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มหาวิทยาลัยธนบุรี 

คู่มือการขออนุมัติเปิด/ปิดหลักสูตร 

ส่วนที่ 1  การขออนมุัตเิปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 

1. หลักเกณฑ์ 
การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 

คณะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี ้
1.1 คณะวิชาที่จะขออนุมัติ เปิดหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร ต้องเสนอแต่งตั้ ง

คณะกรรมการร่างหลักสูตรและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยคณะกรรมการร่างหลักสูตร         
มีหน้าที่ยกร่างหลักสูตรในเบื้องต้น แล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ อย่างน้อย 1 คน 

1.2 การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่  หลักสูตรนั้นต้อง ได้ รับการศึกษาวิ เคราะห์กับ
ตลาดแรงงาน/ความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย  

1.3 หลักสูตรต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

1.4 หลักสูตรต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน 
1.5 หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วให้แจ้ง สกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
1.6 การขออนุมัติหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงทุกระดับ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จะต้องจัดท าเอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่มีหัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษก าหนด เพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 

2. รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าและเสนอเอกสารหลักสูตร 
2.1 การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 

การเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรใหม่ที่จะด าเนินการขอเปิดสอนต้องได้รับการ
บรรจุไว้ในแผนของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย หรือคณะด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะวิชาและสภาวิชาการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบในเบื้องต้น 
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การเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง คณะไม่ต้องเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผน 
เน่ืองจากมีข้อมูลของหลักสูตรเดิมอยู่แล้ว 

2.2 การร่างหลักสูตร 
  คณะวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตร  และคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิชา และให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ัง 
  คณะกรรมการร่างหลักสูตร มีหน้าที่ศึกษาและยกร่างเอกสารรายละเอียดหลักสูตร
ให้สอดคล้องตามรูปแบบ หัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอขอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอน 

2.3 การวิพากษ์หลักสูตร (พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ) 
  คณะวิชาเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่าง

น้อย 5 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/
สาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วม
เป็นกรรมการ อย่างน้อย 1 คน  มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ข้อเสนอแนะซึ่งคณะวิชาต้องด าเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอรายละเอียดหลักสูตรที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิชา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอสภาวิชาการ  
  ภายหลังการพิจารณา ถ้าหากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข คณะวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้อง
แก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภาวิชาการ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป 

2.4 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
  คณะวิชาเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วจ านวน 15 ชุด     
ไปที่ส านักวิชาการ ก่อนการประชุมสภาวิชาการอย่างน้อย 15 วัน เพื่อด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้อง และน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ 
  ภายหลังการพิจารณา เลขานุการสภาวิชาการแจ้งคณะวิชา คณะกรรมการประจ า
คณะวิชา รองอธิการบดี อธิการบดีทราบ 

2.5 การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ส านักวิชาการ น าเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร ( มคอ.2) และแบบรายงานข้อมูล
การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 02 หรือ มคอ.03 หรือ มคอ. 04) ที่ผ่านการเห็นชอบจาก
สภาวิชาการแล้ว เสนอต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมของ      
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป โดยคณะวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ 

1) เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จ านวน 20 ชุด 
2) แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.02 หรือ มคอ. 

03 หรือ มคอ. 04) จ านวน 20 ชุด 
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ภายหลังการพิจารณา 
1) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จะแจ้งมติที่ประชุมให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และอธิการบดีทราบ ส านักวิชาการจะแจ้งคณะวิชาเจ้าของหลักสูตรทราบและด าเนินการต่อไป 
2) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามมติ  

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
3) คณะวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่งเอกสารหลักสูตรที่แก้ไขตามมติสภา

มหาวิทยาลัยไปที่ส านักวิชาการ ส านักวิชาการเสนอส านักงานอธิการบดี เพื่อด าเนินการต่อไป 

2.6 การเสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  ส านักงานอธิการบดี เสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว            
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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3.  แผนภูมิการด าเนินงานเก่ียวกับหลักสูตร 

