
 
 

 
 
 

ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
เร่ือง ระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 

………………………………………………………………………………………………………..…………… 
ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ 

ระบุให้สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา ตลอดถึงรายงานผลการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และข้อ ๑๐ ระบุให้เริ่มใช้กับหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นั้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 

๑. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
๒. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
๓. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) 
๔. รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.๕) 
๕. รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) 
๖. รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) 
โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 

และต้องอนุมัติหลักสูตรซ่ึงได้ท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน และให้เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อรับทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติ ตลอดทั้งจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) ทุกภาคการศึกษาและรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.๗)  
ทุกปีการศึกษา โดยต้องมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร 
 ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
จึงได้พิจารณาอนุมัติระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงประกาศเรื่องระบบและกลไกการ
จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร เพื่อให้คณะ โปรแกรมวิชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นประโยชน์ แนวทางการ
ด าเนินการและถือปฏิบัติรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
     
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทรแ์กว้) 
นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



ระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
 
 ระบบ (System) และกลไก (Mechanism) เป็นปัจจัยส ำคัญที่จะส่งผลให้กำรปฏิบัติงำน
ขององค์กรสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำย ระบบ ในที่นี้จะมุ่งเน้นที่กระบวนกำรซ่ึงหมำยถึงขั้นตอน และ
แนวทำงปฏิบัติของกำรเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงและกำรปิดหลักสูตร ซ่ึงมีกำร
ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำอะไรบ้ำง ท ำอย่ำงไร เพื่อให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ส่วน กลไก 
ในที่นี้หมำยถึงปัจจัยกำรขับเคลื่อนที่ท ำให้ขั้นตอนและแนวทำงกำรปฏิบัติของกำรเสนอเปิดหลักสูตร
ใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และกำรปิดหลักสูตรด ำเนินไปตำมเป้ำหมำย 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้จัดท ำระบบและกลไกกำรจัดท ำรำยละเอียดของ
หลักสูตรโดยอำศัย ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง “แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒” และเกณฑ์มำตรฐำนทำงวิชำกำรที่
เกี่ยวข้อง ซ่ึงกระทรวงศึกษำธิกำรและมำตรฐำนวิชำชีพต่ำง ๆ ก ำหนดไว้เป็นแนวทำง เพื่อน ำมำใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำภำรกิจทำงวิชำกำร โดยเฉพำะกำรจัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรให้มี
มำตรฐำน ดังนี้ 
 

แนวปฏบิัติการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรบัปรุงและการปดิหลักสตูร 
 
๑. การเสนอเปดิหลักสตูรใหม่ 
 หลักสูตรใหม่ หมำยถึง หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสำขำวิชำนั้นมำก่อนใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งมีแนวปฏิบัติส ำหรับกำรเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 
 ๑.๑ หลักสูตรที่จะเปิดสอนควรสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลแผนพัฒนำประเทศ 
และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและสังคม 
 ๑.๒ หลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องแสดงศักยภำพควำมพร้อมในกำรเปิดด ำเนินกำร
หลักสูตร ทั้งด้ำนอำจำรย์ ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและปัจจัยเกื้อหนุน 
 ๑.๓ หลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีโครงสร้ำงและมำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิของสำขำวิชำ (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.๒ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบำยและ/หรือ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด กำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรจะต้องมีคณะกรรมกำร
พัฒนำหลักสูตรอย่ำงน้อย ๕ คน ซ่ึงประกอบด้วยคณำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่ำงน้อย ๒ คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำซ่ึงเป็นบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อย ๒ คน 
และหำกสำขำวิชำนั้นมีองค์กรวิชำชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย ๑ 
คน และให้มหำวิทยำลัยอนุมัติแต่งตั้งก่อนจัดท ำหลักสูตร 
 ๑.๔ หลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ 
 ๑.๕ ให้คณะเสนอรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนประสำนกำรน ำเข้ำเสนอสภำวิชำกำร และสภำมหำวิทยำลัยก่อนเปิดสอน 



