ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*******************************
เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับสาขา (มคอ.1) และเกณฑ์ต่างๆ ที่สกอ.กําหนด รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 จึงกําหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไว้ดังนี้
หลักเกณฑ์เบื้องต้น
การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงมาก เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ คณะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยให้คณะที่จะเสนอหลักสูตร พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาชุดหนึ่ง ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2) การเปิดหลักสูตรใหม่ ต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของมหาวิทยาลัย หากเป็นหลักสูตรนอกแผนพัฒนาฯ คณะ/สาขาวิชาต้องดําเนินการขออนุมัติปรับเข้า
แผนพัฒนาฯ ก่อน โดยเสนอเรื่องไปที่มหาวิทยาลัย ผ่านกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อดําเนินการบรรจุไว้ในแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และนําเสนอคณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) หลักสูตรต้องมีโครงสร้างหลักสูตร และมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด
4) หลักสูตรต้องจัดทําตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5) หลักสูตรต้องได้รับการให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดสอน
6) การขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงมาก ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องจัดทํา
เอกสารหลักสูตรที่มีหัวข้อ รายละเอียดตามที่ สกอ.และมหาวิทยาลัยกําหนด
ขั้นตอนการในพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 1 การบรรจุหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
คณะ/สาขาวิ ชาที่ จะขอเปิ ดหลั กสู ตรใหม่ ต้ องเสนอหลั กสู ตรพร้ อมทั้ งจั ดทํ าแบบตรวจสอบ
หลักสูตรเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรใหม่) (CCPS12) เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนําเข้า
คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ก่อนเสนอสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

-2สําหรับหลักสูตรปรับปรุงมาก คณะไม่ต้องเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาฯ เนื่องจากมี
การบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาฯ อยู่แล้ว
ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างหลักสูตร
ให้ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรจั ดทํ าคํ าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการพั ฒนาหลั กสู ตร (CCPS08) โดย
คณะกรรมการประกอบด้วย อาจารย์ประจําสาขาวิชา อาจารย์ในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ โดยคณบดีลงนามแต่งตั้ง ก่อนดําเนินการ
ยกร่างหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรจะต้องมีหัวข้อและรายละเอียดดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบต้องศึกษาข้อมูลจากความต้องการใช้หลักสูตรจากนักเรียน ผู้ใช้บัณฑิต และความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร โดยต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นและร่วมพัฒนาหลักสูตร
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องใช้รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น โดยดาวน์โหลดแบบมคอ.2
(แบบเสนอการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรฯ) ได้ที่เว็บไซต์งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษาที่ http://asqa.psru.ac.th/05form_document.html
3) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องตรวจสอบรายวิชาที่มีอยู่เดิมของหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ก่อน หากมีรายวิชาอยู่แล้วต้องใช้รายวิชานั้นๆ ยกเว้น ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่
กําลังพัฒนาหรือกําลังปรับปรุง สามารถขอเปิดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมได้ โดยจัดทําแบบขอเปิด
รายวิชาใหม่และขอปรับปรุงรายวิชา (CCPS03-CCPS06) แนบมาพร้อมกับหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อประกอบการ
พิจารณาในคณะกรรมการชุดต่างๆ
4) การกําหนดรหัสวิชาในหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องยึดแนวปฏิบัติในการกําหนดรหัส
วิชา ตามข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
5) โครงสร้างหลักสูตร ต้องมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและ
รายวิชาในหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สกอ. หรือสภาวิชาชีพของหลักสูตรนั้น กําหนด
6) แผนการศึกษา ให้แสดงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา จนครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร ในวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ดังนั้นผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่
ต้องกําหนดรายวิชาลงในแผนการศึกษา เพียงระบุรหัสวิชา “GExxxx” ในช่องรหัสวิชา และ “วิชาศึกษาทั่วไป
(1)”จนถึง“วิชาศึกษาทั่วไป (10)” ในช่องชื่อวิชา และระบุกลุ่มวิชาที่กําหนดให้เรียน รวมทั้งวิชาบังคับก่อนหลัง
การจัดแผนการศึกษา ให้จัดแผนการศึกษาเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบประสบการณ์ภาคสนาม
กับแบบสหกิจศึกษา โดยใช้ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกําหนดไว้ ให้ใช้
ตามรูปแบบของสภาวิชาชีพ
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ ให้ระบุ รหัส วิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วยกิตให้
ถูกต้องตรงตามโครงสร้างหลักสูตร วิชาเอกเลือก ให้ระบุ รหัสวิชาตามด้วย xxxx ในช่องรหัสวิชา และให้ระบุว่า
วิชาเอกเลือก (1) ในช่องชื่อวิชา และระบุกลุ่มวิชาที่กําหนดให้เรียน จนครบตามโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่ม
วิชาเอกเลือก

