
 

แนวปฏิบัตใินการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

1. หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวชิานั้นมากอน) 

             1.1  หลักสูตรที่จะเปดสอนควรสอดคลองนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และความ
ตองการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 

   1.2  หลักสูตรที่จะเปดสอนตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ 
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปน
อยางอ่ืน  

  1.3  หลักสูตรที่เปดสอนตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่กระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (ถามี) 

  1.4  สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสตูร ทั้งดาน
คณาจารย ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ 

  1.5  หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัหรือสภาสถาบันกอนเปดสอน 

  1.6  หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแลว ตอง 
เสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวนัที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
เพ่ือพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กาํหนดอาจจะไมไดรับ 
การพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร  

  1.7  เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย 
   1.7.1  หลักสูตรที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตร 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
   1.7.2  แบบเสนอขอมูลหลักสูตรทีก่รอกขอมูลครบถวน โดยอธิการบดีลงนามรับรอง
ความถูกตองของขอมูลทั้งหมดพรอมประทับตราสถาบันทุกหนา   
   1.7.3  สําเนามติสภามหาวิทยาลยัหรือสภาสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร 
   1.7.4  เอกสารหลักสูตรฉบบัสมบรูณ จํานวน 5 เลม  พรอมแผนบันทึกขอมูล 
(CD/……..)   
   1.7.5  หากมีเอกสารประกอบหลักสตูรฉบบัสมบูรณหรืออางถึง อาทิ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ ใหจัดทําเปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสตูรฉบับสมบูรณ  

  1.8  ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถกูตอง ครบถวนและสมบูรณตามที่สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน 
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2.  หลักสูตรปรับปรุง   

 2.1 หลักสูตรฉบบัปรับปรุง  (เปนการปรับปรุงในสาระสาํคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค
ของหลักสูตร  โครงสรางหลักสูตร  ชื่อหลกัสูตร  ชื่อปริญญา เน้ือหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา) 

  2.1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ  
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ
เปนอยางอ่ืน  

  2.1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

             2.1.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุงตองมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด   

  2.1.4 หลักสูตรทีไ่ดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติแลว ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันทีไ่ดรับความเหน็ชอบหรืออนุมัติ  เพ่ือพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร  หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการพิจารณารับทราบหรือ
รับรองหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบ  

  2.1.5 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย 
   1) หลักสูตรทีเ่สนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลกัสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และจัดทําตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตร 
เดิมและหลักสูตรฉบบัปรับปรุง 
   2) แบบเสนอขอมูลหลักสูตรที่กรอกขอมูลครบถวน โดยอธิการบดีลงนามรับรองความ
ถูกตองของขอมูลพรอมประทับตราสถาบันทุกหนา   
   3) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบนั ที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง 
   4)  เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจํานวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..)   
   5)  หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรฉบับสมบูรณหรืออางถึง อาทิ ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ ใหจัดทําเปนเอกสารผนวกแนบทาย  

  2.1.6  ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณตามที่สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน 

 2.2 หลักสูตรปรบัปรุงเล็กนอย (เปนการปรับปรุงในระดบัรายวิชา  อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา 
การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไมกระทบโครงสราง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ) 

  2.2.1 หลักสูตรปรบัปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ  
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ
เปนอยางอ่ืน  
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  2.2.2 หลักสูตรทีป่รบัปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองไดรับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัหรือสถาบัน  
  2.2.3 เอกสารที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดสาระของหลักสูตรในสวนที่ตองการปรับ 
ปรุงแกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
  2.2.4 ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรและแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเปนรายภาคการศกึษา  
  2.2.5 ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้ง ใหรวบรวมและสรุปจัดทําเปน
เอกสารฉบับเดียว 
  2.2.6  ใหสงเอกสารตามขอ 2.2.5 จํานวน 5 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/……..)   

    อน่ึง  การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง จะเปนไปภายใต
เง่ือนไขที่วา มหาวิทยาลัย/สถาบันไดจัดทําหลักสูตรสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นโยบาย 
และ/หรือหลักเกณฑที่เกีย่วของเทานั้น หากมิไดเปนไปตามเง่ือนไขดงักลาว สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร  เพ่ือประโยชนในการบรรจแุละการแตงตัง้ขาราชการพลเรือน รวมทัง้กําหนดเงินเดือน 
ที่ควรไดรบัและระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง 
 

---------------------------------- 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอและรายละเอียด……… 
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หัวขอและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ/ใหความเห็นชอบ 

 

 

1.  ชื่อหลักสูตร   ใหระบุชือ่เต็มของหลกัสูตรพรอมสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สําหรับ 
    ปกหนา ใหระบุชื่อเต็มของหลักสูตรพรอมสาขาวิชาและระบุวาเปนหลักสตูรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง  
    และ ป พ.ศ. ) 

2.  ชื่อปริญญา  ใหระบุชือ่เต็มละอักษรยอของปริญญา ทั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหมีความ 
    สอดคลองกัน สําหรับชือ่ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาของสถาบัน หรือตาม    

หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.  หนวยงานรับผิดชอบ  ใหระบุภาควิชา  คณะ  มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