 ๒ 
 ๑.๖ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน ทะเบียนประสำนกำรน ำหลักสูตรที่ได้รับกำร
อนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยเสนอให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
 ๑.๗ เอกสำรที่เสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ ประกอบด้วย 

๑.๗.๑ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ แต่ละระดับดังนี้  

มคอ. ๐๑ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของ
หลักสูตรตำม 

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอนุปริญญำ 
มคอ. ๐๒ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของ

หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำตรี 
มคอ. ๐๓ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของ

หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต 
มคอ. ๐๔ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของ

หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำโท 
มคอ. ๐๕ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของ

หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
มคอ. ๐๖ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของ

หลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำเอก 
ซ่ึงแบบรำยงำนข้อมูลต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนโดยอธิกำรบดีลงนำม

รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด  พร้อมประทับตรำมหำวิทยำลัยทุกหน้ำ 
๑.๗.๒ ส ำเนำมติสภำมหำวิทยำลัยที่อนุมัติหลักสูตร 
๑.๗.๓ เอกสำรรำยละเอียดของหลักสูตรตำมแบบก ำหนด (มคอ.๒) ฉบับสมบูรณ์  

จ ำนวน  ๕ เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
๑.๗.๔ หำกมีเอกสำรประกอบหลักสูตรหรือที่อ้ำงถึง  อำทิระเบียบหรือข้อบังคับ  

ให้จัดท ำเป็นเอกสำรผนวกแนบท้ำยหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
๑.๘ ในกรณทีี่เอกสำรหลักสูตรมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตำมที่ส ำนักงำนคณะ 

กรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะด ำเนินกำรเสนอให้           
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  พิจำรณำรับทรำบหรือรับรองหลักสูตรภำยใน ๑๒๐ วัน และ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำจะแจ้งผลกำรรับทรำบให้มหำวทิยำลัยภำยในระยะเวลำดังกล่ำว  
ถ้ำมหำวิทยำลัยไม่ได้รับแจ้งผลรับทรำบหลักสูตร ให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ติดตำมผลกำรน ำเสนอหลักสูตรนั้น 
 ๑.๙ ในกรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวข้องกับสภำวิชำชีพและต้องได้รับกำรรับรองหรืออนุมัติให้
คณะน ำเสนอหลักสูตรฉบับที่ได้รับกำรรับทรำบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
เรียบร้อยแล้วต่อสภำวิชำชีพนั้นๆ เพื่อให้กำรรับรองหรืออนุมัติต่อไป 
 
๒. การเสนอหลักสูตรปรับปรุง 



 ๓ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออำจำรย์ ประจ ำหลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องวิเครำะห์ผล
กำรด ำเนินกำรหลักสูตร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพื่อพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
และเหมำะสมต่อเนื่อง อย่ำงน้อยทุกๆ ๕ ปี จะต้องจัดท ำหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 ๒.๑ หลักสูตรปรับปรุงแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย 
  ๒.๑.๑ หลักสูตรปรับปรุง หมำยถึง หลักสูตรที่มีกำรปรับปรุงในสำระส ำคัญ
ของหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้ำง หลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญำ เนื้อหำ
สำระส ำคัญในหมวดวิชำเฉพำะและระบบกำรศึกษำ 

๒.๑.๒ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย หมำยถึง หลักสูตรที่มีกำรปรับปรุงในระดับ 
รำยวิชำ  อำทิ  กำรเปลี่ยนชื่อรำยวิชำ  กำรเปลี่ยนรหัสรำยวิชำ  กำรเพิ่มรำยวิชำเลือก  และกำรปรับ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ  โดยไม่กระทบโครงสร้ำงหลักสูตรและเนื้อหำสำระในหมวดวิชำเฉพำะ 

