2

คำนำ
คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยยึดกรอบและแนวทางการจัดทา
หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ของสถาบันรัชต์ภาคย์
คู่มือฉบับนี้นาเสนอแนวปฏิบัติในการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และแนว
ปฏิบัติการปิดหลักสูตร ตลอดจนขั้นตอนการดาเนินงานในการเสนอหลักสูตร เพื่อให้คณะและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้คู่มือฉบับนี้เป็นแนวทางในการดาเนินการตามขั้นตอน และยึดรูปแบบหัวข้อการ
นาเสนอ ตลอดจนรูปแบบการพิมพ์ที่กาหนดไว้
เพื่อให้การจัดทาหลักสูต รของสถาบันฯ เป็นไปในทิศทางแนวเดีย วกัน ทางสานักวิชาการ
สถาบันรัชต์ภาคย์ จึงได้จัดทาคู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ผู้ดาเนินการจัดทาหลักสูตร
คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนต่อไป

สานักวิชาการ
สถาบันรัชต์ภาคย์
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สำรบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
แนวปฏิบัติการเสนอโครงการวิจัยศึกษาความเป็นได้ในการเปิดหลักสูตร
ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร
แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจยั เปิดหลักสูตร
แบบฟอร์มเสนอขอพัฒนา/เปิดหลักสูตรใหม่
แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
แบบการเขียนรายงานผลการวิจยั ของสถาบัน
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรและปิดหลักสูตรของสถาบันรัชต์ภาคย์
การพัฒนาหลักสูตรใหม่
การปรับปรุงหลักสูตร
การขอปิดหลักสูตร
รูปแบบการพิมพ์รปู เล่มของรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2)
ภาคผนวก ก แบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
ภาคผนวก ข แบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
ภาคผนวก ค แบบรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4)
ภาคผนวก ง แบบรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
ภาคผนวก ฉ แบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
ภาคผนวก ช ข้อบังคับสถาบันรัชต์ภาคย์วา่ ด้วยเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มเกี่ยวกับหลักสูตร ของสถาบันรัชต์ภาคย์
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แนวปฏิบัติกำรเสนอโครงกำรวิจัยกำรเสนอโครงกำรวิจัยศึกษำควำมเป็นได้
ในกำรเปิดหลักสูตร
1. ขั้นตอนกำรเสนอโครงกำรวิจัยศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดหลักสูตร
1.1 คณะต้องเสนอโครงการวิ จั ยศึ กษาความเป็ นไปได้ในการเปิด สอนหลั กสูต ร เพื่ อขออนุ มั ติ
งบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัย โดยเสนอผ่านคณบดี สานักวิชาการ และสถาบันฯ ตามลาดับ
1.2 เมื่อโครงการวิจัยผ่านการอนุมัติจากสถาบันฯ ให้คณะและ/หรือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ดาเนินการวิจัยสารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร
1.3 เมื่ อด าเนิ น การวิจั ย ส ารวจความเป็ น ได้ ในการเปิ ด สอนหลั กสู ต รเรีย บร้อยแล้ ว ให้ส รุป ผล
รายงานวิจัยตามแบบ วชก. 047
1.4 การนาเสนอระดับคณะ
1.4.1 กรรมการบริหารคณะ
1.4.2 กรรมการประจาคณะ
เอกสารที่นาเสนอประกอบด้วย
1) แบบเสนอขอพัฒนา/เปิดหลักสูตรใหม่ (วชก. 040)
2) แบบเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (วชก. 043) จานวนไม่น้อย
กว่ า 5 ท่ า น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รอย่ า งน้ อย 2 ท่ า น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มี
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน และ
3) แบบการจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอน
หลักสูตร (วชก. 042)
1.5 เมื่อผ่านการพิจารณาจากกรรมการระดับคณะ ให้คณะดาเนินการเสนอต่อสานักวิชาการ เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนาเสนอกรรมการระดับสถาบัน เอกสารที่นาเสนอประกอบด้วย
1.5.1 เสนอแบบขอพัฒนา/เปิดหลักสูตรใหม่ (วชก. 040)
1.5.2 แบบเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (วชก. 043) จานวนไม่น้อยกว่า
5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กร
วิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน และ
1.5.3 แบบการจั ดท าข้อเสนอโครงการวิ จัย ทางการศึกษาความเป็น ไปได้ ในการเปิด สอน
หลักสูตร (วชก. 042)
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1.5.4 รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะ
1.6 การนาเสนอระดับสถาบัน ประกอบด้วย
1.6.1 คณะกรรมการวิชาการประจาสถาบันรัชต์ภาคย์
กรณีเอกสารถูกต้อง ทางสานักวิชาการจะแจ้งคณะและ/หรือคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร จัดทาเอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการประจาสถาบัน รัชต์ภาคย์ จานวน 15 ชุด หาก
เอกสารไม่ถูกต้องทางสานักวิชาการจะแจ้งคณะ/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับแก้ไขก่อน
นาเสนอคณะกรรมการวิชาการประจาสถาบันรัชต์ภาคย์
1.6.2 คณะกรรมการสภาวิชาประจาสถาบันรัชต์ภาคย์
กรณีที่คณะกรรมการวิชาการฯ ได้เสนอแนะหรือให้ปรับปรุ งข้อมูลบางส่วน ให้คณะ
ปรับแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการประจาสถาบันฯ เมื่อปรับแก้ไขเรียบร้อย
แล้วให้คณะส่งมายังสานักวิชาการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และจัดทารูปเล่มเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการประจาสถาบันรัชต์ภาคย์ จานวน 15 เล่ม
1.6.3 คณะกรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์
กรณีที่คณะกรรมการสภาวิชาการประจาสถาบันฯ ได้เสนอแนะหรือให้ปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลบางส่วน คณะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนนาเสนอคณะกรรมการสภาสถาบันฯ เมื่อ
ปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คณะส่งมายังสานักวิชาการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และจัดทา
รูปเล่มเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์ จานวน 15 เล่ม
1.7 เมื่อคณะกรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิจัยการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรแล้ว ให้คณะและ/หรือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดาเนินการ
พัฒนาและจัดทาร่างหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (มคอ.2)
ต่อไป
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ขั้นตอนกำรเสนอโครงกำรวิจัยศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดสอนหลักสูตร
กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตร
คณะ/สาขาวิชา จัดทา
1) แบบเสนอขอพัฒนา/เปิดหลักสูตรใหม่ (วชก. 040)
2) รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (วชก. 043)
3) แบบวิจัยความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (วชก. 042)

