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ส่วนที่ 3 การเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย
3.1 ขั้นตอนการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยน
ชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก การปรับคาอธิบายรายวิชา หรือการเปลี่ยนวิชา
บังคับก่อน-บังคับร่วม เป็นต้น โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ และ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจาหลักสูตร รายละเอียดดังนี้
3.1.1 ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
3.1.2 ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา
เริ่มต้น

เริ่มต้น

สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ แจ้งรายชื่อ
อาจารย์เกษียณ ลาออก ลาเรียนเต็มเวลาและเข้าใหม่ [1]

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการจัดทาเอกสาร
ประกอบการพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาใน
หลักสูตร เสนอที่ประชุมประจาภาควิชาเห็นชอบ [1]

ส่งแจ้ง คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัยฯ และสาเนาแจ้ง
หัวหน้าภาควิชา [2]
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและดาเนินการ
จัดทาเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอที่ประชุม
ประจาภาควิชาเห็นชอบ [3]

คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ [2]
สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบข้อมูลให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร [3]
คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [4]

คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ [4]
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [5]
สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบข้อมูลให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร [5]
คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [6]
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [7]

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ [6]
สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารให้ครบถ้วนก่อนแจ้ง สกอ. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาใน
ระบบฐานข้อมูล [7]

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ [8]
สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบข้อมูล
ก่อนแจ้ง สกอ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูล
การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ในระบบฐานข้อมูล [9]

สกอ. รับทราบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา [8]

สกอ. รับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ [10]
สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561)
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3.1.1 ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
การเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร สามารถ
ดาเนินการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขได้ทุกกรณี ได้แก่
1. ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน
2. อาจารย์เกษียณอายุราชการ
3. อาจารย์ลาออก
4. อาจารย์ลาเรียนเต็มเวลา (กรณีลาเรียนบางเวลาที่ตรงกับเวลาจัดการเรียนการสอนของ
หลั ก สู ต ร อาจารย์ ไ ม่ ส ามารถเป็ นอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจา
หลักสูตรได้)
5. อาจารย์เข้าใหม่
หลักสูตรจะต้องแสดงสาระสาคัญและเหตุผลของการเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก่อนกาหนดการเริ่มใช้อย่างน้อย
3 เดือน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการวางแผนและบริหารจัดการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติสาหรับการเสนอ ดังนี้
[1] สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ รวมรวมรายชื่ออาจารย์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อาทิ อาจารย์เกษียณ ลาออก ลาเรียนเต็มเวลาและอาจารย์เข้าใหม่ ทุกๆ 2 เดือน
[2] สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการส่งแจ้งรายชื่ออาจารย์เกษียณ ลาออก ลาเรียน
เต็มเวลาและอาจารย์เข้าใหม่ ให้กับคณะ/ สถาบัน/ บัณฑิตวิทยาลัยฯ และสาเนาแจ้ง
หัวหน้าภาควิชาเพื่อพิจารณาและดาเนินการ
[3] อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรพิจารณาและดาเนินการจัดทาเอกสารประกอบการ
พิจารณาเสนอที่ประชุมประจาภาควิชาเห็นชอบ
[4] คณะกรรมการประจ าคณะพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ โดยต้องตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมส่งมติที่ประชุม
และไฟล์เอกสารให้ กับสานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของอาจารย์
2. ภาระงานสอนในหลักสูตร
3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
[5] สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการ
พิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป
[6] คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
[7] สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561)
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[8]
[9]

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบข้อมูลก่อนแจ้ง สกอ. หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ในระบบฐานข้อมูล
[10] สกอ. รับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
3.1.2 ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา
การเสนอปรับปรุงแก้ไขรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวด
วิชาเฉพาะ และผลลัพธ์การเรี ยนรู้ของหลั กสู ตร (Program Learning Outcomes) สามารถดาเนิ น การ
เสนอขอปรับปรุงแก้ไขรายวิชาได้ทุกกรณี ได้แก่
1. การเปิดรายวิชาใหม่
2. การปิดรายวิชา
3. การเพิ่มรายวิชาเลือก (กรณีเป็นรายวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย แต่ขอเพิ่มเป็น
รายวิชาเลือกในหลักสูตร)
4. การปรับชื่อรายวิชา
5. การปรับรหัสรายวิชา
6. การปรับคาอธิบายรายวิชา
7. การปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes)
8. การปรับเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน รายวิชาบังคับเรียนร่วมกัน
9. อื่นๆ
หลักสูตรจะต้องแสดงสาระสาคัญและเหตุผลของการเสนอปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก่อนกาหนดการเริ่มใช้อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการวางแผน
และบริหารจัดการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติสาหรับการเสนอ ดังนี้
[1] อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรดาเนิ นการจัด ทาเอกสารประกอบการพิจารณาการ
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตร เสนอที่ประชุมประจาภาควิชาเห็นชอบ
[2] คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคานึงถึงความเหมาะสมใน
การขอปรับปรุงรายวิชา และตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมส่งมติที่ประชุมและไฟล์เอกสารให้ กับสานักงานพัฒนา
การศึกษาและบริการ
[3] สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการ
พิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป
[4] คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา
สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561)
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[5]
[6]
[7]

