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แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย โดยให้มีรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี 
และทุกหลักสูตรจ าเป็นจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบตามมานั้น  
 เพื่อให้การด าเนินงานเก่ียวกับการจัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย และการปิดหลักสูตร เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 
 1. การจัดท าหลักสูตรใหม่ 
  หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยเป็นหลักสูตรท่ีไม่เคย 
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามาก่อน 
  หลักสูตรสามารถขอด าเนินการได้เมื่อมีศักยภาพของหลักสูตรพร้อม  แบบฟอร์มท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ แบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ (ลส.01) และแบบเสนอช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (ลส.03)  
 2. การจัดท าหลักสูตรปรับปรุง 
  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  2.1 หลักสูตรปรับปรุง (ครบรอบ) เป็นการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร  อาทิ  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะ
และระบบการศึกษา หรือหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
   1) หลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตรสามารถด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในช่วงเวลาใด
ก็ได้แต่ต้องให้แล้วเสร็จไม่เกินปีท่ี 5 นับจากปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตรฉบับล่าสุด  
   2) แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แบบปรับปรุงหลักสูตร (ลส.02) และแบบเสนอช่ือ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (ลส.03)  
  2.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปล่ียนช่ือ
รายวิชา การเปล่ียนรหัสวิชา (เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษายังไม่ลงทะเบียนเรียน และไม่ซ้ ากับรหัสวิชาท่ีมีอยู่)  
การเพิ่มรายวิชาเลือก การปรับค าอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวด
วิชาเฉพาะ และการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีข้อก าหนดดังนี้ 
   1)  ด าเนินการได้หลังจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้รับทราบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว 
   2) ในกรณีท่ีคณะ/หลักสูตร ได้ด าเนินการเสนอการปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) 
และได้อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องให้ สป.อว. รับทราบก่อน จึงจะสามารถด าเนินการปรับปรุง
เล็กน้อยครั้งต่อไปได้ 
   3) เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แบบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) กรณีท่ี
มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรมาแล้ว  ให้แนบเอกสารปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  ฉบับล่าสุดท่ี สป.อว. รับทราบ
ด้วย 
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 ๓. การของบประมาณสนับสนุน 
  ๓.๑  หลักสูตรใหม่  
   สามารถของบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยได้ เมื่อศักยภาพของ
หลักสูตรพร้อมท่ีพัฒนา 
  ๓.๒ หลักสูตรปรับปรุง 
   หลักสูตรสามารถของบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย
ได้รอบการปรับปรุงละหนึ่งครั้งในจ านวนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยสามารถของบประมาณได้ในปีท่ี 4 
นับตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตรฉบับล่าสุด 
 ๔. ระยะเวลาการจัดท าหลักสูตรปรับปรุง 
  หลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตรจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้แล้วเสร็จไม่เกินปีท่ี 5 นับจากปีท่ีเริ่มใช้หลักสูตรฉบับล่าสุด 
 ๕. การพิจารณาโดยคณะกรรมการ 
  หลักสูตรพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ทุกหลักสูตรจะต้อง
ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๕.๑ คณะกรรมการระดับคณะ 
   ๑) คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ  
   2) คณะกรรมการประจ าคณะ  
  ๕.๒ คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 
   ๑) คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย  
   ๒) สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
   ๓) สภามหาวิทยาลัย  
   หลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องน าส่งเล่มเอกสารหลักสูตร ท่ีจะน าเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการตามข้อ ๕.๒ ให้กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
ในแต่ละคณะ อย่างน้อย 30 วัน หากไม่สามารถด าเนินการส่งเล่มเอกสารหลักสูตรตามท่ีก า หนด  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะน าเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป  
   หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนมีนาคม 
(หลักสูตรปรับปรุงต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมของปีท่ี 5) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษาใหม่  
ท่ีมีความประสงค์ยื่นเรื่องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 6. เอกสารท่ีต้องน าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  1) บันทึกข้อความน าส่ง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณบดี พร้อมระบุครั้งท่ี/วันท่ีผ่านการพิจารณาจากกรรมการวิชาการคณะ และกรรมการประจ าคณะ (กป.)   
  2) รายงานการประชุมเฉพาะหน้าท่ีมีรายช่ือกรรมการ เนื้อหาการพิจารณาหลักสูตร และ
หน้าท่ีมีลายมือช่ือผู้รายงานการประชุม 
  3) แบบขอเปิดหลักสูตรใหม่ (ลส.01) หรือแบบปรับปรุงหลักสูตร (ลส.02) และแบบ
เสนอช่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร (ลส.03)  
  4) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หรือแบบการปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) 
  ท้ังนี้แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน http://www.regis.skru.ac.th/RegisWebH5/informationPage-06.php 
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 7. การน าเสนอแนวความคิด (Concept) ในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตร 
  ด้วยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนโยบายให้คณะท่ีจะพัฒนาหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรน าเสนอแนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร ก่อนท่ีจะด าเนินการเสนอ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  ตามข้ันตอนการเสนอหลักสูตร โดยมีรายละเอียดในการน าเสนอแนวคิด 
(Concept) ดังนี้ 
  1) ช่ือปริญญา หลักสูตร และสาขาวิชา 
  2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  3) แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร 
  4) ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
  5) จุดเด่นของหลักสูตร (ความแตกต่างจากหลักสูตรสถาบันอ่ืนอย่างไร) 
  6) อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 
  7) ตอบสนองความต้องการของพื้นท่ีได้อย่างไร 
  8) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcome : PLOs) 
  โดยให้คณะกรรมการหลักสูตรน าเสนอแนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุง
หลักสูตรต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ  โดยให้เสนอแนวความคิดตามข้ันตอนดังนี้ 
  1) คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
  2) คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย 
  3) คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว ให้คณะกรรมการหลักสูตร
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรตามกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ต่อไป 
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เสนอกรรมการบรหิารวชิาการคณะ 

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร 

 
ส ำนักงำน อว. 

พิจำรณำควำมสอดคล้องของหลักสูตร 
 

 
ส ำนักงำน อว. 

แจ้งส ำนักงำน ก.พ. (ก ำหนดอัตรำเงินเดือน) 
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. (รับรองคุณวุฒิกำรศึกษำ) 
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เสนอกรรมกำรบริหำรวิชำกำรคณะ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร 

 ส่ง สมอ.08 ไปยังส ำนักงำน 
อว.เพื่อพิจำรณำ 

 

 
ส ำนักงำน อว. 

พิจำรณำควำมสอดคล้องของหลักสูตร 
 