เสนอกรรมการบริหารคณะ และเสนอกรรมการประจาคณะ
(แนบรายงานการประชุม)

เสนอกรรมการวิชาการประจาสถาบันรัชต์ภาคย์
(แนบรายงานการประชุม)
(ส่งก่อนล่วงหน้า 9 วัน)

1 – 2 เดือน
ไม่เห็นชอบส่งคืนคณะ
เห็นชอบ

เสนอกรรมการสภาวิชาการฯ
(ส่งก่อนล่วงหน้า 9 วัน)

ปรับปรุงก่อนเสนอ
สภาสถาบันฯ

1 – 2 เดือน
ไม่เห็นชอบส่งคืนคณะ
เห็นชอบ

เสนอกรรมการสภาสถาบันฯ
(ส่งก่อนล่วงหน้า 9 วัน)

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ดาเนินการพัฒนาและจัดทาร่างหลักสูตร
(ตามแบบ มคอ. 2)
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2. แบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำรวิจัยเปิดหลักสูตร

วชก. 042

แบบกำรเสนอโครงกำรวิจัยเปิดหลักสูตร
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
แผนงาน
ผลผลิต
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
 โครงการ/กิจกรรมใหม่
 โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง
______________________________________________________________________
1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
1.1 ประเภทโครงการ
 ผลิตบัณฑิต

 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

1.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ระดับ
ประเภท
ข้อที่
สถาบันรัชต์ภาคย์
ยุทธศาสตร์
ผลผลิต
มาตรการ
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของสานักงาน

องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้

สถาบันรัชต์ภาคย์

 พัฒนาการเรียนการสอน

เรื่อง
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ระดับ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอกของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)

ประเภท
เป้าหมายที่
คาดหวัง
องค์ประกอบ

ข้อที่

เรื่อง

ตัวบ่งชี้
เป้าหมายที่
คาดหวัง

2. หลักการและเหตุผล
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ........... คน ประกอบด้วย
4.1 ..........................................................................................
4.2 ..........................................................................................
4.3 ..........................................................................................
5. ตัวชี้วัดเป้าหมาย/ ค่าเป้าหมาย
5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการดาเนินงาน (เช่น)
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทาเนื้อหาและแก้ไขหลักสูตร จานวน 8 ครั้ง
ระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม 2556 ณ. สถาบันรัชต์ภาคย์
6.2 จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก จานวน 3 ครั้ง ระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2556 ณ. สถาบันรัชต์ภาคย์

ขั้นที่

ระยะเวลาในการดาเนินงาน (ปีงบประมาณ ……..)
พ.ศ. ……
พ.ศ. ……..

กิจกรรม/งาน
มิย.

1

2

กค.

สค.

กย.

ตค.

พย.

ธค.

มค.

กพ.

มีค.

เมย. พค.

จัดประชุมกรรมการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อจัดทาเนื้อหาและ
แก้ไขหลักสูตร
จัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตร
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

7. วิธีการดาเนินงานตามโครงการ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
8. งบประมาณ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

สถาบันรัชต์ภาคย์
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9. ผลที่คาดหวังจะได้รับ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
10. การประเมินผลโครงการ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(.................................................)
ผู้เสนอโครงกำร
ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
คณบดีคณะ...............................................
ผู้เห็นชอบโครงกำร

ลงชื่อ...................................................
(.................................................)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้เห็นชอบโครงกำร

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

สถาบันรัชต์ภาคย์
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3. แบบฟอร์มเสนอขอพัฒนำ/เปิดหลักสูตรใหม่

วชก. 040

แบบเสนอขอพัฒนำ/เปิดหลักสูตรใหม่
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------(ภาษาอังกฤษ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
(สาขาวิชา) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------(คณะ) ------------------------------------------------------ สถาบันรัชต์ภาคย์
3. แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) สถำบันรัชต์ภำคย์
สอดคล้องในประเด็นยุทธศาสตร์ ----------------------------------------------------------------------------------เป้าประสงค์ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลยุทธ์ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. หลักกำรและเหตุผลในกำรเสนอขอพัฒนำ/เปิดหลักสูตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สถาบันรัชต์ภาคย์
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6. หลักสูตรจะเปิดรับนักศึกษำในภำคเรียนที่------------ ปีกำรศึกษำ---------------------------7. แผนกำรรับนักศึกษำ
ชั้นปีที่ศึกษำ

25....

