ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2560
*******************************
เพื่อให้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ดมศึ กษา และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงกําหนดแนวปฏิบัติการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไว้ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์เบื้องต้น
การขออนุ มั ติ เ ปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ แ ละหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง มากเพื่ อ เสนอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ คณะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
1.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาหลัก สู ต ร โดยให้ คณะที่ จ ะเสนอหลัก สูต ร พิ จ ารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาชุดหนึ่งตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.2 การเปิดหลักสูตรใหม่ ต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของมหาวิทยาลัย หากเป็นหลักสูตรนอกแผนพัฒนาฯ คณะ/สาขาวิชาต้องดําเนินการขออนุมัติ
ปรับเข้าแผนพัฒนาฯ ก่อน โดยเสนอเรื่องไปที่มหาวิทยาลัย ผ่านกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อดําเนินการบรรจุไว้ในแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัย
และนําเสนอคณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
1.3 หลักสูตรต้องมีโครงสร้างหลักสูตรและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ.กําหนด
1.4 หลักสูตรต้องจัดทําตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้
1.5 หลักสูตรต้องได้รับการอนุมัติให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน
1.6 การขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงมาก ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องจัดทํา
เอกสารหลักสูตรที่มีหัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ขั้ นตอนที่ 1 การขอบรรจุ หลั กสู ตรในแผนพั ฒนาการศึ กษาระดั บอุ ดมศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย
คณะ/สาขาวิชาใดที่จะขอเปิดหลักสูตรใหม่ต้องเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุ ดม ศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ผ่ านกองมาตรฐานวิ ชาการและประกั นคุ ณภาพการศึ กษา เพื่ อนํ าเข้ า
คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ก่อน
สําหรับหลักสูตรปรับปรุงมาก คณะไม่ต้องเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาฯ เนื่องจาก
มีการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาฯ อยู่แล้ว
ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างหลักสูตร
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรโดยใช้แบบฟอร์มคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยคณะกรรมการจะประกอบด้วย อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ
โดยคณบดี เป็นผู้ แต่ งตั้ งกรรมการก่ อนดํ าเนิ นการจัดทําร่ างเอกสารหลั กสู ตร โดยจะต้ องมี หั วข้ อและ
รายละเอียดดังนี้
1) หัวข้อ รายละเอียด ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่เว็บไซต์ของงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ที่
http://asqa.psru.ac.th/05form_document.html
2) ผู้รับผิดชอบต้องศึกษาข้อมูลจากความต้องการใช้หลักสูตรจากนักเรียน ผู้ใช้บัณฑิต และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น และร่วมพัฒนาหลักสูตร
3) ตรวจสอบรายวิชาที่มีอยู่เดิมในมหาวิทยาลัย หากมีรายวิชาอยู่แล้วต้องใช้รายวิชานั้นๆ
ยกเว้นชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอน/ปรับปรุง
สามารถขอเปิดรายวิชาใหม่หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมได้ แต่ต้องจัดทําแบบขอเปิดรายวิชาใหม่ และขอ
ปรับปรุงรายวิชาโดยระบุเหตุผลการเปิดรายวิชาใหม่ และขอปรับปรุงวิชาประกอบการพิจารณา ตาม
แบบฟอร์ ม มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด และแนบมาพร้ อ มกั บ เอกสารหลั ก สู ต ร(มคอ.2) เพื่ อ นํ า เสนอ
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
4) รหัสวิชาในหลักสูตร ผู้รับผิดชอบต้องยึดแนวปฏิบัติในการกําหนดรหัสวิชาตามข้อบังคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัย
5) หน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สกอ. หรือ
สภาวิชาชีพของหลักสูตรนั้นๆ กําหนด
6) แผนการศึกษา ให้แสดงรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา จนครบ
ตามหลักสูตร สําหรับวิชาศึกษาทั่วไป ให้ระบุ GExxxx ในช่องรหัสวิชา และให้ระบุว่า วิชาศึกษาทั่วไป
(1)-(10) ในช่องชื่อวิชา
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วิชาชีพ และแบบสหกิจศึกษา โดยให้ใช้ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นหลักสูตรที่มี มคอ.1
กําหนดให้ดําเนินการตามมคอ.1
ส่วนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับให้ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน่วย
กิตให้ถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตร วิชาเอกเลือกให้ ระบุ xxxx ในช่องรหัสวิชา และให้ระบุว่า วิชาเอก
เลือก(1) จนครบตามโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มวิชาเอกเลือก
7) การเขียนคําอธิบายรายวิชา ให้ระบุคําอธิบายรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร โดยระบุรหัส
วิชา ชื่อวิชาภาษาไทยและชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนหน่วยกิต เงื่อนไขรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา
ตามหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้ระบุเนื้อหาที่จะสอนในรายวิชานั้นๆ (ไม่ใช่จุดมุ่งหมาย
ในการสอนหรือวิธีการสอน) เขียนให้ความกระชับรัดกุม (ไม่จําเป็นต้องเขียนเป็นประโยคยาวๆ) ไม่ใช้คํา
ขึ้นต้นว่า ศึกษา.... คําอธิบายรายวิชาต้องให้สอดคล้องกันทั้งเนื้อหาและการลําดับความ
เงื่อนไขรายวิชา เพื่อความสะดวกในการดําเนินการและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ไม่ควรกําหนดให้มีเงือ่ นไขมากนัก และในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ควรกําหนดให้มีเงื่อนไขเป็นรหัส
รายวิ ช าในระดั บ ปริ ญ ญาตรี เพราะผู้ ที่ จ ะเข้ า มาศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษานั้ น สํ า เร็ จ
การศึกษาจากสถาบันอื่นก็มี
หลักการเขียนเงื่อนไขรายวิชา ให้ระบุดังนี้
7.1) ถ้าไม่มีรายวิชาที่จําเป็นต้องเรียนมาก่อนให้ระบุว่า “ไม่มี” ตัวอย่าง
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
7.2) ถ้ามีรายวิชาที่จําเป็นต้องเรียนมาก่อนและต้องสอบผ่าน ให้ระบุรหัสวิชาและ
ชื่อวิชานั้น (แม้จะมีรายวิชาที่จําเป็นต้องเรียนมาก่อนรายวิชานั้น ก็ไม่ต้องระบุไว้ ให้ระบุเฉพาะรายวิชา
หลังสุด)
ตัวอย่าง เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH453 แคลคูลัสชั้นสูง
7.3) ถ้ามีรายวิชาอื่นที่เรียนพร้อมกันได้ให้ระบุว่า “หรือเรียนพร้อมกับวิชา” หน้า
รหัสวิชาและชื่อวิชานั้น
7.4) ถ้าต้องการกําหนดเงื่อนไขของรายวิชาเป็นลักษณะอย่างอื่น ให้ระบุหรือ
อธิบายให้ชัดเจน
8) การกําหนดจํานวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ ในกลุ่มวิชาเตรียมฝึก/เตรียมสหกิจ
ศึกษา /ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ได้กําหนดเป็นชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ ไว้ดังนี้
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กําหนดให้ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรม 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ

การระบุหน่วยกิต
1(45)
2(90)

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
45
90
-

รายวิชาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
กําหนดให้การฝึกปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาปกติ

รายวิชา

การระบุหน่วยกิต

ฝึกงาน
สหกิจศึกษา

5(xxx)
6(--)

จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
xxx
-

รายวิชาสหกิจศึกษา

ตามประมวลสาระชุ ด ฝึ ก อบรมสหกิ จ ศึ ก ษาของสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย กํ า หนดให้
สถานศึกษากําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาอยู่ในหมวดรายวิชาชีพเฉพาะ โดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทั้งนี้นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือน พนักงานชั่วคราว ระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และให้ทุกหลักสูตร เขียนจํานวนชั่วโมงทฤษฎี ปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเองวิชาสห
กิจศึกษาในแผนการศึกษา โดยใส่สัญลักษณ์ – และให้ใส่ “จํานวนชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35”
9) ให้ทุ ก หลั ก สูต รปรั บ ข้ อความในช่อ งสาระการปรับ ปรุง ในตารางเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง..... ดังนี้
9.1) หากมีการเปิดรายวิชาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ให้ใช้ข้อความว่า “เปิดรายวิชา
ใหม่”
9.2 หากมีการปรับรายวิชาออกในหลักสูตรที่ปรับปรุง ให้ใช้ข้อความว่า “ปรับลด
รายวิชา”
9.3) หากมีการปรับปรุงรหัสวิชา หรือชื่อวิชา หรือคําอธิบายรายวิชา ให้ใช้ข้อความ
ว่า “ปรับปรุงรหัสวิชา, ชื่อวิชา, คําอธิบายรายวิชา” อย่างใดอย่างหนึ่งหรือแล้วแต่ที่ดําเนินการปรับปรุง
9.4) หากมี ก ารนํ า รายวิ ช าในประมวลรายวิ ช าแต่ มิ ไ ด้ ป รากฏอยู่ ใ นหลั ก สู ต รที่
ปรับปรุง ให้ใช้ข้อความว่า ให้ระบุว่า “รายวิชาในหลักสูตร...........” เช่น รายวิชาในหลักสูตร 2550

-510) เพิ่มเติมผลงานทางวิชาการ โดยให้ระบุเพียงหนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่
เผยแพร่ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยเขียนในรูปแบบบรรณานุกรม ในประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการ (ระบุเพียงหนังสือหรือตําราหรือบทความวิจัยที่เผยแพร่ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง)
ลําดับที่ ประเภท
(ตัวอย่าง)รายการบรรณานุกรม
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ให้ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวนหน่วยกิต ที่รับผิดชอบสอนในหลักสูตร

11) การนําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย มอบหมายให้
รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการของคณะสรุ ป ในภาพรวมของกระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ส่ วนหลั ก สู ต ร
สาขาวิชาให้สรุปประเด็นอื่นไม่ซ้ําซ้อนกับที่คณะได้สรุปไปแล้ว
12) ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบเอกสารหลักสูตรให้มีความถูกต้องในเรื่องของรูปแบบ
หัวข้อต่างๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา(มคอ.1) มีความถูกต้องของการใช้ชื่อ
วิชาที่สอดคล้องกันทั้งชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ 3 การวิพากษ์หลักสูตร
ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเสนอรายชื่ อ คณะกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร (คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร) ประกอบด้วย อาจารย์ในมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 คน โดยให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก่อน
ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตร โดยให้ใช้แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด และให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจด
บันทึกรายละเอียดในการปรับแก้และข้อเสนอแนะตามคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 4 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจําคณะ
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอเอกสารหลักสูตรที่ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แบบขอเปิด
รายวิชาใหม่ แบบขอปรับปรุงรายวิชาในรายวิชาที่ขอปรับปรุงในหลักสูตรนั้นๆ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด พร้ อมกั บตัวเล่ มเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการที่ ประจําคณะให้ความ
เห็นชอบ ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัย
ภายหลังการพิจารณา ให้ผ้รู ับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการแก้ไขเอกสารหลักสูตร แบบ
ขอเปิดรายวิชาใหม่และแบบขอปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการให้เรียบร้อย ก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

-6ขั้ น ตอนที่ 5 การเสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งระดั บ
มหาวิทยาลัย
การเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
แล้ว ให้เสนอเอกสารหลักสูตร(มคอ.2) แบบขอเปิดรายวิชาใหม่ และแบบขอปรับปรุงรายวิชา ส่งไปที่งาน
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบรูปแบบ
ความถูกต้อง และสมบูรณ์ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี/คณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชา เสนอต้นฉบับเอกสารหลักสูตร(มคอ.2) และแบบ
เสนอขอเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชาอย่างละ 1 ชุด ไปที่งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กอง
มาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้อง และสมบูรณ์ หากมี
การแก้ไขงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จะแจ้งให้
แก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จ แล้ วจึ งให้ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจัดทําสําเนาเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) แบบขอเปิด
รายวิชาใหม่และแบบขอปรับปรุงรายวิชา จํานวนอย่างละ 25 ชุด ส่งที่งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กอง
มาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ภายหลังการพิจารณา ให้คณะ/สาขาวิชาดําเนินการปรับแก้ไขเอกสาร ก่อน
เสนอให้มหาวิทยาลัยเพื่อนําเข้าคณะกรรมการชุดต่อไป
2) สภาวิ ชาการมหาวิ ทยาลั ย ให้ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร สาขาวิ ชา เสนอต้ นฉบั บ
เอกสารหลักสูตร(มคอ.2) และแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชาอย่างละ 1 ชุดไปที่งาน
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบรูปแบบ
ความถูกต้อง และสมบูรณ์ หากมีการแก้ไข ให้แก้ไขให้แล้วเสร็จ แล้วทํารูปเล่มเอกสารหลักสูตร(มคอ.2)
และแบบเสนอขอเปิดหรือแบบปรับปรุงรายวิชา จํานวนอย่างละ 19 ชุด ส่งที่งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนําเข้าพิจารณาในวาระการประชุมสภาวิชาการ
ภายหลังการพิจารณา ให้คณะ/สาขาวิชาดําเนินการปรับแก้ไขเอกสาร ก่อน
เสนอให้มหาวิทยาลัยเพื่อนําเข้าคณะกรรมการชุดต่อไป
3) สภามหาวิทยาลัย ให้สาขาวิชาส่งไฟล์เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) จํานวน 1 ชุด ไปที่
งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบ ความถูกต้อง และสมบูรณ์ หากมีการแก้ไข ให้แก้ไขให้แล้วเสร็จ และส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์ที่งานงาน
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทําเล่มเอกสาร
หลักสูตรตามจํานวนของคณะกรรมการและมอบให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อนําเข้าพิจารณาในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป

-7ภายหลังการพิจารณา ให้คณะ/สาขาวิชาดําเนินการปรับแก้ไขเอกสาร ภายใน
20 วัน ก่อนส่งไปยังงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 การเสนอหลักสูตรต่อสกอ.
มหาวิทยาลัยกําหนดให้หลักสูตรสาขาวิชาจัดทําแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ภายหลังที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วภายใน 20 วัน โดยให้ส่ง
มายังงานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 1 ชุด ที่กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนําเสนอ
ผู้บริหารลงนามรับรองข้อมูล และส่งให้ สกอ. เพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตร
ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีข้อแก้ไขเล็กน้อย สกอ.จะประสานผ่านมายังงานส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตร กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดําเนินการแก้ไขเอกสารหลักสูตร
ดังกล่าว โดยจะประสานผู้รับผิดชอบหลักสูตรในดําเนินการร่วมกันแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ก่อนจัดทําเล่มสมบูรณ์ไปให้กับสกอ.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สกอ.จะดําเนินการเสนอให้
กรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับรอง/รับทราบหลักสูตรภายใน 120 วันนับจากวันที่ทางสกอ.ได้รับ
หลักสูตรดังกล่าว และแจ้งผลการรับรอง/รับทราบหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัยต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายสาคร สร้อยสังวาลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