-37) คําอธิบายรายวิชา ให้ระบุคําอธิบายรายวิชาทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยระบุรหัส
วิชา ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน่วยกิต และคําอธิบายรายวิชา ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
การเขียนคําอธิบายรายวิชา ให้ระบุเนื้อหาที่จะสอนในรายวิชานั้นๆ เขียนให้กระชับรัดกุม
ห้ามเขียนเป็นประโยคยาวๆ ห้ามใช้คําขึ้นต้นคําอธิบายรายวิชาว่า “ศึกษา” โดยเขียนคําอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและการลําดับความ
วิชาบังคับก่อน หากรายวิชาใดไม่มีการกําหนดวิชาบังคับก่อนให้ระบุว่า “ไม่มี” แต่หาก
รายวิชาใดมีวิชาบังคับก่อน ให้เขียนรหัสวิชาและชื่อวิชาที่บังคับให้เรียนมาก่อน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิชาบังคับก่อน : MATH453 แคลคูลัสชั้นสูง
8) การกําหนดจํานวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาเตรียมฝึก/เตรียมสหกิจศึกษา/
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ได้กําหนดเป็นชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ ไว้ดังนี้
วิชาโครงงานสัมมนาหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด กําหนดให้ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรม 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
วิชาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ภาคสนาม กําหนดให้การฝึกปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึก
ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
วิชาสหกิจศึกษา ตามประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

กําหนดให้สถานศึกษา กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาอยู่ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ โดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6(--) และในคําอธิบายรายวิชาต้องมีข้อความว่า “นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา
เสมือนพนักงานชั่วคราว มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์” ไว้หลังคําอธิบายรายวิชาด้วย
9) การจัดทําแผนการศึกษา ให้จัดทําตามรูปแบบ ดังนี้
ภาคการศึกษาที่........ปีที่........
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชา

วิชาบังคับก่อน
(ใส่เพียงรหัสวิชา)

xxx หน่วยกิต

10) ทุกหลักสูตรใช้ข้อความในช่องสาระการปรับปรุง ในตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง..... กรณีหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
10.1) กรณี เปิดรายวิชาใหม่ ให้ใช้ข้อความว่า “เปิดรายวิชาใหม่”
10.2) กรณี ปรับรายวิชาในหลักสูตรเดิมออก ให้ใช้ข้อความว่า “ปรับลดรายวิชา”

-410.3) กรณี ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา ให้ใช้ข้อความว่า “ปรับปรุงรหัส
วิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบายรายวิชา” อย่างใดอย่างหนึ่งหรือแล้วแต่ที่ดําเนินการปรับปรุง
10.4) กรณี นํ ารายวิชาหลักสูต รอื่น มาเป็นรายวิชาในหลั กสู ตร ให้ร ะบุว่า “รายวิชา
หลักสูตร..............”
11) ผลงานทางวิชาการ ให้ระบุว่า หนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยเขียนในรูปแบบบรรณานุกรมไว้ในประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ภาคผนวก ง ในเล่มหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ (ระบุเพียงหนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง)
ลําดับที่
ประเภท
(ตัวอย่าง)รายการบรรณานุกรม
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12) ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบเอกสารหลักสูตรให้มีความถูกต้องในเรื่องของรูปแบบ หัวข้อ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา(มคอ.1)
ขั้นตอนที่ 3 การวิพากษ์หลักสูตร
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร) ประกอบด้วย อาจารย์ในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 คน โดยอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก่อนดําเนินการวิพากษ์หลักสูตร
ใช้แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด (CCPS09) และผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกรายละเอียดการปรับแก้และ
ข้ อเสนอแนะตามคณะกรรมการวิ พากษ์ หลั กสู ตรเห็ นชอบ และปรั บแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะก่ อนนํ าเข้ าใน
คณะกรรมการประจําคณะ
ขั้นตอนที่ 4 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจําคณะ
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอเอกสารหลักสูตรที่ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แบบขอเปิ ด
รายวิชาใหม่ แบบขอปรับปรุงรายวิชาในรายวิชาที่ขอปรับปรุงในหลักสูตรนั้นๆ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(CCPS03-06) พร้อมกับตัวเล่มเอกสารหลักสูตร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ประจําคณะให้ความเห็นชอบ
และให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการแก้ไขเอกสารหลักสูตร แบบขอเปิดรายวิชาใหม่และแบบขอปรับปรุงรายวิชา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้เรียบร้อย ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 5 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ ในระดับมหาวิทยาลัย
13) การเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะแล้ว ให้เสนอเอกสารหลักสูตร(มคอ.2) แบบขอเปิดรายวิชาใหม่ และแบบขอปรับปรุงรายวิชา ส่งไปที่งาน
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบรูปแบบ ความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

