
 

 

ค ำน ำ 
 

  คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยยึดกรอบและแนวทางการจัดท า
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2553 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ของสถาบันรัชต์ภาคย์ 
  คู่มือฉบับนี้น าเสนอแนวปฏิบัติในการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และแนว
ปฏิบัติการปิดหลักสูตร ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงานในการเสนอหลักสูตร เพื่อให้คณะและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางในการด าเนินการตามขั้นตอน และยึดรูปแบบหัวข้อการ
น าเสนอ ตลอดจนรูปแบบการพิมพ์ที่ก าหนดไว้ 
  เพื่อให้การจัดท าหลักสูตรของสถาบันฯ เป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน ทางส านักวิชาการ 
สถาบันรัชต์ภาคย์ จึงได้จัดท าคู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ผู้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร 
คณาจารย์ และผู้ที่เก่ียวข้อง ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
 
 
 

ส านักวชิาการ   
สถาบนัรัชต์ภาคย ์
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สำรบัญ 
หน้า 

 
ค าน า 
สารบัญ 
แนวปฏิบัติการเสนอโครงการวจิัยศึกษาความเปน็ได้ในการเปิดหลักสูตร 1 
 ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยศกึษาความเปน็ไปได้ในการเปิดหลักสูตร 1 
 แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจยัเปิดหลักสูตร 4 
 แบบฟอร์มเสนอขอพัฒนา/เปิดหลักสูตรใหม่ 8 
 แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร 11 
 แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 12 
 แบบการเขียนรายงานผลการวิจยัของสถาบัน 13 
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรและปิดหลักสูตรของสถาบันรัชต์ภาคย์ 24 
 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ 24 
 การปรับปรุงหลักสูตร 28 
 การขอปิดหลักสูตร 32 
รูปแบบการพิมพ์รปูเล่มของรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2) 34 

ภาคผนวก ก แบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
ภาคผนวก ข แบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
ภาคผนวก ค แบบรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) 
ภาคผนวก ง แบบรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ. 5) 
ภาคผนวก ฉ แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) 
ภาคผนวก ช ข้อบงัคับสถาบนัรัชต์ภาคย์วา่ด้วยเร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตรี 
ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มเก่ียวกับหลักสูตร ของสถาบนัรัชต์ภาคย์  
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แนวปฏิบัติกำรเสนอโครงกำรวิจัยกำรเสนอโครงกำรวิจัยศึกษำควำมเป็นได้ 
ในกำรเปิดหลักสูตร 

 
1. ขั้นตอนกำรเสนอโครงกำรวิจัยศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดหลักสูตร 

  1.1 คณะต้องเสนอโครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตร เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัย โดยเสนอผ่านคณบดี ส านักวิชาการ และสถาบันฯ ตามล าดับ 
  1.2 เมื่อโครงการวิจัยผ่านการอนุมัติจากสถาบันฯ ให้คณะและ/หรือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ด าเนินการวิจัยส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร 
 1.3 เมื่อด าเนินการวิจัยส ารวจความเป็นได้ในการเปิดสอนหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ให้สรุปผล
รายงานวิจัยตามแบบ วชก. 047 
 1.4 การน าเสนอระดับคณะ 
   1.4.1 กรรมการบริหารคณะ 
   1.4.2 กรรมการประจ าคณะ 
   เอกสารที่น าเสนอประกอบด้วย  

1) แบบเสนอขอพัฒนา/เปิดหลักสูตรใหม่ (วชก. 040)  
2) แบบเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (วชก. 043) จ านวนไม่น้อย

กว่า 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ท่าน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มี
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน และ 

3) แบบการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตร (วชก. 042) 
  1.5 เมื่อผ่านการพิจารณาจากกรรมการระดับคณะ ให้คณะด าเนินการเสนอต่อส านักวิชาการ เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนน าเสนอกรรมการระดับสถาบัน เอกสารที่น าเสนอประกอบด้วย 
   1.5.1 เสนอแบบขอพัฒนา/เปิดหลักสูตรใหม่ (วชก. 040)  
  1.5.2 แบบเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (วชก. 043) จ านวนไม่น้อยกว่า 
5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ท่าน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กร
วิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน และ 
   1.5.3 แบบการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตร (วชก. 042) 
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   1.5.4  รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ 
  1.6 การน าเสนอระดับสถาบัน ประกอบด้วย 
   1.6.1 คณะกรรมการวิชาการประจ าสถาบันรัชต์ภาคย์ 
    กรณีเอกสารถูกต้อง ทางส านักวิชาการจะแจ้งคณะและ/หรือคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร จัดท าเอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการประจ าสถาบันรัชต์ภาคย์ จ านวน 15 ชุด หาก
เอกสารไม่ถูกต้องทางส านักวิชาการจะแจ้งคณะ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับแก้ไขก่อน
น าเสนอคณะกรรมการวิชาการประจ าสถาบันรัชต์ภาคย์ 
   1.6.2 คณะกรรมการสภาวิชาประจ าสถาบันรัชต์ภาคย์ 
    กรณีที่คณะกรรมการวิชาการฯ ได้เสนอแนะหรือให้ปรับปรุงข้อมูลบางส่วน ให้คณะ
ปรับแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการประจ าสถาบันฯ เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อย
แล้วให้คณะส่งมายังส านักวิชาการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และจัดท ารูปเล่มเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการประจ าสถาบันรัชต์ภาคย์ จ านวน  15  เล่ม  
   1.6.3 คณะกรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์ 
    กรณีที่คณะกรรมการสภาวิชาการประจ าสถาบันฯ ได้เสนอแนะหรือให้ปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลบางส่วน คณะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เมื่อ
ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คณะส่งมายังส านักวิชาการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และจัดท า
รูปเล่มเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์ จ านวน  15 เล่ม 
  1.7 เมื่อคณะกรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิจัยการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรแล้ว ให้คณะและ/หรือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรด าเนินการ
พัฒนาและจัดท าร่างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (มคอ.2) 
ต่อไป  
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ขั้นตอนกำรเสนอโครงกำรวิจัยศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรเปดิสอนหลักสูตร 
กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรปรบัปรุงหลักสตูร 

