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บทท่ี 1   

การพัฒนาหลักสตูรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และปดิหลักสูตร 

 

1.   การพัฒนาหลักสูตรใหม ่

 “หลักสูตรใหม่” หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา ที่พัฒนาขึ้นใหม่

ซึ่งยังไม่เคยเปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาก่อน และต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา

หลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย 

   (กรณีที่หลักสูตรน้ันๆ เคยเปิดสอน และปิดหลักสูตร  เมื่อน ามาพัฒนาใหม่อีก

คร้ังถือว่าเป็นหลักสูตรใหม่) 

  ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรต้องผ่านการพิจารณา ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 

และคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร เพื่อน าเสนอขออนุมัติ

หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย แล้วจงึน าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ เพื่อรับทราบ

การใหค้วามเห็นชอบหลักสูตร 

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่  มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1   การขออนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนา

หลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย 

  สาขาวิชาคณะ/วิทยาลัย มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ต้องน าเข้าการประชุมวางแผน

ในระดับคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย เพื่อ

พิจารณาเห็นชอบ โดยวิเคราะห์สภาพความต้องการ ความจ าเป็นของการมีหลักสูตร และความ

ต้องการเข้าศกึษาของกลุ่มเป้าหมายตลอดตนข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เชน่ 

  1)   เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งควรมีข้อมูลหรือผลการ

ศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะส่งผลให้มีงานท า หรือความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ ทั้งใน

ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

  2)   ต้องมีความพร้อม หรือเตรียมการด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และ

เอกสารต าราที่เกี่ยวข้อง 

  3)   ก าหนดขั้นตอนระยะเวลาในการด าเนินงานให้ชัดเจน 

 

 



 ขั้นตอนที่ 2   การพัฒนาหลักสูตรใหม ่มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี ้   

  1)  เมื่อแผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ/

วิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย  ให้สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย เสนอรายชื่อ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะประกอบไปด้วย  

    (1)  ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ จ านวน 1-2 คน  

    (2)  สภาวิชาชีพ(ถ้ามี) จ านวน 1 คน 

    (3)  อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 คน  

    คณะ / วิทยาลัย จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง โดยเสนอให้อธิการบดี ลงนาม หรือ

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม 

  2)  สาขาวิชาน าร่างหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือ

คณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย   

  3)  สาขาวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย 

    (1)  ผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากภายนอก ที่มีความรู้ความสามารถ

จากหลากหลายแขนง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญในด้านวิชาการของหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต และ

ศษิย์เก่า เป็นต้น และต้องไม่มชืี่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 2-3 คน  

    (2)  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คน 

    ทั้งนี้ สาขาวิชาต้องบันทึกการประชุมและสรุปข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ

วิพากษ์หลักสูตร (รูปแบบฟอร์มสรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิฯ อยู่ในภาคผนวกตามแบบใน 

มคอ. 2) เป็นเอกสารแนบไว้ภาคผนวกท้ายเล่มหลักสูตร 

  4)  สาขาวิชาน าข้อเสนอแนะที่ ได้จากข้อ 3) ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและ

ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดท าหลักสูตรต้นฉบับ (โดยไม่ต้องเข้าเล่ม) ให้ส านักส่งเสริมวิชาการฯ

เพื่อตรวจสอบรูปแบบก่อนการเข้าเล่ม 

    “กรณทีี่ไม่มีข้อแก้ไข” ให้สาขาวิชาจัดท าหลักสูตร จัดท าเอกสารหลักสูตร

ตามรูปแบบ (มคอ.2) น าส่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จ านวน 20 เล่ม เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม

สภาวิชาการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

    “กรณีที่มีข้อแก้ไข” ให้สาขาวิชาน าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและ

ตรวจสอบความถูกต้อง อีกครั้ง แล้วน าส่งหลักสูตรที่แก้ไขแล้วที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จ านวน 1 

เล่ม (โดยไม่ต้องเข้าเล่ม) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

ก่อนการเข้าเล่ม 

 



 ขั้นตอนที่ 3   การน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ  มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี ้

   1)  สาขาวิชาจัดท าเล่มหลักสูตร โดยจัดท าเอกสารหลักสูตรตามรูปแบบ (มคอ.2) 

และน าส่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จ านวน 20 เล่ม เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการ และ

พิจารณาเห็นชอบ 

  2)   กรรมการผู้รับผิดชอบสาขาวิชาในหลักสูตรนั้นๆ ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ

น าเสนอหลักสูตร และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อน าไปปรับปรุง

แก้ไข 

 ขั้นตอนที่ 4  การน าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย   

ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร  มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี้ 

  1)   เมื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว สาขาวิชาต้องสรุปหลักสูตร

ตามรูปแบบการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝา่ยกลั่นกรอง

หลักสูตร จัดท ารูปเล่ม จ านวน 15 เล่ม  โดยน าส่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  2)   กรรมการผู้รับผิดชอบสาขาวิชาในหลักสูตรนั้นๆ ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ

น าเสนอหลักสูตร และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

ฝา่ยกลั่นกรองหลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 

 ขั้นตอนที่  5  การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี ้

  1)   เมื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว สาขาวิชาต้องสรุปหลักสูตร

ตามรูปแบบการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย จ านวน 45 ชุด  โดยน าส่งที่กลุ่มงาน             

สภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  2)   กรรมการผู้รับผิดชอบสาขาวิชาในหลักสูตรนั้นๆ ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ

น าเสนอหลักสูตร และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เพื่อน ากลับไปแก้ไขปรับปรุง   

(ถ้ามี) 

 ขั้นตอนที่  6   การขอความเห็นชอบจากส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี ้

  1)   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร น าหลักสูตรที่ผ่านการอนุมั ติจากสภา

มหาวิทยาลัยแล้ว ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) แล้วน าส่งเอกสาร

ดังตอ่ไปนี ้ยังส านักส่งเสริมวิชาการฯ รายละเอียดประกอบด้วย 

   1.1  จัดท าหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ เล่ม (ไม่ต้องเข้าเล่ม)  

   1.2  CD จ านวน ๑ แผ่น  



   1.3  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ  จ านวน  1  ชุด 

  2)   ส านักส่งเสริมวิชาการ น าหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาทราบหลักสูตร ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร เมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบหลักสูตร

แล้ว ก็จะส่งหลักสูตรแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนพิจารณารับรองคุณวุฒิและ

ก าหนดอัตราเงินเดือน ตามประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น (ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาจะพิจารณาหลักสูตร ภายใน 120 วัน เพื่อรับทราบหลักสูตร) 

