
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง แนวปฏบิัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 

ระดับปริญญาตร ี 

__________________________ 

  

ด้วยเห็นสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 26 

กรกฎาคม 2557 จงึออกประกาศไว้ ดังตอ่ไปนี ้

1. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และ

หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

10 ตุลาคม 2555 

2. ในประกาศนี ้

 “หลักสูตรใหม่” หมายความว่า หลักสูตรที่ไม่เคยมีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

 “หลักสูตรปรับปรุง” หมายความว่า หลักสูตรที่เปิดด าเนินการสอนในมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่แล้ว แต่มีการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร เช่น ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะ ระยะเวลาศึกษา

ของหลักสูตร เป็นต้น 

 “หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย”  หมายความว่า  หลักสูตรที่ เปิดด าเนินการสอนใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดบางประเด็นซึ่งไม่ใช่สาระส าคัญของหลักสูตร  

เช่น การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาเลือกใน

หลักสูตร ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อจ านวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาและ

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่อย่างใด 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ หรือคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งแตง่ตัง้โดยอธิการบดีและมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 5 คน 

 “ส่วนงานวิชาการ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

  

(ส ำเนำ) 
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๓. คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการร่างหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 

 3.1 อาจารย์ประจ าที่เป็นผู้รับผดิชอบหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

 3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากตัวแทนของนักวิชาการที่เช่ียวชาญใน

สาขาวิชานั้นๆ จากสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่รับบัณฑิตสาขาวิชานั้นเข้าท างานหรือตัวแทน            

ภาคประชาชน จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน ในกรณีหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองจากองค์กร

วิชาชีพหรอืผูส้ าเร็จการศกึษาต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหม้ีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ 

 3.3 เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนงานวิชาการที่ประสงค์จะเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ

ปรับปรุงหลักสูตร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

4. แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่ 

 หลักสูตรที่เสนอขอเปิดใหม่มีแนวทางปฏิบัติในการเสนอ ดังนี้ 

4.1 ต้องมีการก าหนดไว้ในแผนด าเนินการของส่วนงานวิชาการ และเสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ 

ตามล าดับ ทั้งนี้ หลักสูตรที่เสนอขอเปิดใหม่จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสังคม 

4.2 ต้องมีศักยภาพในการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีความพร้อมในด้านอาจารย์

ผูส้อน ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ 

4.3 ให้ส่วนงานวิชาการจัดท าแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ขั้นตอนที่ 1 พร้อมทั้งเสนอ

แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 3 หลังจากนั้นให้เสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ พร้อมแนบส าเนา

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 2 ชุด เพื่อเสนอกองแผนงาน ตรวจสอบและวิเคราะห์ความพร้อม

ด้านทรัพยากรและงบประมาณ และเสนอส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องด้าน

มาตรฐานหลักสูตร 

4.4 ให้ส่วนงานวิชาการปรับแก้ไขแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ตาม

ข้อเสนอแนะของกองแผนงานและส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากนั้นจึงน าเสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการเปิดหลักสูตรใหม่ 

4.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามข้อ 4.4 แล้ว ให้ส่วนงานวิชาการจัดท ารายละเอียดของ

หลักสูตรขั้นตอนที่ 2 โดยจัดท าตามแบบ มคอ.2 เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

ประจ าส่วนงานวิชาการ แล้วจัดส่งให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน
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น าเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ     

สภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตติามล าดับ 

5. แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิการหลักสูตร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร

ให้ทันสมัยและเหมาะสมโดยให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกระยะ ๕ ปี ซึ่งการ

จัดท าหลักสูตรปรับปรุงมีแนวปฏิบัติ ดังนี้   

5.1 ต้องมีการทบทวนความสอดคล้องกับนโ ยบายการพัฒนาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน และต้องมีศักยภาพในการด าเนินการของ

หลักสูตร โดยมีความพร้อมในด้านอาจารย์ผู้สอน ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัย

สนับสนุนอื่น ๆ เพียงพอ 

5.2 ให้ส่วนงานวิชาการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อ 3 และ            

จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง โดยจัดท าตามแบบ มคอ.2 เสนอผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานวิชาการ แล้วจัดส่งให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้อง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัตติามล าดับ 

6. แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 

 ให้ส่วนงานวิชาการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยจัดท าตามแบบ 

สมอ. ๐๘ เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานวิชาการ แล้วจัดส่งให้

ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารและ

ประสานงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตติามล าดับ 

7. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  หลักสูตรที่เสนอขอเปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบาย หลักเกณฑ ์

และแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เช่น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯลฯ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
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8. ค่าธรรมเนียมการศกึษา 

  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษาของหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ต้องด าเนินการ

ให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

9. การอนุมัต ิ

9.1 หลักสูตรที่เสนอขอเปิดใหม่ ต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายในเดือน

พฤษภาคมของปีก่อน จงึจะสามารถเปิดรับนักศกึษาในปีการศึกษาถัดไปได้ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรใหม่ที่

จะรับนักศึกษาใน ปีการศึกษา 2559 จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายในเดือน

พฤษภาคม 2558 ซึง่ส านักทะเบียนและประมวลผลจะส ารวจแผนรับนักศึกษาของทุกส่วนงานวิชาการ

เพื่อเข้าศกึษาในปีการศึกษาถัดไป โดยก าหนดปิดรับข้อมูลในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 

9.2 หลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงและหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ต้องได้รับอนุมัติจาก

สภามหาวิทยาลัยก่อนท าการเปิดสอนอย่างนอ้ย 2 เดอืน 

10. หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ต้องเสนอให้คณะกรรมการการ

อุดมศกึษาทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย 

 ส าหรับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ ต้องน าเสนอสภาวิชาชีพพิจารณาให้การรับรอง

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 

 ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  

  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน ์นันทจิต 

  (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน ์นันทจิต) 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


