แนวปฏิบัตใิ นการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน)
1.1 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรสอดคลองนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และความ
ตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
1.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปน
อยางอื่น
1.3 หลักสูตรที่เปดสอนตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ถามี)
1.4 สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสูตร ทั้งดาน
คณาจารย ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
1.5 หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันกอนเปดสอน
1.6 หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแลว ตอง
เสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวนั ที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ
เพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กาํ หนดอาจจะไมไดรับ
การพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร
1.7 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
1.7.1 หลักสูตรที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตร
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
1.7.2 แบบเสนอขอมูลหลักสูตรทีก่ รอกขอมูลครบถวน โดยอธิการบดีลงนามรับรอง
ความถูกตองของขอมูลทั้งหมดพรอมประทับตราสถาบันทุกหนา
1.7.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
1.7.4 เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล
(CD/……..)
1.7.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณหรืออางถึง อาทิ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ ใหจดั ทําเปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสูตรฉบับสมบูรณ
1.8 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน

-22. หลักสูตรปรับปรุง
2.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง (เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค
ของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา)
2.1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ
เปนอยางอื่น
2.1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.1.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุงตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2.1.4 หลักสูตรทีไ่ ดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติแลว ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันทีไ่ ดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
2.1.5 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
1) หลักสูตรทีเ่ สนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และจัดทําตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตร
เดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง
2) แบบเสนอขอมูลหลักสูตรที่กรอกขอมูลครบถวน โดยอธิการบดีลงนามรับรองความ
ถูกตองของขอมูลพรอมประทับตราสถาบันทุกหนา
3) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง
4) เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจํานวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..)
5) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณหรืออางถึง อาทิ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ ใหจดั ทําเปนเอกสารผนวกแนบทาย
2.1.6 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน
2.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (เปนการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา
การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไมกระทบโครงสราง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ)
2.2.1 หลักสูตรปรับปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ
เปนอยางอื่น
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2.2.2 หลักสูตรทีป่ รับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.2.3 เอกสารที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดสาระของหลักสูตรในสวนที่ตองการปรับ
ปรุงแกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2.2.4 ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรและแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเปนรายภาคการศึกษา
2.2.5 ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้ง ใหรวบรวมและสรุปจัดทําเปน
เอกสารฉบับเดียว
2.2.6 ใหสงเอกสารตามขอ 2.2.5 จํานวน 5 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..)
อนึ่ง การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง จะเปนไปภายใต
เงื่อนไขที่วา มหาวิทยาลัย/สถาบันไดจัดทําหลักสูตรสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นโยบาย
และ/หรือหลักเกณฑที่เกีย่ วของเทานั้น หากมิไดเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร เพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงตัง้ ขาราชการพลเรือน รวมทัง้ กําหนดเงินเดือน
ที่ควรไดรบั และระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง
----------------------------------

หัวขอและรายละเอียด………

-4-

หัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ/ใหความเห็นชอบ
1. ชื่อหลักสูตร ใหระบุชอื่ เต็มของหลักสูตรพรอมสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สําหรับ
ปกหนา ใหระบุชื่อเต็มของหลักสูตรพรอมสาขาวิชาและระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง
และ ป พ.ศ. )
2. ชื่อปริญญา ใหระบุชอื่ เต็มละอักษรยอของปริญญา ทั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหมีความ
สอดคลองกัน สําหรับชือ่ ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาของสถาบัน หรือตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. หนวยงานรับผิดชอบ ใหระบุภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหแจงปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
อยางชัดเจน เชน เพื่อผลิตบัณฑิตประเภทและคุณลักษณะใด และ/หรือเปนวัตถุประสงคพิเศษอัน
ใดของสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน
5. กําหนดการเปดสอน ใหระบุปการศึกษาที่จะเปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบ/เห็นชอบหลักสูตรแลว แตยังไมสามารถดําเนิน
การเปดสอนในปที่กําหนดได ใหแจงเหตุผลและความจําเปนใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาทราบ
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษา เชน คุณวุฒิ แตมระดับคะแนนเฉลี่ย
ประสบการณ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหแจงวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผูเขาศึกษาโดยสังเขป
8. ระบบการศึกษา ใหแจงระบบการศึกษา การคิดหนวยกิตรายวิชาภาคทฤษฎี รายวิชาภาคปฏิบัติ
และการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม
9. ระยะเวลาการศึกษา ใหระบุระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร และระยะเวลาที่ใหศึกษาได
อยางนอยและอยางมากของหลักสูตรนั้น
10. การลงทะเบียนเรียน ใหระบุจํานวนหนวยกิตอยางนอยและอยางมากที่ใหลงทะเบียนเรียนได
ในแตละภาคการศึกษา
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหแจงเกณฑการวัดผลและเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรอยางละเอียด
12. อาจารยผูสอน ใหแยกเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา) และอาจารยพิเศษโดยแจงรายชื่อ คุณวุฒิและสาขาวิชา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่จะ
มีในหลักสูตรที่เปดสอนใหม

-513. จํานวนนิสิตนักศึกษา ใหแสดงจํานวนนิสิตนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในหลักสูตร และจํานวน
บัณฑิตที่คาดวาจะจบในแตละปการศึกษา เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา
ที่เปดสอนหลักสูตรนั้น
14. สถานที่และอุปกรณการสอน ใหแจงสถานที่และอุปกรณการสอนทั้งที่มีอยูแลวและทีต่ อ งการเพิ่ม
ในอนาคต
15. หองสมุด ใหแจงจํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสารอื่น ๆ ที่สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอนหรืออยูในระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส
16. งบประมาณ ใหแจงงบประมาณ โดยแยกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้ง
งบประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
17. หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
(2) โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปนหมวด
วิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวอยาง
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
36 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
12 หนวยกิต
93 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
- วิชาแกน
30 หนวยกิต
- วิชาเอก
45 หนวยกิต
- วิชาโท
18 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
(3) รายวิชา ใหระบุเลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน
หนวยกิต จํานวนชัว่ โมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบตั ิ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
ตัวอยางที่ 1 จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
114 - 101 อังกฤษ 1
2 (2-0-4)
English 1
163 - 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 (1-2-3)
Engineering Drawing 1
ฯลฯ

-6(4) แผนการศึกษา ใหแสดงรายวิชาที่จดั สอนตามหลักสูตรในแตละภาคการศึกษาจนครบตาม
หลักสูตร
ตัวอยาง
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
082 – 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
612 – 211 เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
ฯลฯ
(5) คําอธิบายรายวิชา ใหเขียนคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาไทย หรือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยใหมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชานั้น
18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
การบริหารหลักสูตร
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
19. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมิน เพื่อพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
20. จํานวนเอกสาร ใหสถาบันอุดมศึกษา จัดสงเอกสารหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา จํานวน 5 ชุด พรอมทั้งแนบมติการใหความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
----------------------------