  กรณีที่หลักสูตรดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชา ต้องน าหลักสูตรผา่นกรรมการวิชาชีพ ด้วย โดยให้ท าคู่ขนานกันไป 

 



ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชายกร่างหลักสตูร เพื่อน าเสนอคณะ/วิทยาลัยพจิารณา 

สาขาวชิาจัดท าเล่ม

หลักสูตร 

 

วพิากษ์หลักสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิ 

ด าเนินการจัดท าโดยสาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย 

มีแก้ไข ไม่มีแกไ้ข 

สาขาวชิาปรับปรงุแกไ้ข

และจัดท าเล่มหลักสูตร 

คณะ/วิทยาลัยขออนุมัติโครงการเข้าแผนพัฒนาหลกัสูตรของมหาวทิยาลัย  

สาขาวิชา จัดท าเล่มหลักสูตร น าสง่ทีส่ านักส่งเสรมิ

วิชาการฯ เพื่อตรวจสอบรูปแบบ/แก้ไข 

 

เสนอสภาวิชาการ 
สาขาวชิาจัดท าเล่มหลักสูตร 

เสนอตอ่สภาวชิาการ จ านวน 20 เล่ม 

 

สาขาวชิาจัดท าเล่ม

หลักสูตร 

 

ผลการพิจารณา 

มีแก้ไข ไม่มีแกไ้ข 

สาขาวชิาปรับปรงุแกไ้ข

และจัดท าเล่มหลักสูตร สาขาวิชา จัดท าเล่มหลักสูตร น าสง่ทีส่ านักส่งเสรมิ

วิชาการฯ เพื่อตรวจสอบรูปแบบ/แก้ไข 

 

คณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลกัสูตร 

สาขาวชิาจัดท าเล่มหลักสูตร 

เสนอตอ่คณะกรรมการ

กล่ันกรองฯ จ านวน 15 เล่ม 

 

สาขาวชิาจัดท าเล่ม

หลักสูตร 

 

ผลการพิจารณา 

มีแก้ไข ไม่มีแกไ้ข 

สาขาวชิาปรับปรงุแกไ้ข

และจัดท าเล่มหลักสูตร สาขาวิชา จัดท าเล่มหลักสูตร น าสง่ทีส่ านักส่งเสรมิ

วิชาการฯ เพื่อตรวจสอบรูปแบบ/แก้ไข 

 

1 



ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรใหม่ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

สภามหาวทิยาลัย  
สาขาวชิาจัดท าเอกสารหลักสูตรตาม

แบบฟอร์มเสนอตอ่สภามหาวทิยาลัย 

จ านวน 45 ชุด 

 

แจ้งสาขาวชิา 

ผลการพิจารณา 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

สาขาวิชา จัดท าเล่มหลักสูตร น าสง่ทีส่ านักส่งเสรมิวิชาการฯ 

เพื่อตรวจสอบรูปแบบ/แก้ไข ก่อนน าเสนอ สกอ. 

 

เสนอส านักงานกรรมการการอุดมศกึษา และ/หรือน าสง่    

สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยน าส่งแบบคูข่นานกันไป 



2. หลักสูตรปรับปรุง 

  “หลักสูตรปรับปรุง” หมายถึง  หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย   

แต่ประสงค์จะปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระ หรือรายละเอียดให้เหมาะสม แบ่งเป็น

หลักสูตรปรับปรุง  และหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) รายละเอียดดังนี ้

   1)  หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในสาระส าคัญของ

หลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหา

สาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะ เปลี่ยนระบบการศึกษา เปลี่ยนรายวิชาจนเป็นผลกระทบต่อ

โครงสรา้งของหลักสูตร เป็นต้น ทั้งน้ีสามารถปรับปรุงหลักสูตรได้เสมอตามเห็นสมควร 

   2)  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุง

แต่ยังคงเนื้อหาของศาสตร์นั้น ๆ  โดยประกอบไปด้วยกระบวนวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์เดิมของหลักสูตร เช่น การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 

การเพิ่มรายวิชาเลือก และ/หรือปรับค าอธิบายรายวิชา ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบโครงสร้างหลักของ

หลักสูตร และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ 

  2.1   หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงหลักสูตร 

   2.1.1   การปรับปรุงหลักสูตรให้ด าเนินการเมื่อได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวมา      

แล้ว 5 ปี และ/หรือ สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้เสมอตามเห็นสมควร เมื่อสาขาวิชามีความเห็น

ว่ า เป็ นหลั กสู ต รที่ ไม่ สอดคล้ อ งกั บสถ านการณ์ ปั จจุ บั น  และไม่ เป็ น ไปตาม ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือในระดับ

บัณฑิตศึกษาจะเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

   2.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ให้ด าเนินการได้ตามความ

เหมาะสมแตต่้องสง่หลักสูตรเข้าสู่กระบวนการขอความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุง และขอการอนุมัติ

ตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  2.2   การจัดท าหลักสูตรปรับปรุง  

   ก าหนดกรอบแนวคิดหลักสูตร เป็นการประชุมของคณะ/วิทยาลัยในสาขาวิชา 

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการมองภาพรวม และทิศทางของหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นโดยมีกลไก

ในการพัฒนาโดยมีการเตรียมความพร้อม และส ารวจความเป็นไปได้ในการจัดท าหลักสูตรโดยวิการ

ด าเนนิการดังนี ้



    2.2.1 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค การด าเนินการหลักสูตรที่ผ่านมา  จาก

ข้อมูลเชิงสถิติ เช่น จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาวการณ์มีงานท า หรือผลกระทบที่มีต่อ

หลักสูตรทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับ

จากการประเมินหลักสูตร 

    2.2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการใช้บัณฑิต ตลาดแรงงานให้

แสดงถึงสาขาวิชาที่เป้นความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น บริบทสังคมที่เปลี่ยนไป ปัจจัยที่ภายใน

และภายนอกที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิตท าให้มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนผู้มีส่วน

ได้สว่นเสีย เช่น ผูใ้ช้บัณฑิต (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) ผูป้ระกอบการ สถานประกอบการ เป็นต้น 

    2.2.3 เมื่อคณะ/วิทยาลัยมีการก าหนดกรอบแนวคิดหลักสูตรแล้ว 

ด าเนนิการตามขั้นตอนหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี ้

  1)  สาขาวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร.......................... 