จำนวนนักศึกษำ/ปีกำรศึกษำ
25....
25....
25....

25....

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
8. รำยชื่ออำจำรย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สำขำ/สถำบัน/ปีที่จบ
1
2
3
4
5
9. ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. เป้ำหมำย/กิจกรรมที่จะพัฒนำหลักสูตรนี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบันรัชต์ภาคย์
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11. บุคลำกรและทรัพยำกรที่ต้องกำรเพิ่มในแต่ละปี (หน่วย : อัตรำ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ตลอดหลักสูตร จำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย และปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
25....
25....
25....
25....

25....

รวม
13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ทั้งนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะในการประชุมครั้งที่--------------------------เมื่อวันที่------เดือน------------------------------พ.ศ. -------------

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

ลงนาม-----------------------------------------------------(---------------------------------------)
คณบดี

สถาบันรัชต์ภาคย์
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4. แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร

วชก. 043

แบบเสนอชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร
คณะ...............................................................สำขำวิชำ.................................................................
ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................
ระดับ.......................................................................................................
 ปรับปรุงหลักสูตร
 พัฒนำหลักสูตร
ประธำนกำรกำร.............................................................................................................................
กรรมกำร 1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. .......................................................................................................
4. .......................................................................................................
5. .......................................................................................................
6. .......................................................................................................
เลขำนุกำร ..........................................................................................................

ลงนำม..................................................
(.........................................................)
คณบดี................................................
หมำยเหตุ
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาใดในระดับคุณวุฒิใดระดับหนึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุ ดมศึก ษาแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้ว ยอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลัก สูตรอย่างน้อย 2 ท่า น ผู้ทรงคุณวุฒิห รือ ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน หากมีองค์การวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

สถาบันรัชต์ภาคย์
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5. แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร

วชก. 044

แบบเสนอชื่อคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร
คณะ...............................................................สำขำวิชำ.................................................................
ชื่อหลักสูตร....................................................................................................................................
ระดับ.......................................................................................................
ประธำนกำรกำร.............................................................................................................................
กรรมกำร 1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. .......................................................................................................
4. .......................................................................................................
5. .......................................................................................................
6. .......................................................................................................
เลขำนุกำร ..........................................................................................................

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

สถาบันรัชต์ภาคย์
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7. แบบเสนอโครงกำรวิจัยสถำบัน
วชก. 047

ข้อเสนอโครงกำรวิจัยสถำบัน
เรื่อง กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดสอนหลักสูตร.......................................
สำขำวิชำ............................................................................
สถำบันรัชต์ภำคย์

ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำวิจัย
ให้ระบุประเด็นต่อไปนี้
- สภาพปัญหา เหตุผลความจาเป็นในการศึกษาวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย/ประเด็นที่ศึกษำ
1. เพื่อศึกษาความต้องการของตลาด สังคมและความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ
2. ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
3. ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อศึกษาความคุ้มทุนทางด้านการเงินและความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์
5. ข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร เช่น
จุดเน้นของหลักสูตร เป็นต้น
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั
ระบุให้ชัดเจน
ขอบเขตของกำรวิจัย
ระบุให้ชัดเจน
สถาบันรัชต์ภาคย์
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วรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง................................................................
วิธีกำรวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (สาหรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2) ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เรียน 2) กลุ่มผู้ใช้/นายจ้าง และ 3) กลุ่มนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวอย่าง สุ่มมาจากประชากรทั้ง 3 กลุ่ม การสุ่มตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือและมีความ
เป็ น ตั ว แทนของประชากร ระบุ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแต่ ล ะกลุ่ ม และวิ ธี การที่ ใ ช้ ในการสุ่ ม ส าหรั บ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียน ให้มีข้อมูลในเชิงสถิติจานวนของกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายผู้เรียนหลักสู ตรนี้
ประกอบด้วยเพื่อให้เห็นแนวโน้มผู้เรียน เช่น จากกลุ่มผู้กาลังจะสาเร็จหรือสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยได้
ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิหรือทุติยภูมิและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้สาเร็จในหลักสูตรนี้ว่า มีผู้
ที่ทางานที่เกี่ยวข้องที่จะศึกษาต่อยอดจานวนมากน้อยเพียงใด
1.2 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและจุดคุ้มทุน
ในการเปิดสอนหลักสูตรนั้นๆ ให้ระบุให้ชัดเจน
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุให้ชัดเจนว่าเครื่องมือมีโครงสร้างประเด็นคาถามและ
ลักษณะของคาถามเป็นอย่างไร 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
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการจัดทาหลักสูตรและสื่อการศึกษารายรับสมดุลกับ
รายจ่ายหรือไม่ จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ในแต่ละปีควรมีจานวนเท่ าใด หากเปิดสอนจะมีความมั่นใจ
หรือไม่ว่าจะมีความคุ้มทุนทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์
4.4 ความพร้อมของบุคลากรสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุว่าหากเปิดหลักสูตร
นี้คณะ/และสาขาวิชาจะมีอาจารย์ที่คุณวุฒิการศึกษาตรงเพียงพอ สอดคล้องกับประกาศของทบวงฯ
เรื่อง การเปิดสอนหลักสูตรใหม่และความพร้อมด้านทรัพยากรอื่นๆหรือไม่
4.5 ข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

