
การปรับปรุงหลักสูตร : กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

 

ลักษณะของการปรับปรุงหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

 1) การปรับปรุงหลักสูตร กรณีกระทบโครงสร้างหลักสูตร ได้แก่  การปรับปรุงหลักสูตร 

ที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี (ส าหรับหลักสูตร 4 ปี) การปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง

หลักสูตร 6 ปี (ส าหรับหลักสูตร 5 ปี) การปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 7 ปี (ส าหรับ

หลักสูตร 6 ปี) การเปลี่ยนชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชา  การปรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การปรับ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร การปรับระบบการศึกษา การขอเปิดรายวิชาใหม่ และ

ขอเพ่ิมรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ การปรับปรุงหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดแล้ว ภายหลังขอ

อนุมัติเปิดหรือจัดการเรียนการสอนใหม่ (โดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังไม่รับทราบการปิด

หลักสูตร) 

 2) การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ได้แก่  การเปลี่ยนชื่อวิชา  

การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพิ่มหรือยกเลิกรายวิชาเลือก การปรับค าอธิบายรายวิชา การเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต/

ชั่วโมงเรียน การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การปรับปรุงแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  

                               (กรณี การเปลี่ยนชื่อวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต/ 

                               ชั่วโมงเรียน การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 

                               ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา) 

ที่ ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1 15 นาที  1. รับเรื่องจากคณะเจ้าของ

หลักสูตร ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. ใบสรุปเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร 
2. แบบ สมอ.08 
การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร 
3. แบบ มคอ.3 
รายละเอียดของ

รับเรื่อง 



ที่ ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รายวิชา และ  
แบบ มคอ.4 
รายละเอียดของฝึก
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 

2 2 – 3 วัน  2. ตรวจสอบ และวิเคราะห์  
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ 
ทางวิชาการ 

3 10 นาที  3. เสนอข้อเสนอแนะ  
หรือข้อเพิ่มเติม/แก้ไข 
ต่อผู้บังคับบัญชา และ 
ส่งกลับคืนคณะแก้ไข (ถ้ามี) 
เพื่อเตรียมเสนอวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการมหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 1) 

4 10 วัน ก่อน
ก าหนดการ

ประชุม 

 4. เสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 1) 

5 15 นาที  5. รับเรื่องจากคณะเจ้าของ
หลักสูตร และตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 1) 
2. ตารางแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ  
(ถ้าม)ี 

6 2 – 3 วัน  6. ตรวจสอบความถูกต้อง 
สอดคล้องของเอกสาร 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 1) 
2. ตารางแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ  
(ถ้าม)ี 

7 10 นที  7. เสนอข้อเสนอแนะ  
หรือข้อเพิ่มเติม/แก้ไข 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 1) 
2. ตารางแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ

 เสนอผู้บังคับบญัชา 

 

 เสนอคณะกรรมการ 

 

 ตรวจสอบ 

ความครบถ้วน 

 

 เสนอผู้บังคับบญัชา 

 

 ตรวจสอบ/วิเคราะห ์

 

 ตรวจสอบ/วิเคราะห ์

 



ที่ ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ต่อผู้บังคับบัญชา ส่งกลับคืน
คณะแก้ไข (ถ้าม)ี และส าเนา
เอกสารประกอบการพิจารณา  
จ านวน 20 ชุด เพื่อเตรียม
เสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ  
(ถ้าม)ี 

8 1 วัน  8. รวบรวม และจัดท าวาระ
เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 7) 
2. ใบสรุปเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

9 15 นาที  9. แจ้งเวียนมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยไปยังคณะเจ้าของ
หลักสูตรรับทราบการปรับปรุง
หลักสูตร และแก้ไข/เพิ่มเติม 
(ถ้าม)ี 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. มติท่ีประชุม 
(ฉบับย่อ) 

10 15 นาที  10. รับเรื่องจากคณะเจ้าของ
หลักสูตร และตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของเอกสาร 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. หนังสือน าส่ง 
2. ตารางแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร 
3. แบบ สมอ.08 
การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร 
4. แบบ มคอ.3 
รายละเอียดของ
รายวิชา และ  
แบบ มคอ.4 
รายละเอียดของฝึก

 เสนอคณะกรรมการ 

 

แจ้งคณะเจ้าของ

หลักสตูร 

 ตรวจสอบ 

ความครบถ้วน 

 



ที่ ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 

11 2 – 3 วัน  11. ตรวจสอบความถูกต้อง 
สอดคล้องของเอกสาร 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 10) 
 