สาขาวิชา.................ซึ่งจะประกอบไปด้วย  

    (1)  ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ จ านวน 1-2 คน  

    (2)  สภาวิชาชีพ(ถ้ามี) จ านวน 1 คน 

    (3)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 คน เป็นประธาน

กรรมการ 1 คน และกรรมการและเลขานุการ 1 คน 

    คณะ / วิทยาลัย จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง โดยเสนอให้อธิการบดี ลงนาม หรือ

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม 

  2)  สาขาวิชาน าร่างหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย หรือ

คณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย พิจารณา   

  3)  สาขาวิชาเสนอรายชื่อผู้วิพากษ์หลักสูตร จ านวนตามความเหมาะสม ซึ่ง

ประกอบไปด้วย 

    (1)  ผู้เช่ียวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากภายนอก และต้องไม่มีชื่อเป็น

คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร จ านวน 1-2 คน  

    (2)  ผูใ้ช้บัณฑิต 

    (3)  ศษิย์เก่า และศษิย์ปัจจุบัน 

    ทั้งนี้ สาขาวิชาต้องบันทึกการประชุมและสรุปข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ

วิพากษ์หลักสูตร (รูปแบบฟอร์มสรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิฯ อยู่ในภาคผนวกตามแบบใน 

มคอ. 2) เป็นเอกสารแนบไว้ภาคผนวกท้ายเล่มหลักสูตร 



  4)  สาขาวิชาน าข้อเสนอแนะที่ ได้จากข้อ 3) ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและ

ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดท าหลักสูตรต้นฉบับ (โดยไม่ต้องเข้าเล่ม) ให้ส านักส่งเสริมวิชาการฯ

เพื่อตรวจสอบรูปแบบก่อนการเข้าเล่ม 

    “กรณทีี่ไม่มีข้อแก้ไข” ให้สาขาวิชาจัดท าหลักสูตร จัดท าเอกสารหลักสูตร

ตามรูปแบบ (มคอ. 2) น าส่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จ านวน 20 เล่ม เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม

สภาวิชาการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

    “กรณีที่มีข้อแก้ไข” ให้สาขาวิชาน าไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและ

ตรวจสอบความถูกต้อง อีกครั้ง แล้วน าส่งหลักสูตรที่แก้ไขแล้วที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จ านวน 1 

เล่ม (โดยไม่ต้องเข้าเล่ม) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

ก่อนการเข้าเล่ม 

 ขั้นตอนที่  2   การน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ  มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี ้

   1)  สาขาวิชาจัดท าเล่มหลักสูตร โดยจัดท าเอกสารหลักสูตรตามรูปแบบ (มคอ.2) 

และน าส่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จ านวน 20 เล่ม เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาวิชาการ และ

พิจารณาเห็นชอบ 

  2)   อาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาในหลักสูตรนั้นๆ ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอ

หลักสูตร และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  

 ขั้นตอนที่ 3  การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย   

ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร  มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี้ 

  1)   เมื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว สาขาวิชาต้องสรุปหลักสูตร

ตามรูปแบบการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝา่ยกลั่นกรอง

หลักสูตร จัดท ารูปเล่ม จ านวน 15 เล่ม  โดยน าส่งที่ส านักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  2)   อาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาในหลักสูตรนั้นๆ ตอ้งเข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอ

หลักสูตร โดยมีประเด็น 4 ประเด็น ในการน าเสนอดังน้ี (1) ความต้องการของหลักสูตรมมีาก

น้อยเพียงใด (2) หลักสูตรที่ท า เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ปี 2558 หรอืไม่ (3)  เนือ้หา

ของหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรอืไม่ (4) ผู้เรียน มีความตอ้งการมากน้อยเพียงใด 

                       และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

ฝา่ยกลั่นกรองหลักสูตร เพื่อน ากลับไปแก้ไขปรับปรุง 

 



 ขั้นตอนที่  4  การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี ้

  1)   เมื่อแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว สาขาวิชาต้องสรุปหลักสูตร

ตามรูปแบบการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย จ านวน 45 ชุด  โดยน าส่งที่กลุ่มงาน             

สภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  2)   อาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาในหลักสูตรนั้นๆ ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอ

หลักสูตร และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เพื่อน ากลับไปแก้ไขปรับปรุง 

 ขั้นตอนที่  5   การขอความเห็นชอบจากส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

มีขัน้ตอนการปฏิบัติดังนี ้

  1)   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร น าหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยแล้ว ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) แล้วน าส่งเอกสาร

ดังตอ่ไปนี ้ยังส านักส่งเสริมวิชาการฯ รายละเอียดประกอบด้วย 

   1.1  จัดท าหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๑ เล่ม (ไม่ต้องเข้าเล่ม)  

   1.2  CD จ านวน ๑ แผ่น  

   1.3  แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ  จ านวน  1  ชุด 

  2)   ส านักส่งเสริมวิชาการ น าหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาทราบหลักสูตร ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร เมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบหลักสูตร

แล้ว ก็จะส่งหลักสูตรแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนพิจารณารับรองคุณวุฒิและ

ก าหนดอัตราเงินเดือน ตามประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น (ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาจะพิจารณาหลักสูตร ภายใน 120 วัน เพื่อรับทราบหลักสูตร) 

  กรณีที่หลักสูตรดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ คณะ/วิทยาลัย 

สาขาวิชา ต้องน าหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาชีพ ด้วย โดยให้ท าคู่ขนานกันไป 

 

 

 

 

 

 



3.    หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) 

  “หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)” หมายถึง หลักสูตรที่ปรับปรุงในระดับ

รายวิชา เช่น การเปลี่ยนแปลงรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการเปลี่ยน

ค าอธิบายรายวิชา (สามารถท าได้ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรเดิม) โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร

และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  

 

 หลักเกณฑก์ารเสนอหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) (ภายใต้โครงสร้างเดิม) 

  1. ปรับปรุงระดับรายวิชา 

    1.1 การเปลี่ยนชื่อรายวิชา 

     -   ชื่อรายวิชาใหม่ 

    1.2 การเปลี่ยนรหัสวิชา 

     -   รหัสวิชาใหม่ กรณีรหัสวิชาซ้ า หรอือ้างในหลักสูตรไม่ตรงกัน 

    1.3 การเพิ่มรายวิชาเลือก 

     -   เพิ่มรหัสวชิาใหม่ที่ไม่ซ้ า 

     - ค าอธิบายรายวิชา 

     -   Curriculum mapping ใหม่ 

    1.4 การเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

     -   รหัสวิชาเดิม 

     -   ค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

     -   Curriculum mapping ใหม่ (ถ้ามี) 

    1.5 การเพิ่มเติมและเปลี่ยน Curriculum mapping  

     -   ไม่ใส่จุดด า (ความรับผดิชอบหลัก)  