เสนอกรรมการสภาสถาบันฯ 
(ส่งก่อนล่วงหน้า 9 วัน) 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ด าเนินการพัฒนาและจดัท าร่างหลักสูตร 

(ตามแบบ มคอ. 2) 

คณะ/สาขาวิชา จัดท า 
1) แบบเสนอขอพัฒนา/เปดิหลักสูตรใหม่ (วชก. 040)  
2) รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร (วชก. 043) 
3) แบบวิจัยความเป็นไปได้ในการเปดิหลักสูตร (วชก. 042) 

เสนอกรรมการบริหารคณะ และเสนอกรรมการประจ าคณะ 
(แนบรายงานการประชุม) 

เสนอกรรมการวิชาการประจ าสถาบันรัชต์ภาคย ์
(แนบรายงานการประชุม) 
(ส่งก่อนล่วงหน้า 9 วัน) 

เสนอกรรมการสภาวิชาการฯ 
(ส่งก่อนล่วงหน้า 9 วัน) 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1 – 2 เดือน 

1 – 2 เดือน 
ไม่เห็นชอบส่งคืนคณะ 

ปรับปรุงก่อนเสนอ 
สภาสถาบันฯ 

ไม่เห็นชอบส่งคืนคณะ 

ปรับปรุงก่อนเสนอ 
สภาสถาบันฯ 
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2. แบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำรวิจัยเปิดหลักสูตร 
 
 
 
 
 

แบบกำรเสนอโครงกำรวิจัยเปิดหลักสูตร 
 
ชื่อหน่วยงาน  ..................................................................................................................... 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ..................................................................................................................... 
แผนงาน   .....................................................................................................................  
ผลผลติ   ..................................................................................................................... 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม   โครงการ/กิจกรรมใหม่ 
     โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง 
______________________________________________________________________ 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
  1.1 ประเภทโครงการ 
  ผลิตบัณฑติ          พัฒนาคุณภาพนักศึกษา           พัฒนาการเรียนการสอน 
 
 1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

ระดับ ประเภท ข้อที่ เรื่อง 
สถาบนัรัชต์ภาคย ์ ยุทธศาสตร ์   

ผลผลติ   

มาตรการ   

ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของส านักงาน

องค์ประกอบ   

ตัวบ่งชี ้   

วชก. 042 
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ระดับ ประเภท ข้อที่ เรื่อง 
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

เป้าหมายที่
คาดหวัง 

  

ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

องค์ประกอบ   

ตัวบ่งชี ้   

เป้าหมายที่
คาดหวัง 

  

  
2. หลักการและเหตุผล 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
3. วัตถุประสงค ์
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 
 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ........... คน  ประกอบด้วย 
 4.1  .......................................................................................... 
 4.2  .......................................................................................... 
 4.3  .......................................................................................... 
5. ตัวชี้วัดเปา้หมาย/ ค่าเป้าหมาย 
 5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
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 5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 5.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 
6. วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการด าเนินงาน  (เช่น) 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดท าเนื้อหาและแก้ไขหลักสูตร จ านวน  8  คร้ัง 
ระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม 2556  ณ. สถาบันรัชต์ภาคย์ 
  6.2 จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก จ านวน  3  คร้ัง ระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2556  ณ. สถาบันรัชต์ภาคย ์
 

ขั้นที ่ กิจกรรม/งาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ ……..) 

พ.ศ. …… พ.ศ. …….. 
มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. 

1 จัดประชุมกรรมการพัฒนา
หลักสตูรเพื่อจดัท าเนื้อหาและ
แก้ไขหลักสูตร 

            

2 จัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสตูร
จากผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 

            

 
7. วิธีการด าเนินงานตามโครงการ 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
8. งบประมาณ 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
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  สถาบันรัชตภ์าคย ์  
  

9. ผลที่คาดหวังจะได้รับ 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
10. การประเมินผลโครงการ 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ................................................ 
(.................................................) 

ผู้เสนอโครงกำร 
 

ลงชื่อ................................................... 
(.................................................) 

คณบดีคณะ............................................... 
ผู้เห็นชอบโครงกำร 

 
 

ลงชื่อ................................................... 
(.................................................) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
ผู้เห็นชอบโครงกำร 

 
 

ลงชื่อ................................................... 
(ดร.ราชวิกรม  อาทิตย  เจริญรัชต์ภาคย์) 

อธิการบดีสถาบนัรัชต์ภาคย์ 
  ผู้อนุมัติโครงกำร 
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  สถาบันรัชตภ์าคย ์  
  

3. แบบฟอร์มเสนอขอพัฒนำ/เปิดหลักสตูรใหม ่
 
 

 
 
 

แบบเสนอขอพัฒนำ/เปิดหลักสูตรใหม ่
 
1. ชื่อหลักสูตร   
 (ภาษาไทย) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 (ภาษาอังกฤษ)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   
(สาขาวชิา) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(คณะ)  ------------------------------------------------------   สถาบนัรัชต์ภาคย ์
3. แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) สถำบันรัชต์ภำคย์ 
สอดคล้องในประเด็นยทุธศาสตร์ -----------------------------------------------------------------------------------  
เป้าประสงค ์ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
กลยุทธ์  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. หลักกำรและเหตผุลในกำรเสนอขอพัฒนำ/เปิดหลักสตูร 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

วชก. 040 
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  สถาบันรัชตภ์าคย ์  
  

