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สํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



คํานํา 

 คูมือการขอเสนออนุมัติเปด/ปด หลักสูตรฉบับนี้ กลุมงานสงเสริมวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการเปด / ปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ซึง่

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  แนวปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 และเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ตลอดจนประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 คณะผูจัดทําหวังวาจะเกิดประโยชนในการจัดทําเอกสารหลกัสูตรใหสมบรูณพรอมทีจ่ะนําเสนออนมุัติ

ตอไป 

 

กลุมงานสงเสรมิวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 

คูมือการขอนุมัติเปด/ปดหลักสูตร 

 

สวนที่ 1 การขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม และหลักสูตรปรับปรุง 

1. หลักเกณฑ 

การขออนุมัตเิปดหลกัสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง เพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยพจิารณาคณะตอง

ปฏิบัติตามเกณฑหรือแนวปฏิบัติเบื้องตน ดังตอไปนี ้

1.1 คณะวิชาที่จะขออนุมัติปดหลักสูตรหรือปรับปรงุหลักสูตร ตองแตงตั้งคณะกรรมการรางหลกัสูตร

และคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร โดยคณะกรรมการรางหลักสูตรมหีนาที่ยกรางหลกัสูตรใน

เบื้องตน แลวนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปดวยกรรมการอยางนอย 5 

คน โดยมีอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/

สาขาวิชา ซึ่งบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน หากมีองคกรวชิาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวม

เปนกรรมการ อยางนอย 1 คน 

1.2 การเสนอขอเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรนั้นตองไดรับการศึกษาวิเคราะหกบัตลาดแรงงาน/ความ

ตองการของทองถิ่นและสังคมและสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.3 หลักสูตรตองมโีครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่สํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด 

1.4 หลักสูตรตองไดรบัการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนการเปดสอน 

1.5 หลักสูตรที่ไดรบัอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัยแลวใหแจง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ทราบภายใน 30 วัน 

1.6 การขออนุมัตหิลกัสูตรใหมและหลกัสูตรปรับปรงุทุกระดับ ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองจัดทํา

เอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่มหีัวขอรายละเอียดและหลักเกณฑตามรูปแบบทีส่ํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนด เพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนการพจิารณาหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

 

2. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําและเสนอเอกสารหลักสตูร 

2.1 การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม 

 การเสนอเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรใหมทีจ่ะดําเนินการขอเปดสอนตองไดรับการบรรจุไวใน

แผนของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย หรือคณะดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการการประจําคณะวิชา

และสภาวิชาการมหาวิทยาลัย เพื่อพจิารณาเห็นชอบในเบื้องตน 
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 การเสนอขออนมุัติหลักสูตรปรับปรุง คณะไมตองเสนอขอบรรจุหลักสูตรไวในแผนเนือ่งจากมี

ขอมูลของหลักสูตรเดมิอยูแลว 

2.2 การรางหลักสูตร 

 คณะวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการรางหลักสูตร และคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร ตอ

คณะกรรมการประจําคณะวิชา และใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการรางหลกัสูตร มีหนาที่ศึกษาและยกรางเอกสารรายละเอยีดหลักสูตรให

สอดคลองตามรูปแบบ หัวขอรายละเอียดและหลกัเกณฑที่สาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ

มหาวิทยาลัยกําหนด และเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับขั้นตอน 

2.3 การวิพากษหลักสูตร(พิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะ) 

 คณะวิชาเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร ซึง่ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 

คน โดยมีอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/

สาขาวิชา ซึ่งบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน หากมีองคกรวชิาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปน

กรรมการอยางนอย 1 คน มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพือ่พิจารณาใหความเห็นชอบและ

ขอเสนอแนะซึ่งคณะวิชาตองดําเนินการแกไขตามมติทีป่ระชุม 

 ผูรบัผิดชอบหลักสูตร เสนอรายละเอียดหลักสูตรที่ดําเนินการเรียบรอยแลว ตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะวิชา เพื่อใหความเห็นชอบกอนนาํเสนอสภาวิชาการ 

