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แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร์
งานวิชาการ มีหน้าที่ประสานงานในการเสนอร่างหลักสูตร
ประสานงานเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร

จัดทําหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรและ

ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่
1. คณะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตร

2. คณะจัดทําร่างหลักสูตรและเสนอขอเปิดหลักสูตร

3. งานพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4. เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และส่งหลักสูตรให้สภาฯ
เห็นชอบภายใน 30 วัน
5. เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และส่งหลักสูตรให้สกอ.
รับทราบภายใน 30 วัน
6. งานพัฒนาหลักสูตรส่งหลักสูตรให้สกอ.เพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
แล้วแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องและติดตามการรับรองหลักสูตร

หมายเหตุ : หลักสูตรใหม่ต้องดําเนินการเสนอหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรก่อนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
ที่จะรับนักศึกษา
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 การเสนอและจัดทําหลักสูตร
งานวิชาการ มีหน้าที่ประสานงานกับงานพัฒนาหลักสูตรฯ กองบริการการศึกษาในการดําเนินงานจัดทําและ
เสนอหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนการเสนอแผนการเปิดหลักสูตร
(1. หลักสูตรที่ยังไม่ได้อยู่ในแผนการผลิตบัณฑิตหรือแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย)
1. กลุ่มวิชา
(เสนอแผนการเปิดหลักสูตรผ่าน
คณะกรรมการประจําคณะฯ)

2. งานวิชาการ

3. งานพัฒนาหลักสูตร

- ศึกษาข้อมูลความต้องการ ศึกษาความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ความพร้อมของหลักสูตรศักยภาพในการเปิด
หลักสูตรความซ้ําซ้อนของชื่อสาขาวิชา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานการศึกษาข้อมูลการสํารวจความต้องการศึกษา ความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ความพร้อมของ
หลักสูตรศักยภาพในการเปิดหลักสูตรความซ้ําซ้อนของชื่อสาขาวิชา
2. บทสรุปการขออนุมัติเปิดหลักสูตร
- ทําบันทึกข้อความเสนอแผนการรับนักศึกษาผ่านงานโยบายและแผน คณะฯ
และเสนอแผนขอเปิดหลักสูตรผ่านงานพัฒนาหลักสูตร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. บันทึกข้อความเสนอแผนการรับนักศึกษา
2. บันทึกข้อความเสนอแผนการเปิดหลักสูตรใหม่
3. รายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
4. บทสรุปการขออนุมัติเปิดหลักสูตร
- ตรวจสอบเอกสารการเปิดหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
2. ผลการวิเคราะห์ภาระงาน FTES สัดส่วนภาระงานสอนต่อจํานวนนักศึกษา
ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (จากกองแผนงาน)

4. งานพัฒนาหลักสูตร

- สรุปรายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเปิดหลักสูตร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ

5. งานพัฒนาหลักสูตร

- แจ้งผลการบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรต่อคณะฯ เพื่อวางแผนจัดทําหลักสูตร
และเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานแผนการเปิดหลักสูตร
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6. งานวิชาการ

- แจ้งผลการบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรต่อกลุ่มวิชา เพื่อวางแผนจัดทํา
หลักสูตรและเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานแผนการเปิดหลักสูตร

(2. หลักสูตรที่อยู่ในแผนการผลิตบัณฑิตหรือแผนการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย)
1. กลุ่มวิชา

2. งานวิชาการ

3. คณะกรรมการร่าง
หลักสูตรฯ

4. งานวิชาการ

- เสนอรายชื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และประสานทาบทามในเบื้องต้น
พร้อมขอประวัติและผลงานทางวิชาการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. บันทึกข้อความเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
2. ประวัติและผลงานทางวิชาการ
- จัดทําหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการร่างหลักสูตรฯ
- ตรวจสอบข้อมูลความซ้ําซ้อน อาจารย์ประจําหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร คุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- ทําบันทึกข้อความเสนอแต่งตั้งผ่านงานพัฒนาหลักสูตร เพื่อจัดทําคําสั่ง
ประกาศแต่งตั้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือเชิญ
2. บันทึกข้อความเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการร่างหลักสูตร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. ประวัติและผลงานวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. แบบตอบรับการเข้าร่วมเป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
- จัดทําร่างหลักสูตรฯ โดยนําข้อมูลจากการสํารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้เรียน มาประกอบการพิจารณาในจัดทําหลักสูตร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. บทสรุปการขออนุมัติหลักสูตร
2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
3. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
5. สรุปผลการสํารวจความต้องการศึกษาต่อและตลาดแรงงาน
- จัดทําหนังสือนําส่งร่างหลักสูตรฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา และ
เชิญประชุมพิจารณาหลักสูตร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือนําส่งหลักสูตร /เชิญประชุมพิจารณาหลักสูตร
2. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
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5. คณะกรรมการร่าง
หลักสูตรฯ

6. งานวิชาการ

- จัดประชุมหลักสูตร/วิพากษ์หลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สรุปประเด็นเสนอแนะ และพิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ

- นําเสนอการเปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ
- เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. บันทึกข้อความเสนอวาระ
2. บทสรุปการขอเปิดหลักสูตร
3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
4. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
5. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
6. แผ่น CD ข้อมูลหลักสูตร