สถาบันรัชต์ภาคย์
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ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรวิจยั
3 - 6 เดือนนับตั้งแต่ได้รบั อนุมตั ิให้ดาเนินการ
งบประมำณดำเนินกำร
โครงการละ.........................บาท
สถำนที่เก็บข้อมูล
ระบุให้ชัดเจน เช่น สถานที่ทางาน/หรือที่อยู่ของผู้ให้ข้อมูล
คณะผู้วิจัย
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

ประธานโครงการ
ที่ปรึกษา
หัวหน้านักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย

สถาบันรัชต์ภาคย์
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10. แผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำร
กิจกรรม
1

2

เดือนที่
3
4

5

- วางแผนการดาเนินการ
- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
- พัฒนาทดลองใช้เครื่องมือฯและปรับแก้ไข
- เก็บรวมรวบข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ การจัดประชุม/สัมมนา เป็นต้น
- วิเคราะห์ข้อมูล
- เขียนรายงานการวิจัยส่งรายงานการวิจัย (ฉบับร่าง 1 )
หมายเหตุ กิจกรรมและช่วงเวลาดาเนินการในแต่ละกิจกรรม ปรับได้ตามความเหมาะสม

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

สถาบันรัชต์ภาคย์
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- แบบการเขียนรายงานการวิจยั สถาบัน -

รำยงำนกำรวิจัยสถำบัน
เรื่อง กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดสอน
หลักสูตร.......................................
สำขำวิชำ...............................................................
สถำบันรัชต์ภำคย์

คณะผูว้ ิจัย (ระบุชื่อ)
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ..................................................................................................

พ.ศ. .........(ระบุปีทที่ าวิจัยแล้วเสร็จ)
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คำนำ
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

……………………………………………ผู้วิจัย
วันที่........เดือน...............พ.ศ. ...........
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย/ประเด็นที่ศึกษำ
1. ความต้องการของตลาด สังคม และความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ
2. ความต้องการและความสนใจในการการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
3. ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ความคุ้มทุนทางด้านการเงินและความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์(กรณีโครงการพิเศษ)
5. ข้อมูลอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร
(ปรับหัวข้อให้เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์)
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมีจานวนเท่าใด
2. เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบใดบ้าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีใดและได้รบั การตอบกลับร้อยละเท่าใดของแต่ละกลุ่ม
ผลกำรวิจัย (สรุปสาระสาคัญสัน้ ๆ ที่ได้จาก “บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล”) ดังนี้
1. ความต้องการของตลาด สังคมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. ความคุ้มทุนทางด้านการเงินและความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์(กรณีโครงการพิเศษ)
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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5. ข้อมูลอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร
(ปรับหัวข้อให้เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์)
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเปิดสอนหลักสูตรที่
ศึกษาและการวางแผนดาเนินงานด้านการเรียนการสอน โดยสรุปสาระสั้ น ๆจากบทที่ 4 สรุปและ
ข้อเสนอแนะ