6. หลักสูตรจะเปิดรบันักศึกษำในภำคเรียนที่------------ ปีกำรศึกษำ----------------------------  
 
7. แผนกำรรับนักศึกษำ 

ชั้นปีที่ศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำ/ปีกำรศึกษำ 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 
ชั้นปทีี่ 1      
ชั้นปทีี่ 2      
ชั้นปทีี่ 3      
ชั้นปทีี่ 4      

รวม      
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา      

 
8. รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  รายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสตูร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีดังนี ้

ที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ/สำขำ/สถำบัน/ปีที่จบ 
1   
2   
3   
4   
5   

 
9. ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
10. เป้ำหมำย/กิจกรรมที่จะพัฒนำหลักสูตรนี ้
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  สถาบันรัชตภ์าคย ์  
  

11. บุคลำกรและทรัพยำกรที่ต้องกำรเพ่ิมในแต่ละปี (หน่วย : อัตรำ)  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

12. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ตลอดหลักสูตร จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย และปีงบประมำณ 

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 
ปีงบประมำณ 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 
      
      
      

รวม      
 
13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ทั้งนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมคร้ังที่--------------------------เมื่อวันที่-------

เดือน------------------------------พ.ศ. ------------- 
 
 

 
ลงนาม------------------------------------------------------ 

         (---------------------------------------) 
 หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ลงนาม------------------------------------------------------ 

         (---------------------------------------) 
         คณบด ี
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  สถาบันรัชตภ์าคย ์  
  

4. แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลกัสตูร  
 
 

 
 
 

แบบเสนอชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสตูร 
 
คณะ...............................................................สำขำวิชำ................................................................. 
ชื่อหลักสูตร............................................................................................................................. ....... 
ระดับ....................................................................................................... 

    ปรับปรุงหลักสูตร    พัฒนำหลักสูตร 
ประธำนกำรกำร............................................................................................................................. 
 กรรมกำร 1. ....................................................................................................... 
  2. ....................................................................................................... 
   3. ....................................................................................................... 
  4. ....................................................................................................... 
   5. ....................................................................................................... 
   6. ....................................................................................................... 
 เลขำนุกำร .......................................................................................................... 
 
 

ลงนำม.................................................. 
(.........................................................) 
คณบดี................................................ 

หมำยเหตุ 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาใดในระดับคุณวุฒิใดระดับหนึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน หากมีองค์การวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ  

วชก. 043 
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  สถาบันรัชตภ์าคย ์  
  

5. แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร 
 
 

 
 
 

แบบเสนอชื่อคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร 
 
คณะ...............................................................สำขำวิชำ................................................................. 
ชื่อหลักสูตร.................................................................................................................................... 
ระดับ....................................................................................................... 

    
ประธำนกำรกำร............................................................................................................................. 
 กรรมกำร 1. ....................................................................................................... 
  2. ....................................................................................................... 
   3. ....................................................................................................... 
  4. ....................................................................................................... 
   5. ....................................................................................................... 
   6. ....................................................................................................... 
 เลขำนุกำร .......................................................................................................... 
 
 

ลงนำม.................................................. 
(.........................................................) 
คณบดี................................................ 

วชก. 044 
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  สถาบันรัชตภ์าคย ์  
  

7. แบบเสนอโครงกำรวิจัยสถำบัน 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอโครงกำรวิจัยสถำบัน 
เรื่อง กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดสอนหลักสูตร....................................... 

สำขำวิชำ............................................................................ 
สถำบันรัชต์ภำคย์ 

 
 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำวิจัย 
  ให้ระบุประเด็นต่อไปนี ้

- สภาพปัญหา เหตุผลความจ าเปน็ในการศึกษาวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย/ประเด็นที่ศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาความต้องการของตลาด สังคมและความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ 
2. ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย 
3. ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. เพื่อศึกษาความคุ้มทุนทางด้านการเงินและความคุ้มทุนทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร เช่น

จุดเน้นของหลักสูตร เป็นตน้ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 

ระบุให้ชัดเจน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

ระบุให้ชัดเจน 

วชก. 047 
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  สถาบันรัชตภ์าคย ์  
  

วรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง................................................................ 

 
วิธีกำรวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้ 
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ส าหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2) ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เรียน 2) กลุ่มผู้ใช้/นายจ้าง และ 3) กลุ่มนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กลุ่มตัวอย่าง สุ่มมาจากประชากรทั้ง 3 กลุ่ม การสุ่มตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือและมีความ
เป็นตัวแทนของประชากร ระบุจ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มและวิธีการที่ใช้ในการสุ่ม ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียน ให้มีข้อมูลในเชิงสถิติจ านวนของกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายผู้เรียนหลักสูตรนี้
ประกอบด้วยเพื่อให้เห็นแนวโน้มผู้เรียน เช่น จากกลุ่มผู้ก าลังจะส าเร็จหรือส าเร็จการศึกษาแล้ว โดยได้
ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิหรือทุติยภูมิและจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการให้ผู้ส าเร็จในหลักสูตรนี้ว่า มีผู้
ที่ท างานที่เก่ียวข้องที่จะศึกษาต่อยอดจ านวนมากน้อยเพียงใด 