[8]

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา
สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนก่อนแจ้ง
สกอ. หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ อง และบันทึกข้ อ มูล การปรั บปรุ งแก้ ไ ขรายวิช าในระบบ
ฐานข้อมูล
สกอ. รับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์

3.2 เอกสารสาหรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย
ทุกขั้นตอนของการขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรจะต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาและไฟล์ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
และกรณีมติที่ประชุมต่างๆ มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข หลักสูตรจะต้องพิจารณาตรวจสอบและ
หรือแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณาโดยส่งผ่านคณะเพื่อทราบการดาเนินการของหลักสูตร ก่อน
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
3.2.1 ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประเภทการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
1. ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์เพื่อให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบนั
2. อาจารย์เกษียณอายุราชการ
2.1 อาจารย์เกษียณและหลักสูตรมีการขออนุมัตติ ่อ
สัญญาจ้างในการทางาน (สัญญาจ้างเกิน 9
เดือน)
2.2 อาจารย์เกษียณและหลักสูตรไม่ได้จ้างทางานต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการ
เอกสารประกอบการพิจารณา
ประจาคณะฯ
เห็นชอบ
- สมอ.08
- ประวัติอาจารย์ที่มีการเปลีย่ นแปลง
อนุมัติ

เห็นชอบ

3. อาจารย์ลาออก

เห็นชอบ

4. อาจารย์ลาเรียนเต็มเวลา
(หรือบางเวลาที่กระทบต่อเวลาดาเนินการของ
หลักสูตร)
5. อาจารย์เข้าใหม่

เห็นชอบ

เห็นชอบ

สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561)

- ข้อมูลรายละเอียดสัญญาจ้าง

- สมอ.08
- ประวัติอาจารย์ที่มีการเปลีย่ นแปลง
- สมอ.08
- ประวัติอาจารย์ที่มีการเปลีย่ นแปลง
- สมอ.08
- ประวัติอาจารย์ที่มีการเปลีย่ นแปลง
- สมอ.08
- ประวัติอาจารย์ที่มีการเปลีย่ นแปลง
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(ร่าง) คู่มือ แนวทางการจัดทาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

3.2.2 ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา
ที่ประชุมคณะกรรมการ เอกสารประกอบการ
แบบฟอร์ม
ประจาคณะฯ
พิจารณา
การเสนอปรั บ ปรุ งแก้ ไขรายวิชา
เห็นชอบ
- สมอ.08
สมอ.08
โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา
- มคอ.3/มคอ.4
มคอ.3/มคอ.4
สาระในหมวดวิชาเฉพาะ และผลลัพธ์การ
หรือ แผนการสอนใน หรือ แผนการ
เรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต ร (Program Learning
รูปแบบ Course
สอนในรูปแบบ
Outcomes) สามารถด าเนิ น การเสนอขอ
Syllabus/ Course
Course
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาได้ทุกกรณี ได้แก่
Outline เป็นต้น
Syllabus/
1. การเปิดรายวิชาใหม่
Course Outline
2. การปิดรายวิชา
เป็นต้น
3. การเพิ่มรายวิชาเลือก (กรณีเป็นรายวิชา
ที่เปิดสอนอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย แต่ขอเพิ่ม
เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร)
4. การปรับชื่อรายวิชา
5. การปรับรหัสรายวิชา
6. การปรับคาอธิบายรายวิชา
7. การปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcomes)
8. การปรับเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน
รายวิชาบังคับเรียนร่วมกัน
9. อื่นๆ
ประเภทการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา

สานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561)
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