สถาบันรัชต์ภาคย์
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สำรบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
บทที่ 1 บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
คาจากัดความ
ข้อจากัดของการวิจัย (ถ้ามี)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
บทที่ 2 วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 สรุป และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม (หากจาเป็นต้องมี)
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สำรบัญตำรำง
หน้า
ตารางที่ 1........................................................................................................................................
ตารางที่ 2........................................................................................................................................
ตารางที่ 3 ......................................................................................................................................
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำวิจัย
ให้ระบุตามประเด็นต่อไปนี้
สภาพปัญหา เหตุผลความจาเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย/ประเด็นที่ศึกษำ
1. ความต้องการของตลาด สังคมและความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ
2. ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
3. ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ความคุ้มทุนทางด้านการเงินและความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์(กรณีโครงการพิเศษ)
5. ข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร เช่น
จุดเน้นของหลักสูตร เป็นต้น
ขอบเขตของกำรวิจัย
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
คำจำกัดควำม
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ข้อจำกัดของกำรวิจัย
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
วรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
(หากจาเป็นต้องระบุ)
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บทที่ 2
วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจัยให้แ บ่งรายละเอียดเป็นเรื่องต่างๆได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน ได้แก่..........................................................................................
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ ..........................................ได้จานวน......................คน (ระบุให้ชัดเจนว่า
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนเป็นใคร จากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาใด พร้อมทั้งมีข้อมูลเชิงสถิติของกลุ่มที่
คาดว่าจะเป็นเป้าหมายผู้เรียนในหลักสูตรนี้เพื่อให้เห็นแนวโน้มผู้เรียน โดยสารวจจากแหล่งปฐมภูมิหรือ
ทุติยภูมิ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีจานวนมากน้อยเพียงใด)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ใช้/นายจ้าง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ .........................................
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธสี ุ่มแบบ...........................ได้จานวน..............................คน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักวิชาการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงาน / สถาบันการศึกษาจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ได้แก่ ....................................กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบ.........................ได้จานวน
......................คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ระบุให้ชัดเจนว่าเครื่องมือมีโครงสร้าง ประเด็นและลักษณะคาถามเป็นอย่างไรและเครื่องมือ
แต่ละชนิดใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใด เช่น
1. แบบสอบถามสาหรับกลุ่ม (ระบุกลุ่มตัวอย่าง) ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ...............................
2. แบบสัมภาษณ์สาหรับกลุ่ม (ระบุกลุ่มตัวอย่าง) ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ.............................
3. แบบสารวจรายการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ................................................................
4. การจัดประชุม / สัมมนาเกี่ยวกับ (ระบุเรื่องที่จะประชุม / สัมมนา)
โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่..................................................................................................................
(ระบุให้ชัดเจนว่า ผู้เข้าประชุม / สัมมนา เป็นใคร จานวนเท่าไหร่ เมื่อไหร่ และที่ไหน)
วิ ธี การสร้า งเครื่องมื อ ระบุ วิ ธี การสร้า งเครื่องมื อแต่ ล ะชุ ด พร้อมทั้ ง ระบุ ด้ ว ยว่ า แต่ ล ะชุ ด
ประกอบด้วยประเด็น/คาถาม กี่ตอน อะไรบ้าง
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
(ระบุให้ชัดเจนว่าเครื่องมือแต่ละชุด ส่งให้กลุ่มตัวอย่างจานวนเท่าไหร่ และได้รับคืนจานวน
เท่าไหร่)
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่ง ออกตามกลุ่ม ตัวอย่าง คือ กลุ่ม ตัวอย่างเป้า หมายผู้เรียน กลุ่ ม
ตัวอย่างผู้ใช้/นายจ้าง กลุ่มตัวอย่างนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายมี
วิธีการดาเนินงาน ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายผู้เรียน ดาเนินการโดย.......................................................................
2. กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ / นายจ้าง ดาเนินการโดย.........................................................................
3. กลุ่มตัวอย่างนักวิชาการ / ผูท้ รงคุณวุฒิ ดาเนินการโดย.......................................................
4. แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย ดาเนินการโดย ............................................................
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
.................................สาหรับข้อมูลที่เป็นข้อความเชิงคุณลักษณะใช้วิธีการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ด้านความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ จะพิจารณาโดยอาศัยความพร้อมและ
ศักยภาพของคณะ / สาขาวิชา .......................................................ที่มีอยู่ ในเรื่องจานวนคณาจารย์ และ
ทรัพยากรอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดประชุม / สัมมนา ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหาและสรุปผลการสัมมนา
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บทที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ให้เสนอผลการวิเคราะห์โดยอาจเสนอในรูป แบบตาราง แผนภูมิ และอื่นๆ พร้อมการตีความ
จากข้อมูลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย/ประเด็นที่ศึกษา
ตอนที่ 1 ความต้องการของตลาด สังคมและความสอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 4 ความคุ้มทุนทางด้านการเงินและความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์(กรณีโครงการพิเศษ)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 ข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร (ชื่อตอน
ปรับให้ เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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บทที่ 4
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปผลกำรวิจัย
ให้สรุปตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย / ประเด็นที่ศึกษำ ดังนี้
1. ความต้องการของตลาด สังคม และความสอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ
2. ความต้องการและความสนใจในการเข้าศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
3. ความพร้อมของบุคลากร สาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ความคุ้มทุนทางด้านการเงินและความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์(กรณีโครงการพิเศษ)
5. ข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร
(ปรับให้เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลงานวิจัยไปใช้ในการวางแผน บริหารการดาเนินงานการเปิด
หลักสูตรอย่างละเอียด / เป็นขั้นตอนที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
2. ข้อ เสนอแนะส าหรั บ การวิ จั ย ที่ จ ะท าการวิ จั ย ต่ อ จากเรื่ อ งนี้ เพื่ อให้ ไ ด้ ข้อ มู ล การเปิ ด
หลักสูตรในเชิงลึกมากขึ้น

บรรณำนุกรม
(หากจาเป็นต้องระบุ)
หมายเหตุ บรรณานุกรมให้ขึ้นหน้าใหม่
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ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร
และปิดหลักสูตรของสถาบันรัชต์ภาคย์