12 10 นาที  12. เสนอข้อเสนอแนะ  
หรือข้อเพิ่มเติม/แก้ไข 
ต่อผู้บังคับบัญชา ส่งกลับคืน
คณะแก้ไข (ถ้าม)ี และเสนอ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ลงนาม เพื่อเสนอวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 10) 
 

13 1 วัน  13. รวบรวม และจัดท าวาระ
เสนอคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 10) 
2. ใบสรุปเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร 

14 15 นาที  14. แจ้งเวียนมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (ฉบับย่อ) ไปยัง
คณะเจ้าของหลักสูตรรับทราบ
การปรับปรุงหลักสูตร และ
แก้ไข/เพิ่มเติม (ถ้าม)ี 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. มติท่ีประชุม 
(ฉบับย่อ) 

15 15 นาที  15. รับเรื่องจากคณะเจ้าของ
หลักสูตร และตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของเอกสาร 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. หนังสือน าส่ง 
2. ตารางแก้ไข 
ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
3. แบบ สมอ.08 
การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร 
4. แบบ มคอ.2 

 เสนอผู้บังคับบญัชา 

 

 ตรวจสอบ 

ความครบถ้วน 

 

 เสนอคณะกรรมการ 

 

แจ้งคณะเจ้าของ

หลักสตูร 

 ตรวจสอบ/วิเคราะห ์

 



ที่ ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดของ
หลักสูตร   
5. แบบ มคอ.3 
รายละเอียดของ
รายวิชา (หมวดวิชา
เฉพาะทุกรายวิชา)  
และ แบบ มคอ.4 
รายละเอียดของฝึก
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 

16 2 – 3 วัน  16. ตรวจสอบความถูกต้อง 
สอดคล้องของเอกสาร 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 15) 
 

17 10 นาที  17. เสนอข้อเสนอแนะ  
หรือข้อเพิ่มเติม/แก้ไข 
ต่อผู้บังคับบัญชา ส่งกลับคืน
คณะแก้ไข (ถ้าม)ี เสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ลงนาม เพื่อเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และองค์กรวิชาชีพ ต่อไป 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 15) 
 

18 1 วัน  18. รวบรวม และตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักสูตร เพื่อเสนอ
องค์กรวิชาชีพ รับรองหลักสูตร 
(ถ้าม)ี ได้แก่ แพทยสภา  
สภาเภสัชกรรม สภาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 
 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. แบบ สมอ.08 
การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร  
2. แบบ มคอ.3 
รายละเอียดของ
รายวิชา และ  
แบบ มคอ.4 
รายละเอียดของฝึก
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
3. ส าเนามติ
คณะกรรมการสภา

 เสนอผู้บังคับบญัชา 

 

 เสนอองค์กรวิชาชีพ  

พิจารณา 

 

 ตรวจสอบ/วิเคราะห ์

 



ที่ ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
มหาวิทยาลัย 

19 1 วัน  19. รวบรวม และตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักสูตร เพื่อเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 18) 
จ านวน 1 ชุด 
2. เอกสาร (ท่ี 18) 
เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์  
ลงในแผ่น CD  
จ านวน 1 แผ่น 

20 หลัง 120 วัน 
นับจากส่ง

เอกสารไปยัง 
สกอ. 

 20. ติดตาม การรับทราบการ
ปรับปรุงหลักสูตร จาก
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. หนังสือติดตาม
การปรับปรุง
หลักสูตร 

21 ภายใน 7 วัน 
หลังจากได้รับ

หนังสือ 

 21. เมื่อการปรับปรุงหลักสูตร
ได้รับการรับทราบแล้ว  
เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ 
และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของส านักงานฯ 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. ส าเนาเอกสาร
การรับทราบการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

22 ภายใน 7 วัน 
หลังจากได้รับ

หนังสือ 

 22. แจ้งคณะเจ้าของหลักสูตร
รับทราบ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

1. ส าเนาเอกสาร
การรับทราบการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

23 ภายใน 7 วัน 
หลังจากได้รับ

หนังสือ 

 23. แจ้งการปรับปรุงหลักสูตร
ใหอ้งค์กรวิชาชีพทราบ (ถ้าม)ี  
 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. ส าเนาเอกสาร
การรับทราบการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

24 ภายใน 7 วัน
หลังเสร็จส้ิน
กระบวนการ 

 24. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินการ แจ้งผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบ และเสนอแนวทาง
พัฒนาปรับปรุง (ถ้ามี) 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. รายงานผล 
การปรับปรุง 

 
 

 

แจ้งคณะเจ้าของ

หลักสตูร/หน่วยงาน 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของส านักงานฯ 

แจ้งองค์กรวิชาชีพ 

เพื่อทราบ 

 เสนอ สกอ.  

พิจารณา 

 

ประสาน ติดตาม  

รายงานผล 