 ภายหลังการพจิารณา ถาหากมีขอเสนอแนะใหแกไข คณะวิชา/ผูรับผิดชอบหลกัสูตรตอง

แกไขเอกสารใหเรียบรอยกอนเสนอสภาวิชาการ เพื่อพจิารณาใหความเห็นชอบตามขั้นตอนตอไป 

2.4 การเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

 คณะวิชาเสนอเอกสารรายละเอียดหลกัสูตร ที่แกไขเรียบรอยแลวจํานวน 15 ชุดไปที่สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กอนประชุมสภาวิชาการอยางนอย 15 วัน เพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบความถูกตอง และนําเสนอตอทีป่ระชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณากลั้นกรองและใหความ

เห็นชอบ 

 ภายหลังการพจิารณา เลขานุการสภาวิชาการแจงคณะวิชา คระกรรมการประจําคณะวิชา 

รองอธิการบดี อธิการบดีทราบ 

2.5 การเสนอขอความเห็นชอบตอคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 

 คณะวิชาเสนอเอกสารรายละเอียดหลกัสูตร ที่แกไขเรียบรอยแลวจํานวน 9 ชุดไปที่สํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กอนประชุมอนุกรรมการฝายวิชาการสภามหาวิทยาลัย อยางนอย 

15 วัน เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง และนําเสนอตอที่ประชุมอนุกรรมการฝายวิชาการสภา

มหาวิทยาลัย เพื่อพจิารณากลั้นกรองและใหความเห็นชอบ 

 ภายหลังการพจิารณา เลขานุการอนกุรรมการฝายวิชาการสภามหาวิทยาลัย แจงคณะวิชา 

คณะกรรมการประจําคณะวิชา รองอธิการบดี อธิการบดีทราบ 

2.6 การเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน นําเอกสารรายละเอยีดหลักสูตร(มคอ.2) ที่ผานการ

เห็นชอบจากสภาวิชาการ และอนุกรรมการฝายวิชาการสภามหาวิทยาลัย แลว เสนอตอเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจเุขาระเบียบวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบและอนมุัติตอไป โดยคณะวิชา/ผูรับผิดชอบหลกัสูตรตองเตรียมเอกสารรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ2) จํานวน 45 ชุด 

 ภายหลังการพจิารณา 

1) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จะแจงมติที่ประชุมใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและ

อธิการบดีทราบ สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนจะแจงคณะวิชาเจาของหลักสูตร

ทราบและดําเนินการตอไป 

2) ใหผูรับผิดชอบหลักสูตรรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขเอกสารหลักสูตรตามมติทีป่ระชุม

สภามหาวิทยาลัย 

3) คณะวิชา / ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดสงเอกสารหลักสูตรที่แกไขตามมติสภามหาวิทยาลัย

ไปที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2.7 การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน เสนอหลกัสูตรทีส่ภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลว

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบภายใน 30 วัน นับจากที่สภามหาวิทยาลัยพจิารณาใหความ

เห็นชอบ 
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ไม่ผ่าน 

แผนภาพ แนวดําเนินงานพฒันาหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คําอธิบาย 

