แนวปฏิบตั ิในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรทีไ่ ม่เคยเปิ ดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อน)
1.1 หลักสูตรที่จะเปิ ดสอนควรสอดคล้ องนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และความ
ต้ องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
1.2 หลักสูตรที่จะเปิ ดสอนควรผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน้ าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็ น
อย่างอื่น
1.3 หลักสูตรที่เปิ ดสอน ต้ องมีโครงสร้ างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งสอดคล้ องกับนโยบาย และ/หรือหลักเกณฑ์ท่กี ระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (ถ้ ามี)
1.4 สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพร้ อมในการเปิ ดดําเนินการหลักสูตร ทั้งด้ าน
คณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
1.5 หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้ องได้ รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันก่อนเปิ ดสอน
1.6 หลักสูตรที่ได้ รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแล้ วต้ องเสนอ
ให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ รับความเห็นชอบหรืออนุมัติเพื่อ
พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไม่ได้ ดาํ เนินการตามระยะเวลาที่กาํ หนดอาจจะไม่ได้ รับการ
พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร
1.7 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้ วย
1.7.1 หลักสูตรที่เสนอต้ องมีหัวข้ อและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
1.7.2 แบบเสนอข้ อมูลหลักสูตรที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน โดยอธิการบดีลงนามรับรอง
ความถูกต้ องของข้ อมูลทั้งหมด พร้ อมประทับตราสถาบันทุกหน้ า
1.7.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ที่เห็นชอบหรืออนุมตั ิหลักสูตร
1.7.4 เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จํานวน 5 เล่ม พร้ อมแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD/……)
1.7.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง อาทิระเบียบหรือข้ อบังคับ ให้ จัดทํา
เป็ นเอกสารผนวกแนบท้ ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
1.8 ในกรณีท่เี อกสารหลักสูตรมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและสมบูรณ์ ตามที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน
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2. หลักสูตรปรับปรุง
2.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง (เป็ นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้ างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบ
การศึกษา)
2.1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับ
คณะคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน้ าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อ
เป็ นอย่างอื่น
2.1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุงก่อนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.1.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ต้ องมีโครงสร้ างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2.1.4 หลักสูตรที่ได้ รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้ ว ต้ องเสนอให้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตร หากไม่ได้ ดาํ เนินการตามระยะเวลาที่กาํ หนดอาจจะไม่ได้ รับการพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
2.1.5 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้ วย
1) หลักสูตรที่เสนอต้ องมีหัวข้ อและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และจัดทําตารางเปรียบเทียบข้ อแตกต่างระหว่างหลักสูตร
เดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง
2) แบบเสนอข้ อมูลหลักสูตรที่กรอกข้ อมูลครบถ้ วน โดยอธิการบดีลงนามรับรอง
ความถูกต้ องของข้ อมูลพร้ อมประทับตราสถาบันทุกหน้ า
3) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมตั ิหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง
4) เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจํานวน 5 เล่ม พร้ อมแผ่นบันทึกข้ อมูล
(CD/…)
5) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง อาทิระเบียบหรือข้ อบังคับ ให้
จัดทําเป็ นเอกสารผนวกแนบท้ าย
2.1.6 ในกรณีท่เี อกสารหลักสูตรมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและสมบูรณ์ ตามที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน
2.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (เป็ นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา
การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคําอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้ าง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ)

-32.2.1 หลักสูตรปรับปรุง ควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน้ าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็ น
อย่างอื่น
2.2.2 หลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.2.3 เอกสารที่เสนอต้ องมีหัวข้ อและรายละเอียดสาระของหลักสูตร ในส่วนที่ต้องการ
ปรับปรุงแก้ ไขตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2.2.4 ให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรและแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเป็ นรายภาคการศึกษา
2.2.5 ในกรณีท่หี ลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ ไขหลายครั้ง ให้ รวบรวมและสรุปจัดทําเป็ น
เอกสารฉบับเดียว
2.2.6 ให้ ส่งเอกสารตามข้ อ 5 จํานวน 5 ฉบับ พร้ อมแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD/……..)
อนึ่ง การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง จะเป็ นไปภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า
มหาวิทยาลัย/สถาบันได้ จัดทําหลักสูตรสอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นโยบาย และ/หรือ
หลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดเท่านั้น หากมิได้ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่
อาจส่งหลักสูตรดังกล่าวไปให้ สาํ นักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผ้ ูสาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อ
ประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งข้ าราชการพลเรือน รวมทั้งกําหนดเงินเดือนที่ควรได้ รับและระดับ
ตําแหน่งที่ควรแต่งตั้ง