ประกำศสถำบันรัชต์ภำคย์
ที่ ส.รภ. 009/2556
เรื่อง ขั้นตอนกำรพัฒนำหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร
ของสถำบันรัชต์ภำคย์
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วั น ที่ 16 กรกฎาคม 2552 ข้ อ 4 ให้ ส ภา
สถาบั นอุดมศึกษากาหนดระบบและกลไกของการจั ด ท ารายละเอีย ดของหลั กสู ต ร และต้ องอนุ มั ติ
หลักสูตรซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน อาศัยอานาจความในมาตรา 43(12) ตาม
พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่า วและให้ทุกคณะสามารถจัด ทารายละเอีย ดของ
หลักสูตรได้ถูกต้อง สถาบันรัชต์ภาคย์ จึงได้จัดทาระบบและกลไกการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร โดย
แบ่งเป็นระบบและกลไกที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรและการปิดหลักสูตร ดังนี้
กำรพัฒนำหลักสูตรใหม่
หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งยัง
ไม่เคยเปิดสอนในสถาบันรัชต์ภาคย์มาก่อน โดยต้องผ่านการพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
ฯ ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ และได้รับความเห็นชอบรับทราบหลักสูตรจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขั้นตอนกำรเสนอควำมเห็นชอบของหลักสูตรใหม่
ขั้นตอนที่ 1 คณะ/สาขาวิชาเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรตามแบบเสนอโครงการพัฒนา
หลักสูตร (วชก.040) ซึ่งมีรายละเอียด ประกอบด้วย
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1. เหตุผลและความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งควรมีข้อมูลหรือผลการศึกษาวิจัยที่แสดง
ถึงโอกาสที่ จะส่ง ผลให้มีงานทา หรือความต้องการคนในสาขาวิ ชานั้ นๆ ทั้ งในระดับ ท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ
2. ความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และเอกสารตารา ที่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร ตามลาดับดังนี้
1. คณะ/สาขาวิชาเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษา แล้วแต่
กรณีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษาแล้ว สาขาวิชาเสนอโครงการ
พัฒนาหลักสูตรให้สานักวิชาการ เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อสภา
สถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร มีลาดับดังนี้
1. เมื่ อโครงการฯ ได้ รับ การอนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น แล้ ว ให้ค ณะ/สาขาวิ ช าเสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตรต่อสานักวิชาการประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่จะพัฒนาหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย 2 ท่าน อาจารย์ประจาภายในคณะ/สาขาวิชา จานวน 3 ท่าน โดยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกตามคุณสมบัติแล้วให้สานักวิชาออกหนังสือคาสั่งแต่งตั้ง โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ
1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมี
รายละเอียดตามแบบ มคอ. 2
3. คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร น าหลั ก สู ต รฯ ที่ ร่ า ง เสนอต่ อ คณะกรรมการคณะ /
บัณฑิตศึกษา พร้อมเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยในจานวนนี้ต้องมี ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสถาบัน (ต้องไม่เป็นกรรมการยกร่างหลักสูตร) จานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการวิพากษ์
หลักสูต รจะต้ องบันทึ กสรุป ข้อคิด เห็น และข้อเสนอแนะ (รายงานการประชุม ) เป็น เอกสารแนบไว้
ภาคผนวกท้ายเล่มหลักสูตร
4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากข้อ 3. ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
และตรวจสอบความถูกต้องภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อีกครั้ง
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการประจาสถาบันฯ เพื่อขอความเห็นชอบพิจารณาหลักสูตร
เมื่อผ่านพิจารณาหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ต่อไป
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5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากข้อ 4. (ถ้ามี) ไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อีก
ครั้ง แล้วนาส่งร่างหลักสูตรฉบับแก้ไขไปยังสานักวิชาการ จานวน 1 เล่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รูปแบบตาม มคอ.2 และข้อปฏิบัติ/
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อต้องแก้ไขคณะกรรมการร่างหลั กสูตรนา
กลับไปแก้ไขอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การขออนุมัติหลักสูตร มีลาดับดังนี้
1. นาร่างหลักสูตรที่แก้ไขแล้วจานวน 10 เล่ม ส่งสานักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้าประชุม
สภาวิชาการฯ เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร
2. คณะกรรมการพัฒนาหลั กสูตรปรับ ปรุง แก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการประจาสถาบันฯ (ถ้ามี) แล้วนาร่างหลักสูตรที่แก้ไขแล้วจานวน 12 เล่ม ส่งสานักวิชาการ เพื่อ
บรรจุเป็นวาระเข้าประชุมสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 5 การขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีลาดับดังนี้
1. คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร น าหลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น แล้ ว ไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของสภาสถาบัน (ถ้ามี) แล้วจัดทาหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม
ส่งสานักวิชาการ
2. ส านั ก วิ ช าการน าหลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น แล้ ว ส่ ง ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน เพื่อขอความเห็นชอบและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
3. หลักสูตรที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และได้รับการตรวจสอบจากระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าผ่านเกณฑ์การ
ประกัน คุณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ ดี ติ ด ต่ อกั น 2 ปี ในกรณี หลั กสู ต ร 4 ปี ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะดาเนินการส่งให้ ก.พ. เผยแพร่หลักสูตรเพื่อรับรองคุณวุฒิปริญญาต่อไป
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ขั้นตอนกำรขอจัดทำหลักสูตรเพื่อขอเปิดดำเนินกำรหลักสูตร
คณะ/สาขาวิชา เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร /
เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สานักวิชาการออกหนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
คณะ/สาขาวิชา จัดทาร่างหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษา/เสนอรายชื่อ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
สานักวิชาการออกหนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม

คณะ/สาขาวิชา เสนอหลักสูตรที่ผา่ นการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอต่อสานักวิชาการ
สานักวิชาการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ / สภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
สานักวิชาการจัดส่งหลักสูตรที่ผา่ นคณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อรับทราบการอนุมัติหลักสูตร