-514) การนําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะ
สรุปในภาพรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ส่วนผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สรุปรายละเอียดประเด็นอื่น ได้แก่
14.1) ชื่อหลักสูตร
14.2) หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
14.3) ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ (มีสภาวิชาชีพ)
14.4) ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา ปีที่สําเร็จการศึกษาและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
14.5) โครงสร้างหลักสูตร ให้สรุปเป็นตาราง แสดงโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์สกอ. และ
เกณฑ์สภาวิชาชีพ
14.6) รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม เฉพาะหัวข้อหลักๆ
15) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอเอกสารหลักสูตร(มคอ.2) และ
แบบเสนอขอเปิ ดรายวิ ชาใหม่ และปรับปรุ งรายวิชาอย่ างละ 1 ชุ ด ไปที่ งานส่ งเสริมการพัฒนาหลั กสูตร เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของรูปแบบ หากมีแก้ไขจะแจ้งให้แก้ไข แล้วให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแก้ไข
และส่งกลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรจะแจ้งกลับเพื่อให้จัดทําสําเนาเอกสาร
หลักสูตร (มคอ.2) แบบขอเปิดรายวิชาใหม่และแบบขอปรับปรุงรายวิชา จํานวนอย่างละ 27 ชุด ส่งกลับไปยังงาน
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายหลังการ
พิจารณา ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้เอกสาร ก่อนเสนอให้มหาวิทยาลัยเพื่อนําเข้าคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ต่อไป
16) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
16.1) คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอเอกสารหลักสูตร
(มคอ.2) และแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชาอย่างละ 1 ชุด ไปที่งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของรูปแบบ หากมีแก้ไขจะแจ้งให้แก้ไข แล้วให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แก้ไข และส่งกลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรจะแจ้งกลับเพื่อให้จัดทําสําเนา
เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) แบบขอเปิดรายวิชาใหม่และแบบขอปรับปรุงรายวิชา จํานวนอย่างละ 12 ชุด ส่งไปยัง
บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย เพื่ อนํ าเข้ าพิ จารณาในคณะกรรมการวิ ชาการบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ภายหลั งการพิ จารณา ให้
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้เอกสาร ก่อนเสนอนําเข้าคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
16.2) คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอเอกสารหลักสูตร
(มคอ.2) และแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชาที่ปรับแก้ไขตามที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย แล้ว จํานวนอย่างละ 16 ชุด ส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจํา
บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย ภายหลั งการพิ จารณา ให้ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรดํ าเนิ นการปรั บแก้ เอกสาร ก่ อนเสนอให้
มหาวิทยาลัยเพื่อนําเข้าคณะกรรมการสภาวิชาการ ต่อไป
17) คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอเอกสารหลักสูตร
(มคอ.2) และแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชาอย่างละ 1 ชุดไปที่งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