มคอ.� หมายถึง รายละเอียดหลักสูตร 

มคอ.� หมายถึง รายละเอียดของ

รายวิชา 

มคอ.� หมายถึง รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม 

มคอ.� หมายถึง รายงานผลการ

ดาํเนินการของรายวิชา 

มคอ.� หมายถึง รายงานผลการ

ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

มคอ.� หมายถึง รายงานผลการ

ดาํเนินการของหลักสูตร 

 
�. เสนอหลักสตูรต่อคณะกรรมการบริหารของคณะ   

��. นาํหลักสตูรมาใช้และจัดทาํ มคอ.� ,มคอ.�   ก่อน

�. เสนอหลักสตูรต่อ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 

�. เสนอหลักสตูรต่อสภามหาวิทยาลัย 

�. เสนอหลักสตูรต่อสภาวิชาการ   

หลกัสูตรไดร้บัการรบัรอง และ ก.พ. ตีค่าปริญญา 

ผ่าน 

��. คณะกรรมการจากสกอ. หรือผู้ได้รับมอบหมาย

ประเมินหลักสตูร 

��. ประเมินหลักสตูรและจัดทาํ  มคอ.� ทุกสิ�นปีการศึกษา

11. ประเมินหลักสตูรและจัดทาํ มคอ.�,มคอ.�   หลังสอน 

�. แต่งตั�งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร/ ปรับปรุง

4. ประเมินหลักสตูรโดยผู้เชี�ยวชาญหรือประชุมวิพากษ์

�. ศึกษาข้อมูลพื� นฐาน / ความต้องการปรับปรุงหลักสตูร 

จากผู้มีส่วนได้สว่นเสยี  เช่น นักศึกษา  ผู้ใช้บณัฑติ 

อาจารย์ผู้สอนและผู้แทนองค์กรวิชาชีพ(ถ้าม)ี 

�. ประชุมพัฒนาหลักสตูรตามรูปแบบ มคอ.� 

- จัดทาํ Curriculum Mapping 

คณะแก้ไข

ปรับปรงุ

หลักสตูรและ

ขอรับการ

ประเมนิใหม่ 
�. เสนอหลักสตูรต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 

คณาจารย ์

ปรับปรุง

แก้ไข 

หลักสตูร 
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ขั้นตอนการเสนอหลักสตูรปรบัปรุงเลก็นอย 
อาจารยประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรงุ

หลักสูตรเล็กนอย และประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสตูรใหเหมาะสม 

 

อาจารยประจําหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    

เสนอเอกสารรายละเอยีดการแกไขหลักสตูร (สมอ.08) และเอกสารที่เกี่ยวของ 

ตอคณะกรรมการบริหารระดับคณะ 
 

คณะกรรมการบริหารระดับคณะพิจารณาหลักสตูรปรับปรงุเล็กนอย 
 

คณะกรรมการบริหารระดับคณะ สงเอกสารรายละเอียดการแกไขหลักสตูร (สมอ.08)  

และเอกสารที่เกีย่วของ ใหสาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน ตรวจสอบความถูกตอง 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน ประสานตรวจสอบเอกสารรายละเอียดการแกไขหลักสตูร (สมอ.08) 

และเอกสารที่เกี่ยวของ เมื่อถูกตองแลว ประสานงานกับอาจารยประจําหลักสตูร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

เพื่อเตรยีมเสนอหลักสตูรตอสภาวิชาการ 

 

อาจารยประจําหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูร แกไขหลักสตูรตามมติและขอเสนอแนะ 

ของสภาวิชาการ และประสานงานกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  

เพื่อเตรยีมเสนอหลักสตูรตออนุกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัย 

 

อาจารยประจําหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูร แกไขหลักสตูรตามมติและขอเสนอแนะ 

ของอนุกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลยั และประสานงานกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  

เพื่อเตรยีมเสนอหลักสตูรตอสภามหาวิทยาลัย 

 

อาจารยประจําหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสตูร แกไขหลักสตูรตามมติและขอเสนอแนะ    

ของสภามหาวิทยาลยั และประสานงานกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  

เพื่อเตรยีมเสนอหลักสตูรตอ สกอ. 

 

  ต่อ 
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน สงเอกสารรายละเอียดการแกไขหลักสตูร (สมอ.08)          

และเอกสารอื่น  ๆตอ สกอ. เพื่อรับทราบการปรับปรงุหลักสตูรเล็กนอย 

โดยดําเนินการเปนรายภาคการศึกษา  

 

ในกรณีที่หลักสูตรใดมีวิชาชีพกํากับ ใหสาขาวิชานําหลักสูตรเสนอตอสภาวิชาชีพ  

ตามหลักเกณฑและวิธีการของสภาวิชาชีพน้ันๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ต่อ 
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สวนที่ 2 การเสนอขออนุมัตปิดหลักสตูร 

1. หลักเกณฑ 

เนื่องดวยหลักสูตรที่เปดสอนตองมีความสอดคลองกับวสิัยทศัน พันธกิจ ความพรอมของสถาบันและ 

ความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสงัคม ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาตองไดรับการประเมินหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ และมีการปรับปรงุหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจึงตองมี

การวางระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรอยางมีประสทิธิภาพ การปดหลักสูตรเปนระบบๆ หนึง่ในการ