1.2 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุน
ในการเปิดสอนหลักสูตรนั้นๆ ให้ระบุให้ชัดเจน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุให้ชัดเจนว่าเครื่องมือมีโครงสร้างประเด็นค าถามและ
ลักษณะของค าถามเป็นอย่างไร และเครื่องมือชุดใดใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใด 
3. วิธีกำรเก็บรวมรวบข้อมูล ระบุให้ชัดเจนว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีใด เช่นใช้
วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การสัมภาษณ์ การสัมมนา เป็นต้น 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล (ระบุให้ชัดเจนว่าการศึกษาแต่ละประเด็นจะใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูล) 
  4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่....................... 
  4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
  4.3 ความคุ้มทุนทางด้านการเงินและความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ (กรณีโครงการพิเศษ) 
ให้ระบุวิธีประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นว่า หากเปิดสอนหลักสูตรนี้ จะมีค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้างทั้ง
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการจัดท าหลักสูตรและสื่อการศึกษารายรับสมดุลกับ
รายจ่ายหรือไม่ จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในแต่ละปีควรมีจ านวนเท่าใด หากเปิดสอนจะมีความมั่นใจ
หรือไม่ว่าจะมีความคุ้มทุนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ 
 4.4  ความพร้อมของบุคลากรสาขาวชิาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้ระบุว่าหากเปิดหลักสตูร
นี้คณะ/และสาขาวิชาจะมีอาจารย์ที่คุณวุฒิการศึกษาตรงเพียงพอ สอดคล้องกับประกาศของทบวงฯ 
เร่ือง การเปิดสอนหลักสูตรใหม่และความพร้อมด้านทรัพยากรอื่นๆหรือไม่ 
 4.5  ข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร 
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  สถาบันรัชตภ์าคย ์  
  

 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจยั 
 3 - 6 เดือนนับตั้งแต่ได้รบัอนุมตัิให้ด าเนินการ 
 
งบประมำณด ำเนินกำร 

โครงการละ.........................บาท 
 
สถำนที่เก็บข้อมูล 
 ระบุให้ชัดเจน เช่น สถานที่ท างาน/หรือที่อยู่ของผู้ให้ข้อมูล 
 
คณะผู้วิจัย 
........................................................................................     ประธานโครงการ 
........................................................................................     ที่ปรึกษา 
........................................................................................     หัวหน้านักวิจัย 
........................................................................................     นักวิจัย 
........................................................................................     นักวิจัย 
........................................................................................     ผู้ช่วยนักวิจัย 
........................................................................................     ผู้ช่วยนักวิจัย 
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10. แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร 

กิจกรรม เดือนที่ 
1 2 3 4 5 6 

- วางแผนการด าเนนิการ 
- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
- พัฒนาทดลองใช้เครื่องมือฯและปรับแก้ไข 
- เก็บรวมรวบข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ การจัดประชุม/สัมมนา เปน็ตน้ 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- เขียนรายงานการวิจัยสง่รายงานการวิจัย (ฉบับรา่ง 1 ) 

      

               
  หมายเหตุ  กิจกรรมและช่วงเวลาด าเนินการในแตล่ะกิจกรรม ปรับได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................. 
     (..................................................) 
      ผู้เสนอโครงการ/หัวหน้าโครงการ 
     วัน..........เดือน.................พ.ศ. ........   
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- แบบการเขียนรายงานการวิจยัสถาบนั - 

 

รำยงำนกำรวิจัยสถำบัน 
เรื่อง กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดสอน 

หลักสูตร....................................... 
สำขำวิชำ............................................................... 

สถำบันรัชต์ภำคย์ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้วิจัย (ระบุชื่อ) 

1.  ……………………………………………………………………………………… 
2.  ……………………………………………………………………………………… 
3.  .................................................................................................. 

 
 
 

พ.ศ. .........(ระบุปีทีท่ าวิจัยแล้วเสร็จ) 
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ค ำน ำ 
....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………ผู้วิจัย 
วันที่........เดือน...............พ.ศ. ........... 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี ้
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย/ประเด็นที่ศึกษำ 

1. ความต้องการของตลาด สังคม และความสอดคล้องกบัสภาวการณ์ของประเทศ 
2. ความต้องการและความสนใจในการการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย 
3. ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. ความคุ้มทุนทางดา้นการเงนิและความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์(กรณีโครงการพิเศษ) 
5. ข้อมูลอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร 

(ปรับหัวข้อให้เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์) 
 
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีจ านวนเท่าใด 
2. เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบใดบา้ง 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีใดและได้รบัการตอบกลับร้อยละเท่าใดของแต่ละกลุ่ม 
 

ผลกำรวิจัย (สรุปสาระส าคัญสัน้ๆ ที่ไดจ้าก “บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล”) ดังนี ้
1. ความต้องการของตลาด สังคมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ 
....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
2. ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย 
....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
3. ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
4. ความคุ้มทุนทางดา้นการเงนิและความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์(กรณีโครงการพิเศษ) 
....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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5. ข้อมูลอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร 
(ปรับหัวข้อให้เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์) 
....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเปิดสอนหลักสูตรที่
ศึกษาและการวางแผนด าเนินงานด้านการเรียนการสอน โดยสรุปสาระสั้ นๆจากบทที่ 4 สรุปและ
ข้อเสนอแนะ 
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สำรบัญ 
หน้า 

ค าน า 
บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
บทที่ 1  บทน า 
 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าวิจัย 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 ค าจ ากัดความ 
 ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้ามี) 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
บทที่ 2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
บทที่ 4 สรุป และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะ 
บรรณานุกรม  (หากจ าเปน็ต้องม)ี 
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สำรบัญตำรำง 
          หน้า 
ตารางที่ 1 ........................................................................................................................................  
ตารางที่ 2 ........................................................................................................................................  
ตารางที่ 3  ......................................................................................................................................  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำวิจัย 
 ให้ระบุตามประเด็นต่อไปนี ้
 - สภาพปัญหา เหตุผลความจ าเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย/ประเด็นที่ศึกษำ 

1. ความต้องการของตลาด สังคมและความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ 
2. ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย 
3. ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. ความคุ้มทุนทางดา้นการเงนิและความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์(กรณีโครงการพิเศษ) 
5. ข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร เช่น 

จุดเน้นของหลักสูตร เป็นตน้ 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ค ำจ ำกัดควำม 
 ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
 ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 
 ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
วรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (หากจ าเป็นต้องระบุ) 
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บทที่ 2 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 วิธีการด าเนินการวิจัยให้แบ่งรายละเอียดเป็นเรื่องต่างๆได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน ได้แก่.......................................................................................... 
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ ..........................................ได้จ านวน......................คน (ระบุให้ชัดเจนว่า
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนเป็นใคร  จากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาใด พร้อมทั้งมีข้อมูลเชิงสถิติของกลุ่มที่
คาดว่าจะเป็นเป้าหมายผู้เรียนในหลักสูตรนี้เพื่อให้เห็นแนวโน้มผู้เรียน โดยส ารวจจากแหล่งปฐมภูมิหรือ
ทุติยภูมิ และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องว่ามีจ านวนมากน้อยเพียงใด) 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ใช้/นายจา้ง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ......................................... 
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธสีุ่มแบบ...........................ได้จ านวน..............................คน 
  กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักวิชาการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ  จากหน่วยงาน / สถาบันการศึกษาจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้แก่ ....................................กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ.........................ได้จ านวน
......................คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ระบุให้ชัดเจนว่าเครื่องมือมีโครงสร้าง ประเด็นและลักษณะค าถามเป็นอย่างไรและเครื่องมือ 
แต่ละชนิดใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใด เช่น 
  1. แบบสอบถามส าหรับกลุ่ม (ระบุกลุ่มตัวอย่าง) ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกับ............................... 
  2. แบบสัมภาษณส์ าหรับกลุ่ม (ระบุกลุ่มตัวอย่าง) ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับ............................. 

3. แบบส ารวจรายการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ................................................................ 
  4. การจัดประชุม / สัมมนาเก่ียวกับ (ระบุเร่ืองที่จะประชุม / สมัมนา)  
โดยเชิญผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่..................................................................................................................
(ระบุให้ชัดเจนวา่ ผู้เข้าประชุม / สัมมนา เป็นใคร จ านวนเทา่ไหร่ เม่ือไหร่ และที่ไหน) 
 วิธีการสร้างเครื่องมือ ระบุวิธีการสร้างเครื่องมือแต่ละชุด พร้อมทั้ง ระบุด้วยว่าแต่ละชุด
ประกอบด้วยประเด็น/ค าถาม กี่ตอน อะไรบ้าง 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 (ระบุให้ชัดเจนว่าเครื่องมือแต่ละชุด ส่งให้กลุ่มตัวอย่างจ านวนเท่าไหร่ และได้รับคืนจ านวน
เท่าไหร่) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกตามกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายผู้เรียน กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้/นายจ้าง กลุ่มตัวอย่างนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายมี
วิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายผู้เรียน ด าเนินการโดย....................................................................... 

2. กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ / นายจา้ง ด าเนินการโดย......................................................................... 
3. กลุ่มตัวอย่างนักวิชาการ / ผูท้รงคุณวุฒิ ด าเนินการโดย....................................................... 
4. แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับค่าใช้จ่าย ด าเนินการโดย ............................................................ 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
.................................ส าหรับข้อมูลที่เป็นข้อความเชิงคุณลักษณะใช้วิธีการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ด้านความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ จะพิจารณาโดยอาศัยความพร้อมและ
ศักยภาพของคณะ / สาขาวิชา .......................................................ที่มีอยู่ ในเร่ืองจ านวนคณาจารย์ และ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดประชุม / สัมมนา ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหาและสรุปผลการสัมมนา 
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บทที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 ให้เสนอผลการวิเคราะห์โดยอาจเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ และอื่นๆ พร้อมการตีความ
จากข้อมูลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย/ประเด็นที่ศึกษา 
 
ตอนที่ 1 ความต้องการของตลาด สังคมและความสอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 2 ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 3 ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชา และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 4 ความคุ้มทุนทางด้านการเงินและความคุ้มทุนทางดา้นเศรษฐศาสตร์(กรณีโครงการพิเศษ) 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 5 ข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสตูร (ชื่อตอน
ปรับให้ เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์) 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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บทที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

ให้สรุปตำมวัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย / ประเด็นที่ศึกษำ ดังนี ้
1. ความต้องการของตลาด สังคม และความสอดคล้องกบัสภาวการณ์ของประเทศ 
2. ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย 
3. ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. ความคุ้มทุนทางดา้นการเงนิและความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์(กรณีโครงการพิเศษ) 
5. ข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร  
(ปรับให้เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการวางแผน บริหารการด าเนินงานการเปิด

หลักสูตรอย่างละเอียด / เป็นขั้นตอนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยที่จะท าการวิจัยต่อจากเรื่องนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลการเปิด

หลักสูตรในเชิงลึกมากข้ึน 
 
 
 

บรรณำนุกรม 
(หากจ าเป็นต้องระบุ)   

 
หมายเหตุ บรรณานุกรมให้ขึ้นหน้าใหม่ 
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ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร 

และปดิหลักสูตรของสถาบันรัชต์ภาคย ์

 

 
 
 

ประกำศสถำบันรัชต์ภำคย์ 
ที่ ส.รภ. 009/2556 

เรื่อง ขั้นตอนกำรพัฒนำหลักสูตร ปรับปรุงหลกัสูตร และปดิหลักสูตร  
ของสถำบันรัชต์ภำคย์ 

 
  ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่  16 กรกฎาคม 2552  ข้อ 4 ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร และต้องอนุมัติ
หลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน อาศัยอ านาจความในมาตรา 43(12) ตาม 
พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวและให้ทุกคณะสามารถจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรได้ถูกต้อง สถาบันรัชต์ภาคย์ จึงได้จัดท าระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร โดย
แบ่งเป็นระบบและกลไกที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรและการปิดหลักสูตร ดังนี้ 
  
กำรพัฒนำหลักสูตรใหม ่
  หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งยัง
ไม่เคยเปิดสอนในสถาบันรัชต์ภาคย์มาก่อน โดยต้องผ่านการพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาวชิาการ
ฯ ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ และได้รับความเห็นชอบรับทราบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
ขั้นตอนกำรเสนอควำมเห็นชอบของหลักสูตรใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะ/สาขาวิชาเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรตามแบบเสนอโครงการพัฒนา
หลักสูตร (วชก.040) ซึ่งมีรายละเอียด ประกอบด้วย 
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  1. เหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งควรมีข้อมูลหรือผลการศึกษาวิจัยที่แสดง
ถึงโอกาสที่จะส่งผลให้มีงานท า หรือความต้องการคนในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ 
  2. ความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และเอกสารต ารา ที่เก่ียวข้อง 
  3. ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนนิงาน 
 ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร ตามล าดับดังนี้ 
  1. คณะ/สาขาวชิาเสนอโครงการพัฒนาหลักสตูรต่อคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษา แล้วแต่
กรณีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  2. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษาแล้ว สาขาวิชาเสนอโครงการ
พัฒนาหลักสูตรให้ส านักวิชาการ เพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อสภา
สถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร มีล าดับดังนี้ 
  1. เมื่อโครงการฯ ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว ให้คณะ/สาขาวิชาเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตรต่อส านักวิชาการประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาที่จะพัฒนาหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 5  ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย 2 ท่าน อาจารย์ประจ าภายในคณะ/สาขาวิชา จ านวน 3 ท่าน โดยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกตามคุณสมบัติแล้วให้ส านักวิชาออกหนังสือค าสั่งแต่งตั้ง โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม 
  2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 โดยมี
รายละเอียดตามแบบ มคอ. 2   
  3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร น าหลักสูตรฯ ที่ร่าง เสนอต่อคณะกรรมการคณะ /
บัณฑิตศึกษา พร้อมเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่เก่ียวข้องโดยในจ านวนนี้ต้องมี ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสถาบัน (ต้องไม่เป็นกรรมการยกร่างหลักสูตร) จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการวิพากษ์
หลักสูตรจะต้องบันทึกสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายงานการประชุม) เป็นเอกสารแนบไว้
ภาคผนวกท้ายเล่มหลักสูตร 
  4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากข้อ 3. ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
และตรวจสอบความถูกต้องภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อีกครั้ง
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการประจ าสถาบันฯ เพื่อขอความเห็นชอบพิจารณาหลักสูตร  
เมื่อผ่านพิจารณาหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ต่อไป 



32 
 

  สถาบันรัชตภ์าคย ์  
  

  5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากข้อ 4. (ถ้ามี) ไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อีก
ครั้ง แล้วน าส่งร่างหลักสูตรฉบับแก้ไขไปยังส านักวิชาการ จ านวน 1 เล่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รูปแบบตาม มคอ.2 และข้อปฏิบัติ/
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันฯ ที่เก่ียวข้อง หากมีข้อต้องแก้ไขคณะกรรมการร่างหลักสูตรน า
กลับไปแก้ไขอีกครั้ง 
 
 ขั้นตอนที่ 4  การขออนุมัติหลักสูตร  มีล าดับดังนี้ 
  1. น าร่างหลักสูตรที่แก้ไขแล้วจ านวน 10 เล่ม ส่งส านักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้าประชุม
สภาวิชาการฯ เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร 
  2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการประจ าสถาบันฯ (ถ้ามี) แล้วน าร่างหลักสูตรที่แก้ไขแล้วจ านวน 12 เล่ม ส่งส านักวิชาการ เพื่อ
บรรจุเป็นวาระเข้าประชุมสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
  ขั้นตอนที่ 5 การขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีล าดับดังนี้ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร น าหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของสภาสถาบัน (ถ้ามี) แล้วจัดท าหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จ านวน  5  เล่ม  
ส่งส านักวิชาการ 
   2. ส านักวิชาการน าหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน เพื่อขอความเห็นชอบและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 
   3. หลักสูตรที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  และได้รับการตรวจสอบจากระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีติดต่อกัน 2 ปี ในกรณีหลักสูตร 4 ปี ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะด าเนินการส่งให้ ก.พ. เผยแพร่หลักสูตรเพื่อรับรองคุณวุฒิปริญญาต่อไป 
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ขั้นตอนกำรขอจัดท ำหลักสตูรเพื่อขอเปิดด ำเนินกำรหลักสูตร 
 
 
 

   
 ก

รณี
มีก

าร
แก

้ไข
 

    สกอ. แจ้งไปยังส านักงาน ก.พ.  

             เพ่ือรับรองคุณวุฒ ิ

ส านักวิชาการออกหนังสอืค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม 

ส านักวิชาการออกหนังสอืค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  

โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม 

 

ส านักวิชาการจัดสง่หลักสูตรที่ผา่นคณะกรรมการสภาสถาบันฯ  

ส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับการอนมุัต ิ เพื่อรับทราบการอนุมัติหลักสูตร 

 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  

รับทราบการอนุมัติหลักสูตรและแจ้งสถาบันฯ 

 

ส านักวิชาการแจ้งสถาบันฯ และคณะทีเ่กี่ยวข้อง  

ทราบถึงผลการรับทราบการอนุมัติหลักสูตร 

 

คณะ/สาขาวิชา เสนอหลักสูตรที่ผา่นการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคณุวุฒ ิ 

เสนอตอ่ส านักวิชาการ 

ส านักวิชาการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ / สภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการพัฒนาหลักสูตรใหม ่

 

คณะ/สาขาวิชา เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร / 

 เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

คณะ/สาขาวิชา จัดท ารา่งหลักสูตร เสนอตอ่คณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศกึษา/เสนอรายชื่อ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