      และจุดขาว (ความรับผดิชอบรอง)ว่างเว้นไว้ 

“หมายเหตุ  : ตามข้อ 1 หลักสูตรปรับปรุงแก้ ไขเล็กน้อย นั้นไม่ต้องน าส่งให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติหลักสูตรจากสภา

มหาวิทยาลัย สามารถท าเป็นบันทกึข้อความ ชี้แจง รายละเอียด แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

น าส่งยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 

   

 

 



  2. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

    2.1 กรณี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปรับเปลี่ยนไปประจ าหลักสูตรอื่นในระดับปริญญาตรี หรอืบัณฑติศกึษา  

    2.2 กรณี  อาจารย์เกษียณอายุราชการ หรอื ลาศึกษาต่อ หรอื ลาออก  

    2.3 กรณี  หมดสัญญาจา้ง 
 

 การด าเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) 

 1.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดประชุมพิจารณาการ

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม 

 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอหลักสูตรปรับปรุง

เล็กน้อย (สมอ.08) ต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบความถูกต้อง และน าเข้า

วาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยทางสาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย ด าเนนิการดังนี้ 

   2.1 บันทึกข้อความ  

    เรียน ... ผูอ้ านวยการส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

    เรื่อง ... เสนอพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) ของ

หลักสูตร ........... สาขาวิชา ............. หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม ่พุทธศักราช 25.... 

   2.2 เอกสารรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) ตาม

รูปแบบการพิมพข์อง สมอ.08 

   2.3 กรณี การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ให้แนบประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร

แนบด้วย 

 3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) และประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์

ประจ าหลักสูตร เพื่อเตรียมเอกสารเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณา 

 4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งมติสภาวิชาการ และเตรียมเอกสาร

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) และประสานกับกลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเตรยีมเอกสาร

เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร  และ

สภามหาวทิยาลัย เพื่อพิจารณารับทราบ  

 5. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวมเอกสารหลักสูตรปรับปรุงแก้ไข 

น าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08)  

 6. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งผูเ้กี่ยวข้องรับทราบ 



 ขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดประชุมเพื่อ

พจิารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

เสนอสภาวิชาการ 

คณะกรรมการด าเนนิงานของสภามหาวทิยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร 

สภามหาวทิยาลัย 

เสนอส านักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลัย 

แจ้งคณะ/วทิยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 



4. การปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา 

  หลั กสู ตรทุ กหลั กสู ต รที่ จะปิ ดต้ อ งผ่ านการพิ จารณ ากลั่ นกรองจากคณ ะ

กรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ฝา่ยกลั่นกรองหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนปิด

หลักสูตร 

  หลักเกณฑ์ในการขอปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา 

  หลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาในการปิดหลักสูตร ก าหนดกรอบแนวคิดของการปิด

หลักสูตรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานนโยบายการผลติบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาตาม

รายละเอียดดังต่อไปนี ้

   1. เป็นหลักสูตรที่ไม่มีการจัดการเรยีนการสอนมาแล้วอย่างนอ้ย 3 ปี 

    2. เป็นหลักสูตรที่อยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าร้อยละ 

30 ของแผนการเรียนที่เปิดรับไม่เป็นไปตามแผนรับนักศกึษา 

    3. เป็นหลักสูตรที่ไม่เป็นไปความต้องการของประเทศและนโยบายการผลิตบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย หรอื หลักสูตรที่หมดความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต 

   4. หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่

ครบหรอืมีคุณวุฒิ ไม่ตรง หรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด   

   5. หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้

ยาก 

   6. ต้องการปิดหลักสูตร เพื่อใช้ศักยภาพของอาจารย์เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะ

พัฒนาใหม ่

  7. การขอปิดหลักสูตรจะด าเนินการได้ เมื่อนักศึกษาทุกคนในสาขาวิชานั้นๆ จบ

หลักสูตร 

 การด าเนินการขอปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา  

  การปิดหลักสูตรนั้น สาขาวิชา หรือ คณะ/วิทยาลัย  และบัณฑิตวิทยาลัย ประชุม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าผลการด าเนินงานของหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา ถ้าหากเห็น

ว่าควรปิดหลักสูตรให้ของดรับนักศึกษาและจะขอปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว โดย

มีขัน้ตอนดังนี้ 



  ขั้นตอนที่ 1    สาขาวิชา หรือ คณะ/วิทยาลัย เขียนบันทึกข้อความ/ส่งแบบรายงาน

การขอปิดหลักสูตร โดยเสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย โดยคณะ

กรรมการฯ จะพิจารณาเหตุผลการขอปิดหลักสูตรนั้นๆ  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  โดยคณบดี

คณะ/วิทยาลัย ลงนามรับทราบการปิดหลักสูตร 

  ขั้นตอนที่  2    คณะ/วิทยาลัย น าส่งแบบรายงานการขอปิดหลักสูตร ที่ส านักส่งเสริม

วิชาการ เพื่อน าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา โดยต้องผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสภาวิชาการ  

  ขั้นตอนที่  3   ส านักส่งเสริมวิชาการ น าส่งแบบรายงานการขอปิดหลักสูตร ยังกลุ่ม

งานสภามหาวิทยาลัย เพื่อน าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ฝ่าย

กลั่นกรองหลักสูตร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

  ขั้นตอนที่  4   ส านักส่งเสริมวิชาการ น าส่งแบบรายงานการขอปิดหลักสูตร ยังกลุ่ม

งานสภามหาวิทยาลัย เพื่อน าเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติการปิด

หลักสูตร   

  ขั้นตอนที่ 5   เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการปิดหลักสูตรแล้ว ส านักส่งเสริม

วิชาการ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาทราบการปิดหลักสูตร 

ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปิดหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาน าเสนอแบบรายงานการปิดหลักสูตร  

 

 

สภาวชิาการ 

คณะกรรมการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร 

สภามหาวทิยาลัย 

 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

น าเสนอตอ่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

คณะกรรมการบริหารคณะ/วทิยาลัย 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนแจ้งคณะ/วทิยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 1  
 

แบบน าเสนอหลักสูตร 

- สภาวิชาการ และ คณะกรรมการด าเนนิงานของ

สภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตร............................................................ 

สาขาวิชา...................................................... 

หลักสูตรใหม ่/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ............... 

1.  ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ไทย)  : ............................................................................ 

 ชื่อย่อ (ไทย)  : ............................................................................ 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : ............................................................................ 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : ............................................................................ 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ....................... หนว่ยกิต 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

มหาวทิยาลัย/สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

4.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

4.1............................................................................ 

4.2  ............................................................................ 

