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ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
 

2.1 ข้ันตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
 ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทุกรอบ 5 ปี ส าหรับขั้นตอน
การเสนอหลักสูตรครบรอบปรับปรุงทุก 5 ปี รายละเอียดดังนี้ 

                                                                                                       

 

 

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
  
 
     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิาร ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลู
ด้านวิชาการของรายละเอียดของหลักสตูรปรับปรุง (มคอ.2) [7] 

คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [9] 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดท าหลักสูตรปรับปรุง (มคอ.2) [5] 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ [6] 
ส านักงานยุทธศาสตร์ 

ตรวจสอบและวเิคราะห์
ข้อมูลด้านบริหาร 

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [10] 

สภามหาวิทยาลยัอนุมัติหลักสตูรปรับปรุง [11] 

คณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลกัสูตรพิจารณา [8] 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เพื่อพิจารณาหลักสูตร [1] 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ [2] 

ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิารตรวจสอบคณุสมบัติและ
องค์ประกอบของรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาหลักสูตร [3] 

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [4] 
คณะจัดท ำค ำสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
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เสนอหลักสูตรปรับปรุงส่ง สกอ. 
 
 
 
 
 
 
 

 การเสนอหลักสูตรปรับปรุง ต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และต้องแสดงสาระส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบ
การศึกษา ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเดิม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องเสนอหลักสูตรปรับปรุง ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 
6 เดือน เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการวางแผนและเตรียมการส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งต้องรองรับและ
สนับสนุนการด าเนินการของหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งมีแนวปฏิบัติส าหรับการเสนอ ดังนี้ 

[1] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้แทน
ด้านวิชาการ และด้านผู้ใช้บัณฑิต โดยด้านวิชาการต้องมีต าแหน่งทางวิชาการเป็น
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 1 คน แต่ถ้าไม่มีผู้ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขานั้นๆ ให้
พิจารณาผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการรองลงมา และหากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย อย่างน้อย 1 คน ให้ส านักงานพัฒนาการศึกษา
และบริการ 

[2] คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือ
พิจารณาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

[3] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบคุณสมบัติและองค์ประกอบของ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือพิจารณาหลักสูตร  

[4] สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือพิจารณา
หลักสูตร และคณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และส่งเอกสารค าสั่งแต่งตั้ง
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เ พ่ือให้ เป็นเอกสารอ้างอิงในภาคผนวกของ
รายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง (มคอ.2)  

 [5] คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดท าร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยต้อง   
มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมา

ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิารแจ้ง สกอ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และจัดท าประกาศการเงิน รวมทั้งบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ

ฐานข้อมูล [12] 

สกอ. รับทราบหลักสตูรปรับปรุง [13] 
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วิเคราะห์ส าหรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง และมีการทบทวนความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย และความต้องการก าลังคน
ของตลาดแรงงานและสังคม ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินการหลักสูตร ทั้ง
ด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและปัจจัยเกื้อหนุน
อ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes) และรายวิชา (Course Learning 
Outcomes) รวมถึงแสดงให้ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรกับรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบก าหนด  

[6] คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร
ปรับปรุง (มคอ.2) 

[7] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการของ
รายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง (มคอ.2) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร       
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของสาขา (ถ้ามี) และความสอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 
รวมทั้ งวิธีการออกแบบหลักสูตรที่ เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  (Outcome Based 
Education) ตามแนวทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 [8] คณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง     
(มคอ.2) โดยพิจารณาวิธีการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome 
Based Education) ตามแนวทางการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

[9] คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง 
(มคอ.2) 

[10] สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง (มคอ.2) 
[11] สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 
[12] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ แจ้ง สกอ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท า

ประกาศการเงิน (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) รวมทั้งบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ
ฐานข้อมูล 

[13] สกอ. รับทราบหลักสูตรปรับปรุง  
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2.2 เอกสารส าหรับการเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
 ทุกขั้นตอนของการขอเสนอหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
และไฟล์ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 และกรณีมติที่ประชุมต่างๆ มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข หลักสูตรจะต้องพิจารณาตรวจสอบและ
หรือแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณาโดยส่งผ่านคณะเพ่ือทราบการด าเนินการของหลักสูตร ก่อน
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ขั้นตอน เอกสารประกอบการพิจารณา 

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือพิจารณาหลักสูตร 1. ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือพิจารณา
หลักสูตร 

คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร หลังจากสภา
วิชาการเห็นชอบ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

เสนอรายละเอียดของหลักสูตร 1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. บทสรุปผู้บริหาร 

เสนอหลักสูตรปรับปรุงส่ง สกอ. 1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่สภามจธ. 
อนุมัติ 

2. แบบรายงานฯ รายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ.02/04/06) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