 

คณะ / สาขาวิชา จัดท าหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการวิพากษ์หลกัสูตร 
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กำรปรับปรุงหลกัสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว ทั้งที่เป็นหลักสูตรที่
เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันหรือไม่มีการเปิดสอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
   1. หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร เช่ น 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชา
เฉพาะ เปลี่ยนระบบการศึกษา เปลี่ยนรายวิชาจนเป็นผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร เป็นต้น 
  2. หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงแต่ยังคงเนื้อหาของศาสตร์ 
นั้น ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์เดิม
ของหลักสูตร เช่น เปลี่ยนชื่อรายวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา เพิ่มวิชาเลือก หรือปรับค าอธิบายรายวิชา ทั้งนี้
ต้องไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของหลักสูตร และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ 
 
 เกณฑ์ในกำรปรับปรุงหลักสูตร 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรให้ด าเนินการเมื่อได้ใช้หลักสูตรฉบับดังกล่าวมาแล้ว 5 ปี และ/หรือ 
เมื่อสาขาวิชามีความเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและไม่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 2. การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยให้ด าเนินการได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องส่งหลักสูตรเข้าสู่
กระบวนการขอความเห็นชอบ และขอการอนุมัติตามก าหนดเวลาที่สถาบันก าหนด 
 
 ขั้นตอนกำรเสนอควำมเห็นชอบของหลักสูตรปรบัปรุง 
  ขั้นตอนที่ 1 การปรับปรุงหลักสตูร มีล าดับดงันี ้
  1. สาขาวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า  5  ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า  2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สภาสถาบัน จ านวน  1 ท่าน ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ ซึ่งใน
จ านวนนี้ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมอยู่ด้วย โดยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามคุณสมบัติ 
แล้วให้ส านักวิชาการออกหนังสือค าสั่งแต่งตั้ง โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม 
 2. คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามแบบ 
มคอ.2  
  3. คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรน าหลักสูตรฯ เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ
คณะ/บัณฑิตศึกษา เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญในทุก
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ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยในจ านวนนี้ต้องมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน และไม่ได้เป็นกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรจะต้องบันทึกสรุป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายงานการประชุม) ไว้ 
   4. คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากข้อ 3. ไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องภายใต้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และรายละเอียดตามแบบ มคอ.2 อีกคร้ัง แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษา 
เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร 
  5. คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากข้อ 4. (ถ้ามี) ไป
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วน าส่งร่างหลักสูตรฉบับแก้ไขแล้วไปยัง
ส านักวิชาการ จ านวน 2 เล่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รูปแบบตาม มคอ.2 และข้อปฏิบัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันที่
เก่ียวข้อง หากมีข้อต้องแก้ไข คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรน ากลับไปแก้ไขอีกครั้ง 
 
  ขั้นตอนที่ 2  การขออนุมัติหลักสูตร  มีล าดบัดังนี ้
 1. น าหลักสูตรปรับปรุงที่แก้ไขแล้วจ านวน 10 เล่ม ส่งส านักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้า
ประชุมสภาวิชาการประจ าสถาบันรัชต์ภาคย์ เพื่อขอความพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร 
 2. คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
(ถ้ามี) แล้วจัดร่างหลักสูตรที่แก้ไขแล้วจ านวน 12 เล่ม ส่งส านักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้าประชุม
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีล าดับดังนี้ 
 1. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร น าหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบัน จ านวน 5 เล่ม 
ส่งส านักวิชาการ 
 2. ส านักวิชาการน าหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบัน ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร 
 3. หลักสูตรที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  และได้รับการตรวจสอบจากระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีติดต่อกัน 2 ปี ในกรณีหลักสูตร 4 ปี ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะด าเนินการส่งให้ ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาต่อไป  
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ขั้นตอนกำรเสนอควำมเห็นชอบของหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
 ขั้นตอนที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คณะ/สาขาวิชาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยโดยจัดท าเป็นเอกสาร พร้อมแนบแบบการขอ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแบบฟอร์มของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สมอ.08) เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการสถาบันฯ เพื่อขอความเห็นชอบในหลักสูตร 
 2. คณะ/สาขาวิชาน าหลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อยที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ
วิชาการสถาบัน แล้ว ส่งไปยังส านักวิชาการ  จ านวน 1 เล่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รูปแบบตาม มคอ. 2 และข้อปฏิบัติ/ประกาศ/
ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันที่เก่ียวข้อง หากมีข้อต้องแก้ไข คณะ/สาขาวิชาน ากลับไปแก้ไขอีกครั้ง 
 
 ขั้นตอนที่ 2  การขออนุมัติหลักสูตร  มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คณะ/สาขาวิชาน าหลักสูตรปรับปรุงที่แก้ไขแล้วจ านวน 10 ชุด ส่งส านักวิชาการเพื่อบรรจุ
เป็นวาระเข้าประสุมสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบในหลักสูตร 
 2. คณะ/สาขาวิชาน าหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ(ถ้ามี) แล้ว
จัดท าหลักสูตรปรับปรุงที่แก้ไขแล้วจ านวน 12 เล่ม ส่งส านักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้าประชุมสภา
สถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
  ขั้นตอนที่ 3 การขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร  น าหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว จ านวน 5 
เล่ม ส่งส านักวิชาการ 
 2. ส านักวิชาการส่งหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน เพื่อขอความเห็นชอบรับทราบหลักสูตร 
 
ระยะเวลำในกำรเสนอหลักสูตร 
  ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันรัชต์ภาคย์ได้มีเวลาเพียงพอในการด าเนินการเสนอพิจารณาหลักสูตรต่อ 
คณะกรรมการสภาวิชาการประจ าสถาบัน และแจ้งส านักงานการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
และทันต่อการจัดสรรงบประมาณ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการก าหนดหลักสูตรลงในแผนการ
รับนักศึกษาของสถาบันฯ ในปีถัดไป จึงก าหนดเวลาในการเสนอหลักสูตรทุกประเภทต่อสภาวิชาการ 
ภายใน 9 วันก่อนที่จะมีการจัดประชุมขึ้น  
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ขั้นตอนกำรปรับปรุงหลกัสูตร 
 

   
 ก
รณ

มีกี
าร

แก
ไ้ข

 

    สกอ. แจ้งไปยังส านักงาน ก.พ.  