4.3  ............................................................................ 

4.4  ............................................................................ 

4.5  ............................................................................ 
 

 

 

 

 

 



5.   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย สาขา  วิทยาลัย  คณะ  

โครงสร้างหลักสูตร 

5.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 

 5.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

        1)  กลุ่มวิชาแกน     ......... หนว่ยกิต 

  (ใส่รหัสวิชา รายวิชา)............................... 

        2)  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ    ......... หนว่ยกิต 

(ใส่รหัสวิชา รายวิชา)............................... 

        3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ......... หนว่ยกิต 

(ใส่รหัสวิชา รายวิชา)............................... 

5.3  หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 

     รวม........ ......... หน่วยกิต 

  

6.   รายวิชาหลักสูตรใหม่ที่ส าคัญ  (กรณีหลักสูตรใหม่) 

รายวิชา รายละเอียดเนื้อหาวิชา  เหตุผล 

นักศึกษาได้ประโยชน์อย่างไร 

ชื่อรายวิชา .................................... ............................ ..................................... 
 .................................... ............................ ..................................... 
 .................................... ............................ ..................................... 

 

6.   ตารางสรุปเปรียบเทยีบหลักสูตรเดิม พ.ศ. ....... กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 

หัวขอ้ หลักสูตรเดิม 

พ.ศ....... 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ......... 

เหตุผล 

นักศกึษาได้ประโยชน์

อย่างไร 

จ านวนหนว่ยกิต .................................... ..................................... ..................................... 

ชื่อรายวิชา  .................................... ..................................... ..................................... 

(เลือกวิชาที่เป็น

ประเด็นส าคัญ) 

.................................... ..................................... ..................................... 

 .................................... ..................................... ..................................... 

รายละเอียดเนื้อหา .................................... ..................................... ..................................... 
 .................................... ..................................... ..................................... 
 .................................... ..................................... ..................................... 

 



7.   การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 
 

8.   รายวิชาที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักสูตร    

วัตถุประสงค์หลักสูตร รายวิชาที่ตอบสนองในหลักสูตร 

1. ………………………………………… 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

2. ......................................... 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

3. .......................................... 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 
 

9.  ลักษณะเด่นของหลักสูตร 

       1)............................................................................................................... 

       2)............................................................................................................... 

       3)............................................................................................................... 

10.  ลักษณะเด่นของบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 

       1)............................................................................................................... 

       2)............................................................................................................... 

       3).............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  2  

 

แบบน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

          ระดับปริญญาตรี 

          ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

 



 

 

 

 

ระดับปริญญาตรี (ส าหรับหลักสูตรใหม่) 

 

 

 

 

 
 



สาระโดยสรุปของหลักสูตร 

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

หลักสูตร .......................................................... 

สาขาวชิา ........................................................... 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ...................... 

 

 

...................................................... 

(ระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตร) 

 

 

 

 

 



สาระโดยสรุปของหลักสูตร 

 

หลักสูตร............................................................ 

สาขาวิชา...................................................... 

หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ............... 

1.  ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  : ............................................................................ 

ชื่อย่อ (ไทย)  : ............................................................................ 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : ............................................................................ 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : ............................................................................ 

2. จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ....................... หนว่ยกิต 

    3. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศกึษา 

มหาวทิยาลัย/สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

4.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

4.1............................................................................ 

4.2  ............................................................................ 

4.3  ............................................................................ 

4.4  ............................................................................ 

4.5  ............................................................................ 
 

 

 

 



5.  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย  คณะ  สาขา   

โครงสร้างหลักสูตร 

5.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 

 5.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

        1)  กลุ่มวิชาแกน     ......... หนว่ยกิต 

  (ใส่รหัสวิชา รายวิชา)............................... 

        2)  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ    ......... หนว่ยกิต 

(ใส่รหัสวิชา รายวิชา)............................... 

        3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ......... หนว่ยกิต 

(ใส่รหัสวิชา รายวิชา)............................... 

5.3  หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 

     รวม........ ......... หน่วยกิต 

  

 

6. แผนรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา  5  ปี 

นักศึกษา 
จ านวนนักศกึษาแตล่ะปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 ................... ................... ................... ................... ................... 

ช้ันปีที่ 2 ................... ................... ................... ................... ................... 

ช้ันปีที่ 3 ................... ................... ................... ................... ................... 

ช้ันปีที่ 4 ................... ................... ................... ................... ................... 

รวม ................... ................... ................... ................... ................... 

คาดว่าจะจบ

การศกึษา 

................... ................... ................... ................... ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  งบประมาณและตามความต้องการ 

หมวดเงนิ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบบุคลากร      

   หมวดเงินเดือน ............ ............ ............ ............ ............ 

งบด าเนินการ (ตามโครงการที่พัฒนานักศึกษา)     

   หมวดค่าตอบแทน ............ ............ ............ ............ ............ 

   หมวดค่าใช้สอย ............ ............ ............ ............ ............ 

   หมวดค่าวัสดุ 

   หมวดค่าสาธารณูปโภค 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

งบลงทุน      

   หมวดครุภัณฑ(์รายการที่ต้องการ) ............ ............ ............ ............ ............ 

(ก) รวมเงนิรายจ่าย (บาท) ............ ............ ............ ............ ............ 

      จ านวนนักศึกษาตามแผน (คน) ............ ............ ............ ............ ............ 

     จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน) ............ ............ ............ ............ ............ 

 (ข) รวมเงนิรายรับ(บาท) จาก

ค่าลงทะเบียนนักศึกษาแต่ละคน 

 

............ 
 

............ 
 

............ 
 

............ 
 

............ 

(ข)–(ก) รายรับคงเหลือ (บาท) ............ ............ ............ ............ ............ 
 

 

 

 

8.  รายวิชาหลักสูตรใหม่ที่ส าคัญ 

รายวิชา รายละเอียดเนื้อหาวิชา  เหตุผล 

นักศึกษาได้ประโยชน์อย่างไร 

ชื่อรายวิชา .................................... ............................ ..................................... 
 .................................... ............................ ..................................... 
 .................................... ............................ ..................................... 

 

 

 

 

 



 

 

9.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 
 

 

10.   รายวิชาที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักสูตร    

วัตถุประสงค์หลักสูตร รายวิชาที่ตอบสนองในหลักสูตร 

1. ………………………………………… 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

2. ......................................... 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

3. .......................................... 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 
 

11.  ลักษณะเด่นที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น 

       1)............................................................................................................... 

       2)............................................................................................................... 

       3)............................................................................................................... 
 

12.  ลักษณะเด่นของบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 

       1)............................................................................................................... 

       2)............................................................................................................... 