-6เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของรูปแบบ หากมีแก้ไข จะแจ้งให้แก้ไข แล้วให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แก้ไข และส่งกลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรจะแจ้งกลับเพื่อให้ทําสําเนาเอกสาร
หลักสูตร (มคอ.2) แบบขอเปิดรายวิชาใหม่ และแบบขอปรับปรุงรายวิชา จํานวนอย่างละ 25 ชุด และส่งกลับไปยัง
งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อนําเข้าพิจารณาในวาระการประชุมสภาวิชาการ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้อง
เตรียมข้อมูลนําเสนอตามข้อ 14) และเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ พร้อมจดบันทึกรายละเอียดในการแก้ไขหลักสูตร
ตามมติสภาวิชาการ ภายหลังการพิจารณา ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้เอกสารหลักสูตร ก่อนเสนอ
ไปยังงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อตรวจสอบก่อนนําเข้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
18) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งไฟล์หลักสูตร (มคอ.2) ไปที่
aca.psru@gmail.com (งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์อีกครั้ง โดยงาน
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรจะจัดทําเล่มหลักสูตร(มคอ.2) ตามจํานวนคณะกรรมการ และมอบสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย นําเข้าพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเตรียมข้อมูลนําเสนอ
ตามข้อ 14) และเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมจดบันทึกรายละเอียดในการแก้ไขหลักสูตรตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ภายหลังการพิจารณา ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับแก้เอกสารหลักสูตร ภายใน 30 วัน
แล้วส่งกลับไปยังงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 6 การเสนอหลักสูตรต่อสกอ.
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.02)
โดยกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายหลังที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วภายใน 30 วัน
ส่งไปยังงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบและนําเสนอผู้บริหารลงนามรับรองข้อมูล
งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จะดําเนินการกรอกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ CHECO ของสกอ.
ภายหลังที่ได้รับไฟล์หลักสูตร ที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้แก้ไขแล้วเสร็จ ภายหลังที่สกอ.ได้พิจารณาหลักสูตรในระบบ
CHECO และหากมีข้อแก้ไข สกอ.จะแจ้งผ่านระบบ CHECO โดยงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จะประสาน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไข ก่อนส่งให้กับสกอ.พิจารณาอีกครั้ง ภายหลังที่หลักสูตรมีความถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว สกอ.จะดําเนินการเสนอให้กรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตรภายใน 15 วันนับจาก
วันที่สกอ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักสูตรแล้ว โดยจะมีหนังสือแจ้งผลการรับทราบหลักสูตรมายัง
มหาวิทยาลัยต่อไป
จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

-7แผนภูมิแสดงเส้นทางการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่



สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(รับทราบ ผ่านระบบ CHECO)



สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร)



สกอ.ให้แก้ไข แจ้งผ่านระบบ CHECO

สภาวิชาการ
(พิจารณาให้ความเห็น)
คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (พิจารณา)
งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร







สํานักงาน ก.พ.
(รับรองคุณวุฒิ)

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (พิจารณา)
คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย (พิจารณา)

คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน)
ผู้รับผิดชอบเสนอรายชื่อแต่งตั้งกรรมการ

เอกสารหลักสูตร+แบบขอเปิด
รายวิชา+ขอปรับปรุงรายวิชา
หลักสูตรบรรจุในแผนฯ

สาขาวิชา/คณะ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)



เสนอขอบรรจุหลักสูตรในแผนฯ
แบบตรวจสอบหลักสูตรใหม่

แก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ

-8แผนภูมิแสดงเส้นทางการเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงมาก



สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(รับทราบ ผ่านระบบ CHECO)



สภามหาวิทยาลัย
(เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร)



สกอ.ให้แก้ไข แจ้งผ่านระบบ CHECO

สภาวิชาการ
(พิจารณาให้ความเห็น)
คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (พิจารณา)
งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร







สํานักงาน ก.พ.
(รับรองคุณวุฒิ)

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (พิจารณา)
คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย (พิจารณา)

คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน)
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการร่างหลักสูตร
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน)
ผู้รับผิดชอบเสนอรายชื่อแต่งตั้งกรรมการ

เอกสารหลักสูตร+แบบขอเปิด
รายวิชา+ขอปรับปรุงรายวิชา

สาขาวิชา/คณะ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)



แก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ