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับทราบการอนุมัติหลักสูตรและแจ้งสถาบันฯ
สกอ. แจ้งไปยังสานักงาน ก.พ.
เพื่อรับรองคุณวุฒิ

สานักวิชาการแจ้งสถาบันฯ และคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
ทราบถึงผลการรับทราบการอนุมัติหลักสูตร
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กำรปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว ทั้งที่เป็นหลักสูตรที่
เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันหรือไม่มีการเปิดสอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. หลักสู ตรปรับปรุง หมายถึง หลั กสูตรที่มี การปรับปรุงในสาระสาคัญ ของหลักสูตร เช่ น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสาคัญในหมวดวิชา
เฉพาะ เปลี่ยนระบบการศึกษา เปลี่ยนรายวิชาจนเป็นผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร เป็นต้น
2. หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงแต่ยังคงเนื้อหาของศาสตร์
นั้น ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์เดิม
ของหลักสูตร เช่น เปลี่ยนชื่อรายวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา เพิ่มวิชาเลือก หรือปรับคาอธิบายรายวิชา ทั้งนี้
ต้องไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของหลักสูตร และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
เกณฑ์ในกำรปรับปรุงหลักสูตร
1. การปรับปรุงหลักสู ตรให้ดาเนินการเมื่อได้ใช้หลักสูตรฉบับดังกล่าวมาแล้ว 5 ปี และ/หรือ
เมื่อสาขาวิชามีความเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและไม่เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยให้ดาเนินการได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องส่งหลักสูตรเข้าสู่
กระบวนการขอความเห็นชอบ และขอการอนุมัติตามกาหนดเวลาที่สถาบันกาหนด
ขั้นตอนกำรเสนอควำมเห็นชอบของหลักสูตรปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตร มีลาดับดังนี้
1. สาขาวิ ช าเสนอรายชื่ อ คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต ร ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
ผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สภาสถาบัน จานวน 1 ท่าน ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่ต้องได้รั บการเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ ซึ่งใน
จานวนนี้ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมอยู่ด้วย โดยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามคุณสมบัติ
แล้วให้สานักวิชาการออกหนังสือคาสั่งแต่งตั้ง โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
2. คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามแบบ
มคอ.2
3. คณะกรรมการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรนาหลักสูตรฯ เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ
คณะ/บัณฑิตศึกษา เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ เชี่ยวชาญในทุก
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ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยในจานวนนี้ต้องมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน และไม่ได้เป็นกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรจะต้องบันทึกสรุป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายงานการประชุม) ไว้
4. คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากข้อ 3. ไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องภายใต้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และรายละเอียดตามแบบ มคอ.2 อีกครั้ง แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษา
เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร
5. คณะกรรมการปรับ ปรุง /พั ฒ นาหลั กสู ต รน าข้อเสนอแนะที่ ไ ด้ รับ จากข้อ 4. (ถ้า มี ) ไป
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วนาส่งร่างหลักสูตรฉบับแก้ไขแล้วไปยัง
สานักวิชาการ จานวน 2 เล่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 รูปแบบตาม มคอ.2 และข้อปฏิบัติ/ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันที่
เกี่ยวข้อง หากมีข้อต้องแก้ไข คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรนากลับไปแก้ไขอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 การขออนุมัติหลักสูตร มีลาดับดังนี้
1. นาหลักสูตรปรับปรุงที่แก้ไขแล้วจานวน 10 เล่ม ส่งสานักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้า
ประชุมสภาวิชาการประจาสถาบันรัชต์ภาคย์ เพื่อขอความพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
2. คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
(ถ้ามี) แล้วจัดร่างหลักสูตรที่แก้ไขแล้วจานวน 12 เล่ม ส่งสานักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้าประชุม
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 การขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีลาดับดังนี้
1. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร นาหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบัน จานวน 5 เล่ม
ส่งสานักวิชาการ
2. สานักวิชาการนาหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบัน ส่งให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร
3. หลักสูตรที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และได้รับการตรวจสอบจากระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าผ่านเกณฑ์การ
ประกัน คุณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ ดี ติ ด ต่ อกั น 2 ปี ในกรณี หลั กสู ต ร 4 ปี ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะดาเนินการส่งให้ ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาต่อไป
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ขั้นตอนกำรเสนอควำมเห็นชอบของหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้
1. คณะ/สาขาวิชาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยโดยจัดทาเป็นเอกสาร พร้อมแนบแบบการขอ
ปรับ ปรุง หลั กสู ต รตามแบบฟอร์ม ของส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา(สมอ.08) เสนอต่ อ
คณะกรรมการวิชาการสถาบันฯ เพื่อขอความเห็นชอบในหลักสูตร
2. คณะ/สาขาวิชานาหลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็ กน้อยที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ
วิชาการสถาบัน แล้ว ส่งไปยังสานักวิชาการ จานวน 1 เล่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รูปแบบตาม มคอ. 2 และข้อปฏิบัติ/ประกาศ/
ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อต้องแก้ไข คณะ/สาขาวิชานากลับไปแก้ไขอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 การขออนุมัติหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้
1. คณะ/สาขาวิชานาหลักสูตรปรับปรุงที่แก้ไขแล้วจานวน 10 ชุด ส่งสานักวิชาการเพื่อบรรจุ
เป็นวาระเข้าประสุมสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบในหลักสูตร
2. คณะ/สาขาวิชานาหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ(ถ้ามี) แล้ว
จัดทาหลักสูตรปรับปรุงที่แก้ไขแล้วจานวน 12 เล่ม ส่งสานักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้าประชุมสภา
สถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 3 การขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร นาหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว จานวน 5
เล่ม ส่งสานักวิชาการ
2. ส านั ก วิ ช าการส่ ง หลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น แล้ ว ส่ ง ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน เพื่อขอความเห็นชอบรับทราบหลักสูตร
ระยะเวลำในกำรเสนอหลักสูตร
ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันรัชต์ภาคย์ได้มีเวลาเพียงพอในการดาเนินการเสนอพิจารณาหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการสภาวิชาการประจาสถาบัน และแจ้งสานักงานการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
และทันต่อการจัดสรรงบประมาณ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการกาหนดหลักสูตรลงในแผนการ
รับนักศึกษาของสถาบันฯ ในปีถัดไป จึงกาหนดเวลาในการเสนอหลักสูตรทุกประเภทต่อสภาวิชาการ
ภายใน 9 วันก่อนที่จะมีการจัดประชุมขึ้น
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ขั้นตอนกำรปรับปรุงหลักสูตร
คณะ/สาขาวิชา เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ต่อสานักวิชาการเพื่อออกคาสั่งแต่งตั้ง โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม

คณะ/สาขาวิชา ปรับปรุงหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ/บัณฑิตศึกษา
/เสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

คณะ/สาขาวิชา เสนอหลักสูตรที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนา หลักสูตรและ
วิพากษ์หลักสูตร ต่อสานักวิชาการ เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง

สานักวิชาการเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
และสภาสถาบัน

กรณีมกี ารแก้ไข

สานักวิชาการออกหนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม

สานักวิชาการจัดส่งหลักสูตรที่ผา่ นคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ส่งสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อรับทราบการอนุมัติหลักสูตร

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับทราบการอนุมัติหลักสูตรและแจ้งสถาบันฯ
สกอ. แจ้งไปยังสานักงาน ก.พ.
เพื่อรับรองคุณวุฒิ

สานักวิชาการแจ้งสถาบันฯ และคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
ทราบถึงผลการรับทราบการอนุมัติหลักสูตร
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กำรขอปิดหลักสูตร
กำรขอปิดหลักสูตรมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ในทุกปีการศึกษาให้คณะนาผลการดาเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา ถ้าหากเห็นว่า
ควรปิดหลักสูตรให้ของดรับนักศึกษาและจะขอปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะ/สาขาวิชาเขียนบันทึกข้อความ/ส่งคาขอปิดหลักสูตร (วชก. 041) ต่อสานัก
วิชาการเพื่อแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 2 คณะ/สาขาวิชาเสนอวาระขอปิดหลักสูตรเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการประจาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเขียนรายละเอียดการปิดหลักสูตรตาม
แบบการขอปิดหลักสูตร (วชก. 041)
ขั้นตอนที่ 3 สานักวิชาการเสนอต่อสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาขอความอนุมัติปิดหลักสูตร
ตามลาดับ
ขั้นตอนที่ 4 สานักวิชาการแจ้งมติที่ประชุมสภาสถาบันฯ ต่อสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อทราบ
2. หลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาในการปิดหลักสูตร ได้แก่
2.1 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสถาบัน
2.2 หลักสูตรที่ไม่เปิดสอน หรือจานวนนักศึกษาต่ากว่าแผนการรับ 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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ขั้นตอนกำรขอปิดหลักสูตร

คณะ/สาขาวิชา เสนอขอปิดหลักสูตรต่อสานักวิชาการ เพื่อเสนอขอปิดหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหาร

สานักวิชาการเสนอหลักสูตรที่จะปิดดาเนินการ
ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและสภาสถาบัน

เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสภาสถาบันฯ
สานักวิชาการแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อรับทราบการปิดหลักสูตร

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับทราบการปิดหลักสูตรและแจ้งสถาบันฯ

สานักวิชาการแจ้งสถาบันฯ และคณะทีเ่ กี่ยวข้อง
ทราบถึงผลการรับทราบการปิดหลักสูตร

ทั้งนี้ให้ใช้ประกาศสถาบันรัชต์ภาคย์ฉบับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการดาเนินงานของหลักสูตรต่างๆ
ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2556

ลงชื่อ______________________________
(ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์)
อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์
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รูปแบบกำรพิมพ์
รูปเล่มของรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
กำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ
ขนาดกระดาษ
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะขอบ

A4 แนวตั้ง/แนวนอน (เฉพาะในรูปของตาราง)
TH Niramit AS / TH SarabunPSK
15
ด้านบน
3.5 ซ.ม.
ด้านล่าง
3 ซ.ม.
ด้านซ้าย
3.5 ซ.ม.
ด้านขวา
3 ซ.ม.

กำรแทรกหมำยเลขหน้ำ
เลขหน้า
จัดมุมล่างด้านขวา ส่วนมุมล่างด้านซ้าย เป็นข้อความ
มีขนาดตัวอักษร 14
รูปแบบตัวอักษร TH Niramit AS ตัวเอียง
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