             เพ่ือรับรองคุณวุฒ ิ

คณะ/สาขาวิชา ปรับปรุงหลักสูตรเสนอตอ่คณะกรรมการวิชาการคณะ/บณัฑิตศกึษา  

/เสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลกัสูตร 

ส านักวิชาการออกหนังสอืค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  

โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม 

คณะ/สาขาวิชา เสนอหลักสูตรที่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนา หลักสูตรและ

วิพากษห์ลักสูตร ตอ่ส านักวิชาการ เพือ่ตรวจสอบความถูกต้อง 

ส านักวิชาการเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงตอ่คณะกรรมการสภาวิชาการ 

และสภาสถาบัน 

ส านักวิชาการจัดสง่หลักสูตรที่ผา่นคณะกรรมการสภาสถาบันฯ สง่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.)  

ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับการอนมุัต ิ เพื่อรับทราบการอนุมัติหลักสูตร 

 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  

รับทราบการอนุมัติหลักสูตรและแจ้งสถาบันฯ 

 

ส านักวิชาการแจ้งสถาบันฯ และคณะทีเ่กี่ยวข้อง  

ทราบถึงผลการรับทราบการอนุมัติหลักสูตร 

 

คณะ/สาขาวิชา เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  

ตอ่ส านักวิชาการเพื่อออกค าสั่งแตง่ต้ัง โดยอธกิารบดีเป็นผู้ลงนาม 
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กำรขอปิดหลักสตูร 
  กำรขอปิดหลักสตูรมีแนวปฏิบัติดังนี ้
  1. ในทุกปีการศึกษาให้คณะน าผลการด าเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา ถ้าหากเห็นว่า
ควรปิดหลักสูตรให้ของดรับนักศึกษาและจะขอปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะ/สาขาวิชาเขียนบันทึกข้อความ/ส่งค าขอปิดหลักสูตร (วชก. 041) ต่อส านัก
วิชาการเพื่อแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการผู้บริหาร 
  ขั้นตอนที่ 2 คณะ/สาขาวิชาเสนอวาระขอปิดหลักสูตรเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการประจ าสถาบันฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเขียนรายละเอียดการปิดหลักสูตรตาม
แบบการขอปิดหลักสูตร (วชก. 041) 
 ขั้นตอนที่ 3 ส านักวิชาการเสนอต่อสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาขอความอนุมัติปิดหลักสูตร 
ตามล าดับ 
 ขั้นตอนที่ 4 ส านักวิชาการแจ้งมติที่ประชุมสภาสถาบันฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพื่อทราบ 
  2. หลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาในการปิดหลักสูตร ได้แก่ 
  2.1 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสถาบัน 
 2.2 หลักสูตรที่ไม่เปิดสอน หรือจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับ จนไม่สามารถเปิดสอน
ได้ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา 
  2.3 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
  2.4 หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่นหรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
ยาก 
  2.5 หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 
 
  หมายเหตุ  หลักสูตรทุกหลักสูตรที่จะปิดต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ คณะกรรมการบริหาร สภาวิชาการ และได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันก่อนปิดหลักสูตร 
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ขั้นตอนกำรขอปิดหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศสถาบนัรัชต์ภาคย์ฉบับนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เปน็ตน้ไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการด าเนนิงานของหลักสูตรต่างๆ 

 
ประกาศ ณ วันที่   26  มกราคม  2556 

 
 
 

ลงชื่อ______________________________ 
(ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์) 

อธิการบดีสถาบนัรัชต์ภาคย์ 

คณะ/สาขาวิชา เสนอขอปิดหลักสูตรต่อส านักวิชาการ  เพื่อเสนอขอปิดหลักสูตรต่อ

คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหาร 

ส านักวิชาการเสนอหลักสูตรที่จะปิดด าเนนิการ  

ตอ่คณะกรรมการสภาวิชาการและสภาสถาบัน 

เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสภาสถาบันฯ  

ส านักวิชาการแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน 

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ  เพื่อรับทราบการปิดหลักสูตร 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  

รับทราบการปิดหลักสูตรและแจ้งสถาบันฯ 

 

ส านักวิชาการแจ้งสถาบันฯ และคณะทีเ่กี่ยวข้อง  

ทราบถึงผลการรับทราบการปิดหลักสตูร 
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รูปแบบกำรพิมพ์ 
รูปเล่มของรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 

 
กำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ 
 ขนาดกระดาษ  A4   แนวตั้ง/แนวนอน (เฉพาะในรูปของตาราง) 
  รูปแบบตัวอักษร  TH Niramit AS / TH SarabunPSK 
  ขนาดตัวอักษร  15  
  ระยะขอบ  ด้านบน  3.5  ซ.ม. 
    ด้านลา่ง     3  ซ.ม. 
    ด้านซา้ย  3.5  ซ.ม. 
    ด้านขวา     3  ซ.ม. 
 
กำรแทรกหมำยเลขหน้ำ  
 เลขหน้า   จัดมุมล่างดา้นขวา ส่วนมุมลา่งด้านซา้ย เป็นข้อความ  
    มีขนาดตัวอักษร 14  
    รูปแบบตัวอักษร  TH Niramit AS ตัวเอียง   
 
 
 

 


