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ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิาร มจธ. (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561) 

ส่วนที่ 3 การเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย 
 

3.1 ข้ันตอนการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย 
 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยน
ชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก การปรับค าอธิบายรายวิชา หรือการเปลี่ยนวิชา
บังคับก่อน-บังคับร่วม เป็นต้น โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ และ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
3.1.1 ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์     3.1.2 ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

เริ่มต้น 

ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิาร แจ้งรายชื่อ
อาจารย์เกษียณ ลาออก ลาเรยีนเต็มเวลาและเข้าใหม่ [1] 

เริ่มต้น 

ส่งแจ้ง คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัยฯ และส าเนาแจ้ง 
หัวหน้าภาควิชา [2] 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและด าเนินการ
จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอที่ประชุม

ประจ าภาควิชาเห็นชอบ [3] 
 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ [4] 
 

ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิารตรวจสอบข้อมลูให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร [5] 

 

คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [6] 

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [7] 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมตัิ [8] 

ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิารตรวจสอบข้อมลู
ก่อนแจ้ง สกอ. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูล

การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ในระบบฐานข้อมูล [9] 

สกอ. รับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ [10] 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัดท าเอกสาร
ประกอบการพิจารณาการปรับปรงุแก้ไขรายวิชาใน
หลักสตูร เสนอท่ีประชุมประจ าภาควิชาเห็นชอบ [1] 

คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ [2] 
 

ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิารตรวจสอบข้อมลูให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร [3] 

 
คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [4] 

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ [5] 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมตัิ [6] 

ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิารตรวจสอบข้อมลู
และเอกสารให้ครบถ้วนก่อนแจ้ง สกอ. หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลการปรบัปรุงแก้ไขรายวิชาใน
ระบบฐานข้อมลู [7] 

สกอ. รับทราบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา [8] 
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 3.1.1 ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ 
  การเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร สามารถ
ด าเนินการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขได้ทุกกรณี ได้แก่ 

1. ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน 
2. อาจารย์เกษียณอายุราชการ 
3. อาจารย์ลาออก 
4. อาจารย์ลาเรียนเต็มเวลา (กรณีลาเรียนบางเวลาที่ตรงกับเวลาจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตร อาจารย์ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้) 

5. อาจารย์เข้าใหม่ 
 

  หลักสูตรจะต้องแสดงสาระส าคัญและเหตุผลของการเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก่อนก าหนดการเริ่มใช้อย่างน้อย 
3 เดือน เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการวางแผนและบริหารจัดการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติส าหรับการเสนอ ดังนี้ 

[1] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ รวมรวมรายชื่ออาจารย์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อาทิ อาจารย์เกษียณ ลาออก ลาเรียนเต็มเวลาและอาจารย์เข้าใหม่ ทุกๆ 2 เดือน 

[2] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการส่งแจ้งรายชื่ออาจารย์เกษียณ ลาออก ลาเรียน
เต็มเวลาและอาจารย์เข้าใหม่ให้กับคณะ/ สถาบัน/ บัณฑิตวิทยาลัยฯ และส าเนาแจ้ง
หัวหน้าภาควิชาเพ่ือพิจารณาและด าเนินการ 

[3] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการ
พิจารณาเสนอท่ีประชุมประจ าภาควิชาเห็นชอบ  

[4] คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยต้องตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมส่งมติที่ประชุม
และไฟล์เอกสารให้กับส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียด ดังนี้ 

  1. คุณสมบัติของอาจารย์ 
  2. ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  3. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
[5] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการ

พิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป 
[6] คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ 
[7] สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ 
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[8] สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์  
[9] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบข้อมูลก่อนแจ้ง สกอ. หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ในระบบฐานข้อมูล 
[10] สกอ. รับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์  

 
 3.1.2 ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 
  การเสนอปรับปรุงแก้ไขรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวด
วิชาเฉพาะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) สามารถด าเนินการ
เสนอขอปรับปรุงแก้ไขรายวิชาได้ทุกกรณี ได้แก่ 

1. การเปิดรายวิชาใหม่ 
2. การปิดรายวิชา 
3. การเพ่ิมรายวิชาเลือก (กรณีเป็นรายวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย แต่ขอเพ่ิมเป็น