บรหิารจัดการหลกัสูตร ซึ่งหากคณะ/สาขาวิชาเห็นวา หลักสูตรใดไมควรดําเนินการตอ คณะ/สาขาวิชาตองขอ

อนุมัติปดหลักสูตร โดยเสนอเหตผุลและรายละเอียดประกอบการพจิารณา และปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนของ

การเสนอขออนมุัติปดหลักสูตร 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุติการปดหลักสูตรแลว มหาวิทยาลยัจะดําเนินการแจงปดหลักสูตรไปยัง 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) ภายใน 30 วัน ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติการขออนุมัติปดหลกัสูตร 

 การขออนุมัตปิดหลักสูตรสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชาตองเสนอเหตผุลและรายละเอียด ดังนี ้

 1.1 ประวัติการดําเนินการหลกัสูตร เชน ปที่เปดดําเนินการ ปที่มีการปรับปรงุหลักสูตร 

 1.2 จํานวนนักศึกษาทั้งหมดในปจจุบัน และปที่คาดวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา 

 1.3 อื่นๆ ตามที่คณะ /สาขาวิชาเห็นสมควร หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเรือ่งขออนมุัติปด

หลักสูตรแจงขอขอมูล 

       2. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปดหลักสูตร 

 การเสนอขอใหมหาวิทยาลัยพจิารณาใหความเห็นชอบปดหลักสูตรทกุระดบัจะตองเปนไปตามแนว

ปฏิบัติ ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหลกัเกณฑการปดหลกัสูตร ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่องแนวปฏิบัติในการเปดและปดหลกัสูตร  ประกาศ ณ วันที่ 20 

พฤศจิกายน พ.ศ.2551  การเสนอปดหลักสูตรใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการมีขั้นตอน

ดังนี้ 

2.1 อาจารยผูรบัผิดชอบ/สาขาวิชาขอปดหลักสูตร ใหผานการพจิารณาจากคณะกรรมการวิชาการ

ของคณะ คณะทําหนังสอืมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหความเห็นเกี่ยวกับการ

ปดหลักสูตร 

2.2 มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวิเคราะหหลกัสูตรดังกลาววาอยูในเกณฑการ 

ปดหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยฯ หรือไม ดังนี ้

2.2.1 ไมมีนักศึกษาตกคางอยูและไมมีแผนรบันักศึกษาภายใน 2 ปขางหนา 

2.2.2 ไมมีผูสมัครเขาศึกษาเกินกวา 4 ปติดตอกัน 

2.2.3 ไมมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและหรอือาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และไมมีนักศึกษาตกคางอยู 
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2.2.4 ไดรับการรองขอปดจากสาขาโดยความเห็นชอบของคณะ หรือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให

ปดเนื่องจากไมเปนไปตามแผน 

หากไมเขาตามหลกัเกณฑดงักลาว สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนจะสงหลักสูตรใหคณะ 

รับไปพจิารณาทบทวน 

2.3 คณะเสนอใหสภาวิชาการพิจารณาและใหความเห็นชอบปดหลักสูตร (สภาวิชาการ จัดทําสําเนา

แบบฟอรมการปดหลกัสูตร จํานวน 15 ชุด) 

2.4 เมื่อสภาวิชามีมิติใหความเห็นชอบปดหลักสูตร ใหคณะเสนอเขาอนุกรรมการฝายวิชาการสภา

มหาวิทยาลัย (อนุกรรมการฝายวิชาการสภามหาวิทยาลัย จดัทําสําเนาแบบฟอรมการปดหลักสูตร 

จํานวน 9 ชุด) 

2.5 เมื่ออนุกรรมการฝายวิชาการ สภามหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบ ใหคณะเสนอเขาสภา

มหาวิทยาลัย (สภามหาวิทยาลัย จัดทําสําเนาแบบฟอรมการปดหลักสูตร จํานวน 45 ชุด) 

2.6 สภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบปดหลักสูตร สํานักสงเสริมวิชาการจะแจงการปดหลักสูตรไปยงั

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วันหลังสภามหาวิทยาลัยฯอนุมัติใหปดหลักสูตร 

