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แนวปฏิบัติส ำหรับกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร  
 

1.  การเสนอหลักสูตรใหม่ จะต้องเสนอเพ่ือพิจารณาบรรจุหลักสูตรในแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
โดยให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

2.  การจัดท าหลักสูตร จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนการน าเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร โดยต้อง  
ผ่านกระบวนการพิจารณาการก ากับมาตรฐาน และเนื้อหาวิชาการ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) ก าหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
1) ส านักวชิา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวชิา

เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตร      
ต่อสภาวิชาการ  
(กรณีเป็นหลักสูตรใหม่ให้ส ำนักวิชำท ำกำรส ำรวจตลำดแรงงำนด้วย) 

ก่อนครบรอบปรับปรุงหลักสูตร  
1 ปี ในกรณีหลักสูตรเก่า 
 

2) คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรจัดท า (ร่าง) หลักสูตร    
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สป.อว. (สกอ.) และรูปแบบของ 
มทส  น าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าส านกัวิชา 

ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภาวชิาการ 1 เดือน 

3) ส านักวชิาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวชิา 
เสนอ (ร่าง) หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ต่อสภาวชิาการเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

ภายใน 3 เดือน  
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

4) ส านักวชิาเสนอ (ร่าง) หลักสตูรใหม่/ปรับปรุง ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ    

ภายใน 30 วัน  
หลังสภาวชิาการให้ความเห็นชอบ   

5) ส านักวชิาเสนอ (ร่าง) หลักสตูรใหม่/ปรับปรุง ต่อสภาวชิาชีพ      
เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ถ้ำมี) 

 

6) ส านักวชิา โดยหลักสูตรบนัทึกขอ้มูลหลักสูตร ผ่านระบบ 
Commission  on Higher Education Curriculum  Online 
(CHECO) ส่งมายงัมหาวิทยาลัย (แนบ file หลักสูตรตามที่        
สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ)   

ภายใน 7 วัน  
หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ 

7) กรณีที่มีการแก้ไข ส านักวิชา/สาขาวิชา ต้องแก้ไขหลักสูตรผา่นระบบ 
CHECO ให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ก าหนด  

ภายใน 15 วัน  
นับจากวันที่ระบบแจง้ให้แก้ไข 

8) ส านักวชิาน าส่งหลักสูตรที่ สป.อว. (สกอ.) รับทราบการอนุมัติ ไปที่ 
ส่วนสง่เสริมวิชาการ จ านวน 2 เล่ม เพื่อประทับตราการอนุมัติ ไว้
ส าหรับใช้ในการอ้างอิงต่อไป (สสว. และส านักวชิา) 

 

9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการประเมินฯ ของหลักสูตร ต่อส านักวิชา  

สิ้นสุดทุกภาคการศึกษา   

10)   ส านักวชิาสรุปรายงานผลการประเมินฯ ของหลักสูตร ต่อ
 มหาวิทยาลยั และลงข้อมูลในระบบ CHE online 

สิ้นสุดปีการศึกษา 
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3.  ในส่วนของเนื้อหาหลักสูตรที่ต้องจัดการให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education ตาม

แนวทางการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance 
(AUN-QA) นั้น ทุกหลักสูตรต้องมีการด าเนินการดังนี้  
3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง การวิพากษ์หลักสูตร โดยประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก     
อย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน / 
อาจารย์ที่มีความรู้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 คน โดยมีหัวหน้ำสำขำวิชำของ
หลักสูตรนั้น ๆ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร และหำกหลักสูตรใดไม่มีหัวหน้ำสำขำวิชำให้ขออนุมัติต่อ
สภำวิชำกำรเป็นรำยกรณี 

3.2 ในหลักสูตรต้องมีรายงานแสดงวิธีการที่ได้มาซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของหลักสูตร   

3.3  อาจารย์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ต้องผ่านการอบรม การออกแบบหลักสูตรตาม 
OBE จากหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
อุดมศึกษาจัดให้อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 คน  

3.4  ต้องรายงานวิธีการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected 
Learning Outcomes) ข้อก าหนดของหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจาก
หลักสูตร ในระดับอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วย ความรู้และความเข้าใจที่ผู้เรียนจะได้เมื่อจบ การศึกษา
ทักษะหลัก ทักษะเฉพาะทาง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การก าหนด Program learning outcome       
รายชั้นปี (Programme Specification, Programme Structure and Content) 

 3.5 ก าหนดกระบวนการ เรียนการสอนที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการประเมินผลที่แสดงให้เห็น
การบรรลุผลชัดเจน  

3.6  ต้องจัดท า Concept paper และ Program Profile ของหลักสูตร เพ่ือแสดงถึงคุณภาพของหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญาการศึกษา นโยบายของมหาวิทยาลัย และตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ตลอดจนความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร  

3.7  เอกสารในการขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ประกอบด้วย  
• รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ที่มีการก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกประการ  
• บทสรุปผู้บริหาร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของหลักสูตร และกลุ่มเป้าหมาย ของผู้เข้า

ศึกษา  
 

 