       3)............................................................................................................... 

 
 

 



 

 

 

 
 

ระดับปริญญาตรี (ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง) 

 

 

 

 



 

สาระโดยสรุปของหลักสูตร 

เสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

หลักสูตร ............................................... 

สาขาวชิา ........................................................... 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ...................... 

 

 

...................................................... 

(ระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตร) 

 

 



สาระโดยสรุปของหลักสูตร 

 

หลักสูตร............................................................ 

สาขาวิชา...................................................... 

หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. ............... 

 

1. ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  : ............................................................................ 

ชื่อย่อ (ไทย)  : ............................................................................ 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : ............................................................................ 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : ............................................................................ 

2. จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า....................... หนว่ยกิต 

    3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร /อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 

ล าดับที ่

 

ชื่อ - สกุล 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

คุณวุฒิการศกึษา 

มหาวทิยาลัย/สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

4.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

4.1............................................................................ 

4.2  ............................................................................ 

4.3  ............................................................................ 

4.4  ............................................................................ 

4.5  ............................................................................ 
 

 



5.  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย  คณะ  สาขา  และหลักสูตรอื่น 

     โครงสร้างหลักสูตร 

5.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 

 5.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

        1)  กลุ่มวิชาแกน     ......... หนว่ยกิต 

(ใส่รหัสวิชา รายวิชา)............................... 

        2)  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ    ......... หนว่ยกิต 

(ใส่รหัสวิชา รายวิชา)............................... 

        3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ......... หนว่ยกิต 

(ใส่รหัสวิชา รายวิชา)............................... 

5.3  หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 

    รวม...........  ............ หน่วยกิต 

 

6. แผนรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา  5  ปี 

นักศกึษา 
จ านวนนักศกึษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 ................... ................... ................... ................... ................... 

ช้ันปีที่ 2 ................... ................... ................... ................... ................... 

ช้ันปีที่ 3 ................... ................... ................... ................... ................... 

ช้ันปีที่ 4 ................... ................... ................... ................... ................... 

รวม ................... ................... ................... ................... ................... 

คาดว่าจะจบ

การศกึษา 

................... ................... ................... ................... ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  งบประมาณและรายการความต้องการ 

หมวดเงนิ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบบุคลากร      

   หมวดเงินเดือน ............ ............ ............ ............ ............ 

งบด าเนินการ (ตามโครงการที่พัฒนานักศึกษา)     

   หมวดค่าตอบแทน ............ ............ ............ ............ ............ 

   หมวดค่าใช้สอย ............ ............ ............ ............ ............ 

   หมวดค่าวัสดุ 

   หมวดค่าสาธารณูปโภค 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

งบลงทุน      

   หมวดครุภัณฑ์(รายการที่ต้องการ) ............ ............ ............ ............ ............ 

(ก) รวมเงนิรายจ่าย (บาท) ............ ............ ............ ............ ............ 

      จ านวนนักศึกษาตามแผน (คน) ............ ............ ............ ............ ............ 

     จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน) ............ ............ ............ ............ ............ 

 (ข) รวมเงนิรายรับ(บาท) จาก

ค่าลงทะเบียนนักศึกษาแต่ละคน 

 

............ 
 

............ 
 

............ 
 

............ 
 

............ 

(ข)–(ก) รายรับคงเหลือ (บาท) ............ ............ ............ ............ ............ 
 

8.  ตารางสรุปเปรียบเทยีบหลักสูตรเดิม พ.ศ. ....... กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 

หัวข้อ หลักสูตรเดิม 

พ.ศ....... 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ......... 

เหตุผล 

นักศึกษาได้ประโยชน์

อย่างไร 

จ านวนหนว่ยกิต .................................... ..................................... ..................................... 

ชื่อรายวิชา  .................................... ..................................... ..................................... 

(เลือกวิชาที่เป็น

ประเด็นส าคัญ) 

.................................... ..................................... ..................................... 

 .................................... ..................................... ..................................... 

รายละเอียดเนื้อหา .................................... ..................................... ..................................... 
 .................................... ..................................... ..................................... 

 



9.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 
 

 

10.   รายวิชาที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักสูตร    

วัตถุประสงค์หลักสูตร รายวิชาที่ตอบสนองในหลักสูตร 

1. ………………………………………… 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

2. ......................................... 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

3. .......................................... 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 
 

11.  ลักษณะเด่นของหลักสูตร 

       1)............................................................................................................... 

       2)............................................................................................................... 

       3)............................................................................................................... 

 

12.  ลักษณะเด่นของบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 

       1)............................................................................................................... 

       2)............................................................................................................... 

       3).............................................................................................................. 

 

 

 



 

 

 

แบบน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
 

ระดับบัณฑิตศกึษา 

 

 

 

 

 



สาระโดยสรุปของหลักสูตร 

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 

 

หลักสูตร .......................................................... 

สาขาวชิา ........................................................... 

หลักสูตรใหม่ / ปรับปรุง 

พุทธศักราช ...... 

 

 

คณะ/วิทยาลัย....................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

 

 

 

 



สาระโดยสรุปของหลักสูตร 

 

หลักสูตร............................................................ 

สาขาวิชา...................................................... 

หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. ............... 

 

1. ชื่อปริญญา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  : ............................................................................ 

ชื่อย่อ (ไทย)  : ............................................................................ 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : ............................................................................ 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : ............................................................................ 
 

2. จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ....................... หนว่ยกิต 

 

    3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับที ่

 

ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิการศกึษา 

มหาวทิยาลัย/สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

 

สถานทีท่ างาน 

1. ………………………….. ………………………………. ……………….. 

2. ………………………….. ………………………………. ……………….. 

3. ………………………….. ………………………………. ……………….. 

4. ………………………….. ………………………………. ……………….. 

5. ………………………….. ………………………………. ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ล าดับที่ 1) 

 

1.  ชื่อ-สกุล   ………………….……………… 

2.  เลขประจ าตัวประชาชน ………………….……………… 

3.  ต าแหน่งทางวิชาการ …………………………………. 

4.  คุณวุฒ ิ  ชื่อปรญิญา สาขา  มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ 

4.1  ปริญญาเอก ............... ……………….. ........................            ........................... 

4.2  ปริญญาโท ............... ……………….. ........................            .......................... 

4.3  ปริญญาตร ี ............... ……………….. ........................             ........................... 

 

5.  ผลงานทางวชิาการ  

 5.1  เอกสารการสอน (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานุกรม) 

      5.1.1  …………………………. 

      5.1.2  …………………………. 

      5.1.3  …………………………. 