๒.๒ หลักสูตรปรับปรุง จะต้องมีคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงน้อย ๕ คน ซ่ึง
ประกอบด้วยคณำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่ำงน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญใน
สำขำวิชำซ่ึงเป็นบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อย ๒ คน และหำกสำขำวิชำนั้นมีองค์กร
วิชำชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชำชีพร่วมเป็นคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย ๑ คนและให้มหำวิทยำลัยอนุมัติ
แต่งต้ังก่อนปรับปรุงหลักสูตร 

๒.๓ กำรจัดท ำหลักสูตรปรับปรุงต้องมีกำรทบทวนควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำประเทศ
นโยบำยของรัฐบำล และควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำนและสังคม ศักยภำพและควำมพร้อม
ในกำรด ำเนินกำรหลักสูตร ทั้งด้ำนคณำจำรย์ ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน งบประมำณและ
ปัจจัยเกื้อหนุนอื่น 

๒.๔ หลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีโครงสร้ำงและมำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิของสำขำวิชำ (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ. ๒ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบำยและ/หรือ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

๒.๕ หลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ  

๒.๖ ให้คณะเสนอรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำน
ทะเบียนประสำนกำรน ำเข้ำเสนอสภำวิชำกำรและสภำมหำวิทยำลัยก่อนเปิดสอน 

๒.๗ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนประสำนกำรน ำหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ
จำกสภำมหำวิทยำลัยเสนอให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย ในกรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ให้แจ้งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบเป็นรำยภำคกำรศึกษำ และถ้ำมีกำรแก้ไขหลำยครั้งให้รวบรวม
และสรุปจัดท ำเป็นเอกสำรฉบับเดียว 

๒.๘ เอกสำรที่เสนอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ ประกอบด้วย  
๒.๘.๑ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิแต่ละระดับดังนี้  



 ๔ 
มคอ. ๐๑ แบบรำยงำน ข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอนุปริญญำ 
มคอ. ๐๒ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำตรี 
มคอ. ๐๓ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต 
มคอ. ๐๔ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำโท 
มคอ. ๐๕ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
มคอ. ๐๖ แบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำรำยละเอียดของหลักสูตรตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับปริญญำเอก 
ซ่ึงแบบรำยงำนข้อมูลต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนโดยอธิกำรบดีลงนำมรับรอง

ควำมถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด พร้อมประทับตรำมหำวิทยำลัยทุกหน้ำ 
๒.๘.๒ แบบเสนอข้อมูลรำยละเอียดหลักสูตรเปรียบเทียบข้อแตกต่ำงระหว่ำง

หลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง (สมอ.๐๘) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยอธิกำรบดีลงนำม
รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด พร้อมประทับตรำมหำวิทยำลัยทุกหน้ำ 

๒.๘.๓ ส ำเนำมติสภำมหำวิทยำลัยที่อนุมัติหลักสูตร 
๒.๘.๔ เอกสำรรำยละเอียดของหลักสูตรตำมแบบก ำหนด (มคอ.๒) ฉบับสมบูรณ์  

จ ำนวน  ๕ เล่ม  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
๒.๘.๕ หำกมีเอกสำรประกอบหลักสูตรหรือที่อ้ำงถึง  อำทิระเบียบหรือข้อบังคับ  

ให้จัดท ำเป็นเอกสำรผนวกแนบท้ำยหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
 ๒.๙ ในกรณีที่เอกสำรหลักสูตรมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะด ำเนินกำร
เสนอให้คณะกรรมกำรอุดมศึกษำพิจำรณำรับทรำบภำยใน ๑๒๐ วัน และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำจะแจ้งผลกำรรับทรำบให้มหำวิทยำลัย ถ้ำภำยในระยะเวลำดังกล่ำวมหำวิทยำลัย
ไม่ได้รับแจ้งผลกำรรับทรำบหลักสูตร ให้ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนติดตำมผลกำร
น ำเสนอหลักสูตรนั้น 
 ๒.๑๐ ในกรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวข้องกับสภำวิชำชีพและต้องได้รับกำรรับรองหรืออนุมัติ 
ให้คณะน ำเสนอหลักสูตรฉบับที่ได้รับกำรรับทรำบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
เรียบร้อยแล้ว น ำเสนอต่อสภำวิชำชีพนั้นๆ เพื่อให้กำรรับรองหรืออนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 

ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรใหม่/หลกัสูตรปรบัปรุง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเสนอรำยช่ือหลักสูตรต่อกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบ.) 

คณะเสนอมหำวิทยำลัยแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำ / ปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมกำรพัฒนำ / ปรับปรุงหลักสูตร 
ด ำเนินกำรพัฒนำ / ปรับปรุงหลักสูตรตำมกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร 

แล้วจัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรตำมหัวข้อท่ีก ำหนด 
 หลักสูตรใหม่ต้องมีผลกำรประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็นสนับสนุน 
 หลักสูตรปรับปรุงต้องมีผลกำรประเมินหลักสูตรเดิม และรำยละเอียดปรับปรุงเปรียบเทียบระหว่ำงหลักสูตร
เดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (สมอ.๐๘) 

 

เสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/คณะกรรมกำรบัณฑิตวิทยำลัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

คณะแจ้งส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนประสำนน ำเสนอต่อ 
สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัย พร้อมส่งต้นฉบับรำยละเอียดของหลักสูตร 

เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง 
 

น ำเสนอ สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัย 
 คณะกรรมกำรพัฒนำ / ปรับปรุงหลักสูตรน ำเสนอ 

น ำเสนอ สภำมหำวิทยำลัย 
 คณะกรรมกำรพัฒนำ / ปรับปรุงหลักสูตรเตรียมน ำเสนอ / ตอบ  
    ข้อซักถำมจำกสภำมหำวิทยำลัย 

น ำเสนอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกรและงำนทะเบียนประสำนคณะจัดท ำแบบรำยงำนข้อมูลกำรพิจำรณำ รำยละเอียดของหลักสูตร
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ  แต่ละระดับ (มคอ. ๐๑ – มคอ. ๐๖) 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนน ำส่ง สกอ. 
 

น ำเสนอหลักสูตรต่อสภำวิชำชีพ 



 ๖ 
 

 
ขั้นตอนและรายละเอียดของรายวิชา/รายงานผล (มคอ. ๓,๔,๕,๖,๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ
  * มคอ. ๓ , ๔ กรณีที่มีอำจำรย์ผู้สอนร่วมกันหลำยคน ให้ร่วมกันจัดท ำ มคอ. ๓ , ๔ เพยีงฉบับเดียว 

 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประชุมอำจำรย์ผู้สอนเพื่อพัฒนำรำยวิชำให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

* อำจำรย์ผู้สอนจัดท ำ มคอ.๓ , ๔ 

โปรแกรมวิชำ/คณะ พิจำรณำและอนุมัติก่อนเปิดสอน 
 

อำจำรย์ผูส้อนจัดกำรเรียนกำรสอน 

อำจำรย์ผูส้อนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรรำยวิชำ (มคอ.๕,๖) 
ภำยใน ๓๐ วัน หลังจำกสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ 

 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอำจำรย์ผู้สอน 
และจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรหลักสูตร (มคอ.๗) ภำยใน ๖๐ วัน หลังจำกสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

โปรแกรมวิชำ/คณะพิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหลักสูตร (มคอ.๗) 
 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
รวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรหลักสูตร (มคอ.๗) เสนอต่อมหำวิทยำลัย  

และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 



 ๗ 
 

 
๓. การเสนอปดิหลักสูตร 
 แนวปฏบิัติส ำหรับกำรปิดหลักสูตรมีดังนี้ 
 ๓.๑ หลักสูตรที่จะปิดต้องผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/
คณะกรรมกำรบัณฑิตวิทยำลัย สภำวิชำกำร และได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยก่อนปิดหลักสูตร 
 ๓.๒ เง่ือนไขที่ควรพิจำรณำในกำรปิดหลักสูตร ได้แก่ 