รายวิชาเลือกในหลักสูตร) 
4. การปรับชื่อรายวิชา 
5. การปรับรหัสรายวิชา 
6. การปรับค าอธิบายรายวิชา  
7. การปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes) 
8. การปรับเงื่อนไขรายวิชาบังคับก่อน รายวิชาบังคับเรียนร่วมกัน 
9. อ่ืนๆ  

 
  หลักสูตรจะต้องแสดงสาระส าคัญและเหตุผลของการเสนอปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติก่อนก าหนดการเริ่มใช้อย่างน้อย 3 เดือน เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการวางแผน
และบริหารจัดการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติส าหรับการเสนอ ดังนี้ 

[1] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาการ
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในหลักสูตร เสนอที่ประชุมประจ าภาควิชาเห็นชอบ  

[2] คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมใน
การขอปรับปรุงรายวิชา และตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมส่งมติที่ประชุมและไฟล์เอกสารให้กับส านักงานพัฒนา
การศึกษาและบริการ 

[3] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการ
พิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการต่อไป 

[4] คณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 
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[5] สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 
[6] สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 
[7] ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วนก่อนแจ้ง 

สกอ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาในระบบ
ฐานข้อมูล 

[8] สกอ. รับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์  
 
3.2 เอกสารส าหรับการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย 
 ทุกขั้นตอนของการขอเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรจะต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาและไฟล์ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 และกรณีมติที่ประชุมต่างๆ มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข หลักสูตรจะต้องพิจารณาตรวจสอบและ
หรือแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณาโดยส่งผ่านคณะเพ่ือทราบการด าเนินการของหลักสูตร ก่อน
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 3.2.1 ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ 

ประเภทการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

1. ปรับปรุงแก้ไขอาจารย์เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบนั 

เห็นชอบ - สมอ.08 
- ประวัติอาจารย์ที่มีการเปลีย่นแปลง 

2. อาจารย์เกษียณอายุราชการ   

2.1 อาจารย์เกษียณและหลักสูตรมีการขออนุมัตติ่อ
สัญญาจ้างในการท างาน (สัญญาจา้งเกิน 9 
เดือน) 

อนุมัต ิ - ข้อมูลรายละเอียดสญัญาจา้ง 

2.2 อาจารย์เกษียณและหลักสูตรไม่ได้จ้างท างานต่อ เห็นชอบ - สมอ.08 
- ประวัติอาจารย์ที่มีการเปลีย่นแปลง 

3. อาจารย์ลาออก เห็นชอบ - สมอ.08 
- ประวัติอาจารย์ที่มีการเปลีย่นแปลง 

4. อาจารย์ลาเรียนเต็มเวลา 
(หรือบางเวลาที่กระทบต่อเวลาด าเนินการของ
หลักสตูร) 

เห็นชอบ - สมอ.08 
- ประวัติอาจารย์ที่มีการเปลีย่นแปลง 

5. อาจารย์เข้าใหม่ เห็นชอบ - สมอ.08 
- ประวัติอาจารย์ที่มีการเปลีย่นแปลง 
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 3.2.2 ปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 

ประเภทการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 
ที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ 
เอกสารประกอบการ

พิจารณา 
แบบฟอร์ม 

 การเสนอปรับปรุงแก้ไขรายวิชา 
โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา
สาระในหมวดวิชาเฉพาะ และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) สามารถด าเนินการเสนอขอ
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาได้ทุกกรณี ได้แก่ 
1. การเปิดรายวิชาใหม ่
2. การปิดรายวิชา 
3. การเพิ่มรายวิชาเลือก (กรณีเปน็รายวิชา
ที่เปิดสอนอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย แต่ขอเพิ่ม
เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตร) 
4. การปรับชื่อรายวิชา 
5. การปรับรหสัรายวิชา 
6. การปรับค าอธิบายรายวิชา  
7. การปรับผลลัพธ์การเรยีนรู้ของรายวิชา 
(Course Learning Outcomes) 
8. การปรับเง่ือนไขรายวิชาบังคับก่อน 
รายวิชาบังคับเรียนร่วมกัน 
9. อ่ืนๆ 

เห็นชอบ - สมอ.08 
- มคอ.3/มคอ.4 
หรือ แผนการสอนใน
รูปแบบ Course 
Syllabus/ Course 
Outline เป็นต้น 

สมอ.08 
มคอ.3/มคอ.4 
หรือ แผนการ
สอนในรูปแบบ 
Course 
Syllabus/ 
Course Outline 
เป็นต้น 

 
 