5.2  ผลงานวิจัย  (เขียนเปน็รูปแบบบรรณานุกรม) 

 
 

 5.3  ต ารา (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานุกรม) 

 

 

5.4  บทความทางวิชาการ (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานกุรม) 

 

5.5  ประสบการณ์ 

 

 

 

 

 



ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ล าดับที่ 2) 

 

1.  ชื่อ-สกุล   ………………………..……… 
 

2.  เลขประจ าตัวประชาชน ………………………..……… 

 

3.  ต าแหน่งทางวิชาการ …………………………………. 
 

4.  คุณวุฒ ิ  ชื่อปรญิญา สาขา  มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ 

4.1  ปริญญาเอก ............... ……………….. ........................  ........................... 

4.2  ปริญญาโท ............... ……………….. ........................  ........................... 

4.3  ปริญญาตร ี ............... ……………….. ........................  ........................... 

 

5.  ผลงานทางวชิาการ 

 5.1  เอกสารการสอน  (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานุกรม) 

      5.1.1  …………………………. 

      5.1.2  …………………………. 

      5.1.3  …………………………. 

 

5.2  ผลงานวิจัย  (เขียนเปน็รูปแบบบรรณานุกรม) 

 
 

 5.3  ต ารา (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานุกรม) 

 

5.4  บทความทางวิชาการ (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานกุรม) 

 

5.5  ประสบการณ์ 

 

 

 

 

 



ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ล าดับที่ 3) 

 

1.  ชื่อ-สกุล   ……………………………… 
 

2.  เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………… 

 

3.  ต าแหน่งทางวิชาการ …………………………………. 
 

4.  คุณวุฒ ิ  ชื่อปรญิญา สาขา  มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ 

4.1  ปริญญาเอก ............... ……………….. ........................  ........................... 

4.2  ปริญญาโท ............... ……………….. ........................  ........................... 

4.3  ปริญญาตร ี ............... ……………….. ........................  ........................... 

 

5.  ผลงานทางวชิาการ 

 5.1  เอกสารการสอน  (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานุกรม) 

      5.1.1  …………………………. 

      5.1.2  …………………………. 

      5.1.3  …………………………. 

 

5.2  ผลงานวิจัย  (เขียนเปน็รูปแบบบรรณานุกรม) 

 
 

 5.3  ต ารา (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานุกรม) 

 

5.4  บทความทางวิชาการ (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานกุรม) 

 

5.5  ประสบการณ์ 

 

 

 

 

 



ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ล าดับที่ 4) 

 

1.  ชื่อ-สกุล   ……………………………… 

2.  เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………… 

3.  ต าแหน่งทางวิชาการ …………………………………. 

4.  คุณวุฒ ิ  ชื่อปรญิญา สาขา  มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ 

4.1  ปริญญาเอก ............... ……………….. ........................  ........................... 

4.2  ปริญญาโท ............... ……………….. ........................  ........................... 

4.3  ปริญญาตร ี ............... ……………….. ........................  ........................... 

 

5.  ผลงานทางวชิาการ 

 5.1  เอกสารการสอน  (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานุกรม) 

      5.1.1  …………………………. 

      5.1.2  …………………………. 

      5.1.3  …………………………. 

 

5.2  ผลงานวิจัย  (เขียนเปน็รูปแบบบรรณานุกรม) 

 
 

 5.3  ต ารา (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานุกรม) 

 

5.4  บทความทางวิชาการ  (เขียนเปน็รูปแบบบรรณานกุรม) 

 

5.5  ประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ล าดับที่ 5) 

 

1.  ชื่อ-สกุล   ……………………………… 

2.  เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………… 

3.  ต าแหน่งทางวิชาการ ………………………………. 

4.  คุณวุฒ ิ  ชื่อปรญิญา สาขา  มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ 

4.1  ปริญญาเอก ............... ……………….. ........................  ........................... 

4.2  ปริญญาโท ............... ……………….. ........................  ........................... 

4.3  ปริญญาตร ี ............... ……………….. ........................  ........................... 

 

5.  ผลงานทางวชิาการ 

 5.1  เอกสารการสอน 

      5.1.1  …………………………. 

      5.1.2  …………………………. 

      5.1.3  …………………………. 

 

5.2  ผลงานวิจัย  (เขียนเปน็รูปแบบบรรณานุกรม) 

 
 

 5.3  ต ารา (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานุกรม) 

 

5.4  บทความทางวิชาการ (เขียนเป็นรูปแบบบรรณานกุรม) 

 

5.5  ประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 



4.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

4.1............................................................................ 

4.2  ............................................................................ 

4.3  ............................................................................ 

4.4  ............................................................................ 

4.5  ............................................................................ 

 

5.  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย  คณะ  สาขา  และหลักสูตรอื่น 

     โครงสร้างหลักสูตร 

5.1  แผนการเรียนของหลักสูตร 

1)  แผน ก แบบ ก 2 

1.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ......... หน่วยกิต 

      1.1.1)  วิชาบังคับ    ......... หนว่ยกิต 

      1.1.2)  วิชาเลือก    ......... หนว่ยกิต 

1.2  วิทยานิพนธ์    ......... หน่วยกิต 

2)  แผน ข 

2.1  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ......... หน่วยกิต 

      2.1.1)  วิชาบังคับ    ......... หนว่ยกิต 

      2.1.2)  วิชาเลือก    ......... หนว่ยกิต 

2.2  การค้นคว้าอิสระ    ......... หน่วยกิต 

 

5.2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ......... หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ศ) 

  ........... ....................................    ......... 

  ........... ....................................    ......... 

  ........... ....................................    ......... 

5.3)  หมวดวิชาเลือก     ......... หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ศ) 

  ........... ....................................    ......... 

  ........... ....................................    ......... 

  ........... ....................................    ......... 



5.4)  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    ......... หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ศ) 

  ........... ....................................    ......... 

  ........... ....................................    ......... 
 

5.4)  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ    ......... หน่วยกิต 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ศ) 

  ........... ....................................    ......... 

  ........... ....................................    ......... 

    รวม...........   .......... หน่วยกิต 

 

 

6. แผนรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา  5  ปี 

นักศึกษา 
จ านวนนักศกึษาแตล่ะปีการศกึษา 

25... 25... 25.... 25.... 25.... 

ช้ันปีที่ 1 ................... ................... ................... ................... ................... 

ช้ันปีที่ 2 ................... ................... ................... ................... ................... 

รวม ................... ................... ................... ................... ................... 

คาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษา 

................... ................... ................... ................... ................... 

 

 

7  งบประมาณและรายการความต้องการ 

หมวดเงนิ 
งบประมาณที่ต้องการ 

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 

งบบุคลากร      

   หมวดเงินเดือน ............ ............ ............ ............ ............ 