๓.๒.๑ หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำร โยบำยของประเทศ นโยบำยกำรผลิต
บัณฑิตของมหำวิทยำลัย 

๓.๒.๒ หลักสูตรที่ไม่เปิดสอน หรือ จ ำนวนนักศึกษำต่ ำกว่ำแผนกำรรับจนไม่
สำมำรถเปิดสอนได้ติดต่อกัน ๓ ปีกำรศึกษำ 

๓.๒.๓ หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตรหรือมำตรฐำนสภำวิชำชพี
  

๓.๒.๔ หลักสูตรที่ไม่สำมำรถแข่งขันกับมหำวิทยำลัยอื่นหรือพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
ได้ยำก 

๓.๒.๕ หลักสูตรที่มีปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรในภำพรวม 
 ๓.๓ ในทุกปีกำรศึกษำให้คณะน ำผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรมำวิเครำะห์พิจำรณำ ถ้ำหำก
เห็นว่ำควรปิดหลักสูตรขอให้งดรับนักศึกษำ และขอด ำเนินกำรปิดหลักสูตรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๘ 
ขั้นตอนการเสนอปิดหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเสนอปิดหลักสตูรที่เป็นเงื่อนไข  
ที่มหำวทิยำลัยก ำหนด 

 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ตรวจสอบขอ้มูล 

 

สภำวิชำกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 

สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัต ิ
 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
แจ้งส ำนกัคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน 
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรอนมุัติปิดหลักสูตร 

 



 ๙ 
 
๔. การก าหนดรหัสวชิา 
 หลักกำรก ำหนดรหัสวิชำ 
 ๔.๑ ระบบรหัสวิชำยึดพื้นฐำนของระบบรหัสเดิม 
 ๔.๒ กำรจัดหมวดวิชำ หมูว่ิชำ ยึดระบบกำรจัดหมวดหมู่วิชำของ ISCED  
(International Standard Classification Education) เป็นแนวทำง 
 ๔.๓ กำรจัดหมวดหมู่และหมู่วิชำ ยึดหลกั ๓ ประกำร คือ 
  ๔.๓.๑ ยึดสำระส ำคัญ (Concept) ของค ำอธิบำยรำยวิชำ 
  ๔.๓.๒ ยึดฐำนก ำเนิดของรำยวิชำ 
  ๔.๓.๓ อำศัยผู้เชี่ยวชำญ 
 ๔.๔ รหัสวิชำประกอบดว้ยตวัเลข ๗ ตวั 
  เลขตัวที่ ๑-๓ หมวดวิชำและหมูว่ิชำ 
  เลขตัวที่ ๔ บ่งบอกถึงระดับควำมยำกง่ำยหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ ๕ บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหำวิชำ 
  เลขตัวที่ ๖,๗ บ่งบอกถึงล ำดับกอ่นหลังของวิชำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๕ กรณีมีกำรปรับปรุงรำยวิชำ 
  ๔.๕.๑ ชื่อวิชำ จ ำนวนหนว่ยกิตเหมือนเดิม และเนื้อหำสำระกำรเปลี่ยนแปลง
ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ให้ใช้รหัสเดิม 
  ๔.๕.๒ หำกมกีำรเปลี่ยนชือ่วิชำ หรือปรบัปรุงจ ำนวนหนว่ยกิต หรือเนื้อหำ
สำระ เปลี่ยนแปลงเกิน ๑ ใน ๔ ให้ก ำหนดรหัสวิชำใหม่ (ไม่ให้ซ้ ำกบัรหัสวิชำเดิม) 

๑ ๕ ๗ ๔ ๖ ๓ ๒ 

ล ำดับก่อนหลัง 

ลักษณะเน้ือหำ 

ระดับควำมยำกง่ำยหรือช้ันปี 

หมวดวิชำและหมู่วิชำ 
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