4.  ปรัชญาและ/หรือวัตถปุระสงคของหลักสูตร  ใหแจงปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลกัสูตร
อยางชัดเจน  เชน  เพ่ือผลติบัณฑติประเภทและคุณลกัษณะใด  และ/หรือเปนวัตถุประสงคพิเศษอัน
ใดของสถาบนัอุดมศึกษานั้น เปนตน 

5.  กําหนดการเปดสอน  ใหระบุปการศกึษาที่จะเปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบ/เห็นชอบหลักสตูรแลว แตยังไมสามารถดําเนิน 
การเปดสอนในปที่กําหนดได ใหแจงเหตุผลและความจําเปนใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาทราบ 

6.  คุณสมบัติของผูเขาศกึษา  ใหระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษา เชน คุณวุฒิ แตมระดับคะแนนเฉลี่ย 
ประสบการณ และคุณสมบตัิอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

7.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา  ใหแจงวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผูเขาศึกษาโดยสังเขป 

8.  ระบบการศึกษา  ใหแจงระบบการศึกษา การคิดหนวยกิตรายวชิาภาคทฤษฎ ีรายวิชาภาคปฏิบัติ
และการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม 

9.  ระยะเวลาการศึกษา  ใหระบุระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสตูร และระยะเวลาที่ใหศึกษาได           
อยางนอยและอยางมากของหลักสูตรน้ัน 

10.  การลงทะเบียนเรียน  ใหระบุจํานวนหนวยกิตอยางนอยและอยางมากที่ใหลงทะเบียนเรียนได               
ในแตละภาคการศึกษา 

11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ใหแจงเกณฑการวัดผลและเกณฑการสําเร็จการศกึษา           
ตามหลักสูตรอยางละเอียด 

12.  อาจารยผูสอน  ใหแยกเปนอาจารยประจําหลักสตูร อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร (เฉพาะหลักสูตร 
บัณฑิตศึกษา) และอาจารยพิเศษโดยแจงรายชื่อ คุณวฒิุและสาขาวชิา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคนควา วจัิย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่จะ
มีในหลักสูตรที่เปดสอนใหม 
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13.  จํานวนนิสิตนักศึกษา  ใหแสดงจํานวนนิสิตนักศกึษาที่จะรับเขาศึกษาในหลกัสูตร และจํานวน   
       บัณฑิตที่คาดวาจะจบในแตละปการศึกษา เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 
      ที่เปดสอนหลักสูตรน้ัน 

14.  สถานที่และอุปกรณการสอน ใหแจงสถานที่และอุปกรณการสอนทั้งที่มีอยูแลวและทีต่องการเพิ่ม   
       ในอนาคต 

15.  หองสมุด  ใหแจงจํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสาร และเอกสารอื่น ๆ ที่สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด   
       สอนหรืออยูในระบบสือ่อิเล็กทรอนิกส 

16.  งบประมาณ  ใหแจงงบประมาณ โดยแยกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้ง  
       งบประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑติตามหลักสตูรนั้น 

17.  หลักสูตร  ใหระบุรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

       (1)  จํานวนหนวยกติ  ใหระบุหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

       (2)  โครงสรางหลักสตูร  ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปนหมวด
วิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ-               
การอุดมศึกษา 

    ตัวอยาง 
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   135  หนวยกิต 
     ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป      36 หนวยกิต 
          - กลุมวิชาสังคมศาสตร        6 หนวยกิต 
          - กลุมวิชามนุษยศาสตร         6 หนวยกิต 
          - กลุมวิชาภาษา        12 หนวยกิต 
          - กลุมวิชาวทิยาศาสตรกับคณติศาสตร     12 หนวยกิต 
      ข.  หมวดวิชาเฉพาะดาน       93 หนวยกิต 
           - วิชาแกน        30 หนวยกิต 
           - วิชาเอก        45 หนวยกิต 
           - วิชาโท        18 หนวยกิต 
      ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หนวยกิต 

        (3)  รายวิชา  ใหระบุเลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน              
หนวยกิต จํานวนชัว่โมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

      ตัวอยางที่ 1  จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศึกษาดวยตนเอง) 
    114 - 101  อังกฤษ 1    2 (2-0-4) 
          English 1 
    163 - 101  การเขียนแบบวศิวกรรม 1  2 (1-2-3) 
                   Engineering Drawing 1 

ฯลฯ 
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(4)  แผนการศึกษา  ใหแสดงรายวิชาที่จัดสอนตามหลักสูตรในแตละภาคการศึกษาจนครบตาม

หลักสูตร  

  ตัวอยาง 
  ปที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 1 
        หนวยกิต 
   082 – 101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 (3-0-6) 
   612 – 211  เศรษฐกิจไทย   3 (3-0-6) 

ฯลฯ 

(5)  คําอธิบายรายวิชา  ใหเขียนคําอธบิายรายวชิาเปนภาษาไทย หรือทั้งภาษาไทยและ  
ภาษาอังกฤษ โดยใหมีรายละเอียดครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญของรายวิชานั้น 

18.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสตูรกําหนดระบบการประกนัคุณภาพของหลักสูตร
ใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

 การบริหารหลกัสูตร 
 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

19.  การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมีการประเมนิ เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอยางตอเน่ืองทุก 5 ป 

20.  จํานวนเอกสาร  ใหสถาบันอุดมศึกษา จัดสงเอกสารหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดม    
       ศึกษา จํานวน 5 ชุด พรอมทั้งแนบมติการใหความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
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