7. งานพัฒนาหลักสูตร

- ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- สรุปข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
(ตามแผนการดําเนินงานพิจารณาหลักสูตรแต่ละปี)

8. ประธานหลักสูตรฯ/
ประธานร่างหลักสูตร

- นําเสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
และตอบข้อซักถาม

9. งานพัฒนาหลักสูตร

- แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรฯ (หากมีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ คณะส่งเอกสารที่
แก้ไขแล้วให้งานพัฒนาหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันแจ้งผลการ
พิจารณาหลักสูตร)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานการประชุม
2. กรณีมีแก้ไขคณะจัดทําตารางการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตรฯ

10. งานพัฒนาหลักสูตร

- สรุปข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรฯ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ สรุปข้อมูลเสนอวาระ
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. บทสรุปการเปิดหลักสูตร
2. ตารางการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ
3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
4. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
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11. งานพัฒนาหลักสูตร

12. งานวิชาการ

13. งานพัฒนาหลักสูตร

- แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรฯที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะทราบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ส่งงานพัฒนาหลักสูตรภายใน 30 วัน
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
- เสนอหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ติดตามผลและแจ้งให้
คณะทราบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
3. แผ่น CD ข้อมูลหลักสูตร
4. รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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 การขอปรับปรุงหลักสูตร
งานวิชาการ มีหน้าที่ประสานงานในการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนการเสนอปรับปรุงหลักสูตร
1. คณะเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตร

2. คณะเสนอหลักสูตรและส่งหลักสูตร

3. งานพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

4. เสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และส่งหลักสูตรให้สภาฯ
เห็นชอบภายใน 30 วัน
5. เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และส่งหลักสูตรให้สกอ.
รับทราบภายใน 30 วัน
6. งานพัฒนาหลักสูตรส่งหลักสูตรให้สกอ.เพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
แล้วแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องและติดตามการรับรองหลักสูตร
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ขั้นตอนการดําเนินการ
1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ

- เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร / ผู้ทรงคุณวุฒิดําภายนอก
และประสานทาบทามในเบื้องต้น และขอประวัติและผลงานวิชาการ

2. งานวิชาการ

- จัดทําหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
- ทําบันทึกข้อความเสนอแต่งตั้งผ่านงานพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทําคําสั่ง
ประกาศแต่งตั้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือเชิญ
2. บันทึกข้อความเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
3. ประวัติและผลงานวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. แบบตอบรับการเข้าร่วมเป็นกรรมการ

3. คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ

- สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้เรียน ประเมินหลักสูตรโดย
อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
- จัดทําร่างหลักสูตรฯ โดยนําผลการประเมินหลักสูตรและข้อมูลจากการ
สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน มาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
3. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
4. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
5. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

4. งานวิชาการ

- จัดทําหนังสือนําส่งร่างหลักสูตรฯ แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
- สรุปรวบรวมข้อเสนอแนะ นําเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. หนังสือนําส่งหลักสูตร
4. แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ

5. คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรฯ

- พิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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6. งานวิชาการ

7. งานพัฒนาหลักสูตร

8. ประธานหลักสูตรฯ/
ประธานกรรมการปรับปรุง

9. งานพัฒนาหลักสูตร

10. งานพัฒนาหลักสูตร

- นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ
- เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7. บันทึกข้อความเสนอวาระ
8. บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
9. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
10. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
11. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
12. แผ่น CD ข้อมูลหลักสูตร
- ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- สรุปข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
(ตามแผนการดําเนินงานพิจารณาหลักสูตรแต่ละปี)
- นําเสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
และตอบข้อซักถาม

- แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรฯ (หากมีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ คณะส่งเอกสารที่
แก้ไขแล้วให้งานพัฒนาหลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันแจ้งผลการ
พิจารณาหลักสูตร)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานการประชุม
2. กรณีมีแก้ไขคณะจัดทําตารางการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ

- สรุปข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรฯ เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ สรุปข้อมูลเสนอวาระ
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. บทสรุปการเปิดหลักสูตร
2. ตารางการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรฯ
3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
4. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
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11. งานพัฒนาหลักสูตร

12. งานวิชาการ

13. งานพัฒนาหลักสูตร

- แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรฯที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะทราบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

- จัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ส่งงานพัฒนาหลักสูตรภายใน 30 วัน
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

- เสนอหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ให้สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ติดตามผลและแจ้งให้
คณะทราบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
3. แผ่น CD ข้อมูลหลักสูตร
4. รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
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 การขอเปิดและเปลี่ยนแปลงรายวิชา
งานวิชาการ มีหน้าที่ประสานงานในการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กลุ่มวิชา

- เสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มวิชา และทําหนังสือ
แจ้งงานบัณฑิตศึกษาคณะ

2. งานวิชาการ

- เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ
- บันทึกข้อความแจ้งงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา

3. งานพัฒนาหลักสูตร

- สรุปและรวบรวมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
- บันทึกแจ้งผลการอนุมัติให้คณะทราบ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