2.7 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหนงัสือเห็นชอบการปดหลักสูตรกลบัมหาวิทยาลัย สํานกั

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดําเนินการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
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แผนภาพขั้นตอนปดหลกัสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ผาน 

คณะ เสนอการปดหลักสูตรมายังสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

เริ่ม 

สาขาวิชาเสนอปดหลักสูตร ผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการคณะ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําคณะ

ประเมินการปดหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยฯ  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยตรวจสอบเงื่อนไขการปดหลักสูตร ดังนี้ 

1.ไมมีนักศึกษาตกคาง และไมมีแผนรับนักศึกษา

ภายใน 2 ปขางหนา 

2.ไมมีผูสมัครเขาศึกษาเกิน 4 ป ติดตอกัน 

3.อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย

ประจําหลักสูตร ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ 

เสนอสภาวิชาการ

เห็นชอบ 
ไมอนุญาตใหปด 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจงเรื่อง

ไปยังคณะ / คณะเสนอสภาวิชาการ 

เสนอคณะอนุกรรมการ

ฝายวิชาการสภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

เสนอสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ 

1 

2 

3 

4 

5

6 

ต่อ 

ไมอนุญาตใหปด 

ไมอนุญาตใหปด 

ไมผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ผาน 

ไมผาน 



 

คูมื่อการขออนุมตัเิปิด / ปิดหลกัสตูร  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ หน้า 10 
 

แผนภาพขั้นตอนปดหลกัสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ต่อ 

เสนอ  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  เห็นชอบ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แจงผลไปยังคณะ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ไมเปดรับสมัครนักศึกษา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เสนอ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ภายใน 30 วันหลังสภา

อนุมัติ 

จบ 

7 

8 
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สวนที่ 3 รายชื่อเอกสารที่เก่ียวของสําหรับการจัดทาํหลักสูตร 

1. ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 

1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 

1.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบรหิารเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 

พ.ศ.2548 

1.4 แนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณารบัรองหลักสูตรและการรบัรองมาตรฐานการศึกษา 

1.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

1.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา 

1.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจงปดหลักสูตร สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา 

1.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552” และเอกสารแนบทายประกาศ 

1.10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาจาคอมพิวเตอร 

พ.ศ.2552 

1.11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาโลจิสติกส 

พ.ศ.2552 

1.12 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2553 

1.13 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ.2553 

   2. การกําหนดชื่อปริญญา 

 กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 

   3.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 3.1 วาดวยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2550 

 3.2 วาดวยการประเมินผลการศกึษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 

 3.3 วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน และยกเวนรายวิชา ในระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2553 

   4. ขอบังคับสภาประจํามหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค  วาดวยการจัดการศึกษาภาคฤดูรอนสําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2550 

   5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปดและปดหลกัสูตร ประกาศ ณ 

วันที่  20  พฤศจิกายน พ.ศ.2551 
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   6. เอกสารที่เก่ียวของกับการพัฒนา/บริหารหลักสูตร (ตามแบบฟอรมในเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาของ สกอ) 

 6.1 แบบ มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดบั ................... สาขา/สาขาวิชา .................................... 

 6.2 แบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลกัสูตร 

 6.3 แบบ มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา 

 6.4 แบบ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

  6.5 แบบ มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 6.6 แบบ มคอ.6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

 6.7 แบบ มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร 

 6.8 แบบ มคอ.02 – มคอ.06 

 6.9 แบบขออนุมัติปดหลกัสูตร มหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค 
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ภาคผนวก 

     1.   หนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทีศ่ธ0506(2)/ว 409 วันที่  31  มีนาคม  2551  

เรื่อง แนวปฏิบัติการแจงปดหลกัสูตร สาขาวิชา  

2. บันทึกขอความ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศกึษา 

ที่ศธ0506(2)/ว1378 วันที่ 30 ตุลาคม 2550 เรื่องการแจงขอมูลเกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการ

จัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 

3. บันทึกขอความ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศกึษา  

ที่ศธ0506(1)/13904 วันที่ 27 ตุลาคม 2553 เรื่องการปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่องแนวปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่องแนวปฏิบัติในการเปดและปดหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 