งบด าเนินการ (ตามโครงการที่พัฒนานักศึกษา)     

   หมวดค่าตอบแทน ............ ............ ............ ............ ............ 

   หมวดค่าใช้สอย ............ ............ ............ ............ ............ 

   หมวดค่าวัสดุ 

   หมวดค่าสาธารณูปโภค 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 

............ 



งบลงทุน      

   หมวดครุภัณฑ์(รายการที่ต้องการ) ............ ............ ............ ............ ............ 

(ก) รวมเงนิรายจ่าย (บาท) ............ ............ ............ ............ ............ 

      จ านวนนักศึกษาตามแผน (คน) ............ ............ ............ ............ ............ 

     จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน) ............ ............ ............ ............ ............ 

 (ข) รวมเงนิรายรับ(บาท) จาก

ค่าลงทะเบียนนักศึกษาแต่ละคน 

 

............ 

 

............ 
 

............ 
 

............ 
 

............ 

(ข)–(ก) รายรับคงเหลือ (บาท) ............ ............ ............ ............ ............ 
 

8.  ตารางสรุปเปรียบเทยีบหลักสูตรเดิม กับ หลักสตูรปรับปรุง 

หัวข้อ หลักสูตรเดิม 

(พ.ศ. .........) 

หลักสูตรปรับปรุง 

(พ.ศ. ........) 

เหตุผล 

นักศึกษาได้ประโยชน์อย่างไร 

จ านวนหนว่ยกิต .................................... ..................................... ..................................... 

ชื่อรายวิชา  .................................... ..................................... ..................................... 
(เลอืกวชิาท่ีเป็น

ประเด็นส าคัญ) 
.................................... ..................................... ..................................... 

รายละเอียดเนื้อหา .................................... ..................................... ..................................... 
 .................................... ..................................... ..................................... 

 

 

9.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



10.   รายวิชาที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักสูตร    

วัตถุประสงค์หลักสูตร รายวิชาที่ตอบสนองในหลักสูตร 

1. ………………………………………… 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

2. ......................................... 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

3. .......................................... 

 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

รหัสวิชา................  ช่ือรายวิชา .................................. 

 

11.  ลักษณะเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรเดิม และแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น 

       1)............................................................................................................... 

       2)............................................................................................................... 

       3)............................................................................................................... 
 

12.  ลักษณะเด่นของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

       1)............................................................................................................... 

       2)............................................................................................................... 

       3)............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  3   
 

แบบฟอร์มการปิดหลักสตูร  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรแบบฟอร์มการปิดหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

1.  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)           

    (ภาษาอังกฤษ)          

2.  ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)          

(ภาษาอังกฤษ)          

  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         

(ภาษาอังกฤษ)         

3.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชา     คณะ      

4.  หลักสูตรขออนุมัติเปิดครั้งแรก ได้รับการอนุมัติจาก 

 4.1  สภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครราชภัฎพระนคร  ในการประชุมครั้งที่..............  เมื่อวันที่    

 4.2  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับทราบการเปิดหลักสูตรเมื่อวันที่   

               เริ่มรับนักศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา      

5.  หลักสูตรปรับปรุงครั้งสุดท้าย  

 5.1  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งที่   เมื่อวันที่    

 5.2  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ได้รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่       

6.  ประเด็นในการปิดหลักสูตร (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ขอ้) 

    หลักสูตรที่ไม่ได้เปิดสอนติดต่อกัน ๕ ปีการศึกษา 

     หลักสูตรไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศและนโยบายการผลิตบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย หรอื หลักสูตรที่หมดความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต 

    หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบหรือ

มีคุณวุฒิไม่ตรง หรอืสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด   

    จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับนักศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

    หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศได้ยาก 

    ต้องการปิดหลักสูตร เพื่อใช้ศักยภาพของอาจารย์เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะ

พัฒนาใหม ่

    เป็นหลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 

    อื่น ๆ(ระบุ)            



7.  หน่วยงานต้นสังกัดมีแผนด าเนินการหลังปิดหลักสูตร ดังน้ี 

 7.1. การบริหารจัดการอัตราก าลังเดิม  หลังจากปิดหลักสูตรแล้ว 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ขอปิด ภาระงานสอนปัจจุบัน 
ภาระงานสอนภายหลังปิด

หลักสูตร 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 7.2   ครุภัณฑ์ (ระบุ)          
              

7.3   นักศกึษาที่ยังมีเรียนอยู่ในหลักสูตร มีดังน้ี  

– ปีการศึกษา..............................จ านวน...................คน 
– ปีการศึกษา..............................จ านวน...................คน 
– ปีการศึกษา..............................จ านวน...................คน 

 แนวทางการด าเนินการกับนักศึกษาที่ยังมีเรียนอยู่ในหลักสูตรน้ี    ...............คน  คณะ
ยังคงเปิดสอน ในหลักสูตรนี้ จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา แต่จะไม่รับนักศึกษา
เพิ่มเติมอกี ตั้งแตภ่าคการศกึษาที่...............ปีการศกึษา.................เป็นต้นไป 

7.4.   รายวิชาของหลักสูตรที่ขอปิด คณะวิชามีความประสงค์ให้ 

  ปิดรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมด (ทั้งนี้ต้องไม่มีผลกระทบกับการเรียนการสอนใน
หลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย)  

  คงรายวิชาในหลักสูตรไว้ เนื่องจาก (ระบุเหตุผลการขอคงรายวิชา)   
  
                      ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่ใชร้ายวิชาดังกล่าวอยู่ (ระบุ)      
   มีจ านวนทั้งสิน้    วิชา ดังนี้ (ระบุรหัสวิชา ช่ือวิชา และ
จ านวนหนว่ยกิต)  

รหัสวิชา    ชื่อวชิา    จ านวนหนว่ยกิต 
                
             

7.5.  อื่นๆ (ระบุ)            



 

8.   ได้ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการประจ าคณะ.....................เมื่อวันที่...................... 

   

ลงช่ือ       

(     ) 

คณบดีคณะ      

 

หมายเหตุ :    การปิดหลักสูตร หมายถึง การปิดหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   

โดยไม่มีการจัดการเรียนการสอนอีก หากประสงค์จะเปิดสอนหลักสูตร จะต้องด าเนินการเสนอขอ

อนุมัตเิปิดหลักสูตรใหม่  

          การไม่เปิดสอนชั่วคราว หมายถึง การไม่เปิดสอนเฉพาะภาคการศกึษาใดภาค

การศกึษาหนึ่ง  ไม่ถือว่าเปน็การปิดหลักสูตร 

 
 


