แนวปฏิบัตใิ นการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ตามหลักเกณฑการอนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551)

สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการอนุมัติหลักสูตรและ
การปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2551 เพื่อให
การนําเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงใหสภาสถาบันอนุมัตแิ ละเสนอตอสํานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรกําหนดแนวปฏิบัติในการ
เสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน)
1.1 หลักสูตรที่จะเปดสอนตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ หรือ
สภาวิชาการ หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปนอยางอื่นกอนเสนอสภาสถาบัน
1.2 หลักสูตรที่เปดสอนตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (ถามี)
1.3 สถาบันอุดมศึกษาตองมีศักยภาพและความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสูตร ทั้งดาน
คณาจารย ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
1.4 หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภาสถาบันกอนเปดสอน
1.5 หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันแลว ตองเสนอใหคณะกรรม
การการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติเพื่อพิจารณารับทราบ
หลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการพิจารณารับทราบหลักสูตร ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาตองรับผิดชอบหากมีปญหาเกิดขึ้นเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไมรับทราบหลักสูตรนั้น
1.6 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
1.6.1 หลักสูตรที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
1.6.2 เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล
(CD/……..) จํานวน 1 แผน และ แบบฟอรม สมอ 01 - 06 (แบบรายงานขอมูลของหลักสูตรแตละระดับ)
โดยนายกสภาสถาบันหรืออธิการบดีลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลทั้งหมดพรอมประทับตรา
สถาบันในเอกสารทุกหนา จํานวน 1 ชุด
1.6.3 สําเนามติสภาสถาบัน ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
1.6.4 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อางถึง อาทิ ระเบียบหรือขอบังคับ ให
จัดทําเปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสูตรฉบับสมบูรณ
1.7 สถาบันอุดมศึกษาตองบันทึกขอมูลหลักสูตรตามแบบแบบฟอรม สมอ 01 - 06 เขาสู
ฐานขอมูลหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Online) อยาง
ถูกตองสมบูรณควบคูไ ปกับการจัดสงเอกสารหลักสูตร

-22. หลักสูตรปรับปรุง
2.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง (เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค
ของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา)
2.1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ หรือ
สภาวิชาการ หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปนอยางอื่นกอนเสนอ สภาสถาบัน
2.1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ถามี)
2.1.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุงที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันกอนดําเนินการจัดสอน
2.1.4 หลักสูตรทีไ่ ดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแลว
ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตัง้ แตวันที่ไดรบั ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติเพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการ
พิจารณารับทราบหลักสูตร ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองรับผิดชอบหากมีปญหาเกิดขึ้นเนื่องจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไมรับทราบหลักสูตรนั้น
2.1.5 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย
1) หลักสูตรทีเ่ สนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และจัดทําตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตร
เดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง
2) เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ จํานวน 4 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..)
จํานวน 1 แผน และแบบฟอรม สมอ 01 - 06 (แบบรายงานขอมูลของหลักสูตรแตละระดับ) และ สมอ 08
(แบบรายงานขอมูลการปรับปรุงหลักสูตร) โดยนายกสภาสถาบันหรืออธิการบดีลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูลทั้งหมดพรอมประทับตราสถาบันในเอกสารทุกหนา จํานวน 1 ชุด
3) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
4) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อางถึง อาทิ ระเบียบหรือขอบังคับ ใหจัดทํา
เปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสูตรฉบับสมบูรณ
2.1.6 สถาบันอุดมศึกษาตองบันทึกขอมูลหลักสูตรตามแบบแบบฟอรม สมอ 01 - 06 และ
สมอ 08 เขาสูฐานขอมูลหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(Online) อยางถูกตองสมบูรณควบคูไ ปกับการจัดสงเอกสารหลักสูตร
2.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (เปนการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา
การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไมกระทบโครงสราง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ)
2.2.1 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอยตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการ
หรือสภาวิชาการ หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปนอยางอื่นกอนเสนอสภาสถาบัน
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2.2.2 หลักสูตรทีป่ รับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน
2.2.3 เอกสารที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดสาระของหลักสูตร ในสวนที่ตองการปรับ
ปรุงแกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2.2.4 ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรและแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเปนรายภาคการศึกษา
2.2.5 ใหสงเอกสารตามขอ 2.2.4 จํานวน 4 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..) และ
แบบฟอรม สมอ 08
2.2.8 สถาบันอุดมศึกษาตองบันทึกขอมูลหลักสูตรตามแบบแบบฟอรม สมอ 08 เขาสูฐาน
ขอมูลหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Online) อยางถูก
ตองสมบูรณควบคูไปกับการจัดสงเอกสารหลักสูตร
อนึ่ง การรับทราบหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง จะเปนไปภายใตเงื่อนไขที่วา
มหาวิทยาลัย/สถาบันไดจัดทําหลักสูตรสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นโยบาย และ/หรือ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของเทานัน้ หากมิไดเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน รวมทั้งกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรบั และ
ระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง
กรณี สถาบันอุดมศึกษาปดหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง สถาบันอุดมศึกษาควรแจงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ
จากสภาสถาบัน เพื่อประโยชนในการจัดทําฐานขอมูลหลักสูตรตอไปดวย
-----------------------------

หัวขอและรายละเอียด….
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หัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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/หรือเปนวัตถุประสงคพิเศษ
อันใดของสถาบันอุดมศึกษานั้น 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 และระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยาง
นอยและอยางมากของหลักสูตรนั้น
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
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
93 หนวยกิต
- วิชาแกน
30 หนวยกิต
- วิชาเอก
45 หนวยกิต
- วิชาโท
18 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
(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 โดยใหมรี ายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชานั้น
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 4 ชุด พรอมทั้งแนบมติการใหความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
----------------------------

