคการศึกษา
และนา Upload ในระบบ C-MOS

การกากับดูแล
หลักสูตรกับการเรี ยนการสอน
มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา
มคอ.6 รายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.7 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร

การดาเนินงาน
ทุกหลักสูตรจัดทา มคอ.5 ของทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน เมื่อสิ ้น
ภาคการศึกษา เพื่อประเมินผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ.3
ทุกหลักสูตรจัดทา มคอ.6 ของทุกรายวิชาที่เปิ ดสอน เมื่อสิ ้น
ภาคการศึกษา เพื่อประเมินผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ.4
ทุกหลักสูตรจัดทา มคอ.7 เมื่อสิ ้นปี การศึกษา เพื่อรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรประจาปี การศึกษา

2) ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร โดยเสนอเปิ ดหลักสูตรใหม่ หรื อ ปรับปรุ งหลักสูตร ฝ่ ายวิชาการถือปฏิบตั ิตาม
ระบบและกลไกการบริ หารหลักสูตร ดังนี ้
ลาดับ
กรรมการตามระบบและกลไกการบริ หารหลักสูตร
เอกสาร
ขัน้ ตอน
ที่เกี่ยวข้ อง
7
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

กรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
กรรมการวิชาการ / กรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการพัฒนาหลักสูตร
กรรมการกลัน่ กรองหลักสูตร
กรรมการวิชาการคณะวิชา
กรรมการบริ หารประจาหลักสูตร

มคอ.02
มคอ.04
มคอ.06
มคอ.2
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หมายเหตุ : 1) * ยกเว้ นการปรับปรุ งหลักสูตร (ปรับปรุ งเล็ก) และการปรับเปลี่ยนอาจารย์ฯ
2) ลาดับขันตอน
้
3 5 6 และ 7 เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของวิชาการ
3) รายละเอียดของระบบและกลไกฯ และองค์ประกอบของกรรมการ
ปรากฏในเอกสารระบบและกลไกการบริ หารหลักสูตร
3) “ตัวอย่ าง” กระบวนการประสานงานการปรั บปรุ งหลักสูตร
1. คณะวิชาเสนอเอกสารหลักสูตรมายังฝ่ ายวิชาการ
2. ทาการตรวจความถูกต้ องของหลักสูตรว่า เป็ นไปตามรู ปแบบรายงานและหัวข้ อที่กาหนดของ มคอ.
3. กรณีมีแก้ ไขปรับปรุ ง ประสานงานไปยังคณะวิชาเพื่อนาเอกสารหลักสูตรไปดาเนินการ
4. หลักสูตรที่ถกู ต้ องและพร้ อมเข้ าสูข่ นตอนการปรั
ั้
บปรุ งตามระบบและกลไกการบริ หารหลักสูตร
จะประสานงานกับคณะวิชา / ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรฝ่ ายวิชาการ เพื่อเสนอพิจารณาใน
คณะกรรมการตามลาดับ ดังนี ้
4.1 คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตร
วิชาการประสานงานการประชุม
4.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะวิชาดาเนินการเอง
4.3 คณะกรรมการวิชาการ / คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
วิชาการประสานงานการประชุม
4.4 คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัย
วิชาการประสานงานการประชุม
5. หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาตามลาดับ 4.1 – 4.4 แล้ ว จัดเตรี ยมประสานงานการเสนอหลักสูตร
ต่อสภามหาวิทยาลัยพายัพ โดยฝ่ ายวิชาการประสานงานกับสานักงานอธิการบดี สาหรับจัดทาเอกสาร
สรุ ปเรื่ อง และเอกสารหลักสูตร (มคอ.02 หรื อ มคอ.04 หรื อ มคอ.06 และ มคอ.2)
6. หลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาตามข้ อ 5 แล้ ว ฝ่ ายวิชาการจัดเตรี ยมทาหนังสือแจ้ ง สกอ. และ/หรื อ
สภาวิชาชีพ (กรณีมีหลักสูตรวิชาชีพ) พร้ อมแนบเอกสารหลักสูตร (มคอ.02 หรื อ มคอ.04 หรื อ มคอ.06
และ มคอ.2) และสาเนามติสภามหาวิทยาลัยในการอนุมตั ิให้ ปรับปรุ งหลักสูตร
7. นาหนังสือ พร้ อมเอกสารแนบ (มคอ.02 หรื อ มคอ.04 หรื อ มคอ.06 และ มคอ.2) และสาเนามติสภา
มหาวิทยาลัยในการอนุมตั ิให้ ปรับปรุ งหลักสูตร เสนอผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรฝ่ ายวิชาการ และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณา เพื่อเสนออธิการบดีลงนามหนังสือนาส่ง สกอ. และ/หรื อ สภาวิชาชีพ
8. นาส่งหนังสือพร้ อมเอกสารแนบฯ ที่อธิการบดีลงนามแล้ ว ไปยัง สกอ. และ/หรื อ วิชาชีพ พร้ อมสาเนา
เก็บไว้ ในแฟ้มเอกสารหลักสูตร 1ชุด สาเนาให้ คณะวิชา 1 ชุด และสาเนาให้ สานักทะเบียนฯ 1 ชุด
-----------------------------------------------------------------