 3.1  แผนภูมิการด าเนินงานขออนุมัติหลักสูตรใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกไ้ข 

แกไ้ข 

ส ำนกัวชิำกำร 
(ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง) 

อธกิำรบด ี
(โดยผ่ำนรองอธกิำรบดฝีำ่ยวชิำกำร / ฝำ่ยบรหิำร) 

คณะกรรมกำรร่ำงหลกัสตูร 
ด ำเนินกำรร่ำงหลกัสตูร 

ส ำนกัวชิำกำร 

สภำวชิำกำร 

สภำมหำวทิยำลยั 

ส ำนกังำนอธกิำรบด ี

- ส ำนกัวชิำกำร 
- คณะวชิำของหลกัสตูร 
- งำนแผนงำนของมหำวทิยำลยั 
- ส ำนกัทะเบยีนและประมวลผล 

ส ำนกังำนอธกิำรบด ี

คณะกรรมกำรพจิำรณำหลกัสตูร 
พจิำรณำ / จดัประชุมวพิำกษห์ลกัสตูร 

อธกิำรบด ีแต่งตัง้คณะกรรมกำรพฒันำหลกัสตูรจำกรำยชื่อ
ผูท้รงคุณวฒุ ิ ซึง่ผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ

วชิำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ  เพื่อรบัทรำบ 

คณะกรรมกำรร่ำงหลกัสตูร / คณะวชิำ 

แกไ้ข 
เสนอ 

เหน็ชอบ 

เสนอ 

เหน็ชอบ 

เสนอ 

เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

แจง้ภำยใน 30 วนั หลงัจำกสภำมหำวทิยำลยัใหค้วำมเหน็ชอบ 

แจง้ 

แจง้ 

คณะวชิำเสนอขอเปิดหลกัสตูร  พรอ้มเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร 
ร่ำงหลกัสตูร และคณะกรรมกำรพฒันำหลกัสตูรต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะวชิำ   

แกไ้ข 
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 3.2  แผนภูมิการด าเนินงานขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร   (กรณีกระทบโครงสร้างหลักสูตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวชิำเสนอขอปรบัปรุงหลกัสตูร  พรอ้มเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร 
ร่ำงหลกัสตูรปรบัปรุงต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะวชิำ   

ส ำนกัวชิำกำร 
(ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง) 

อธกิำรบด ี
(โดยผ่ำนรองอธกิำรบดฝีำ่ยวชิำกำร / ฝำ่ยบรหิำร) 

คณะกรรมกำรร่ำงหลกัสตูรปรบัปรุง 
ด ำเนินกำรปรบัปรุงหลกัสตูร 

ส ำนกัวชิำกำร 

สภำวชิำกำร 

สภำมหำวทิยำลยั 

ส ำนกังำนอธกิำรบด ี

- ส ำนกัวชิำกำร 
- คณะวชิำของหลกัสตูร 
- งำนแผนงำนของมหำวทิยำลยั 
- ส ำนกัทะเบยีนและประมวลผล 

ส ำนกังำนอธกิำรบด ี

คณะกรรมกำรพฒันำหลกัสตูร 
พจิำรณำ / จดัประชุมวพิำกษห์ลกัสตูร 

อธกิำรบด ีแต่งตัง้คณะกรรมกำรพฒันำหลกัสตูรจำกรำยชื่อ
ผูท้รงคุณวฒุ ิ ซึง่ผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ

วชิำ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ  เพื่อรบัทรำบ 

คณะกรรมกำรร่ำงหลกัสตูรปรบัปรุง/คณะ
วชิำ 

แกไ้ข 
เสนอ 

เหน็ชอบ 

เสนอ 

เหน็ชอบ 

เสนอ 

เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

แจง้ภำยใน 30 วนั หลงัจำกสภำมหำวทิยำลยัใหค้วำมเหน็ชอบ 

แจง้ 

แจง้ 

แกไ้ข 

แกไ้ข 

แกไ้ข 
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 3.3  แผนภูมิการด าเนินงานขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง  (กรณีไม่กระทบโครงสร้าง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวชิำเสนอขอปรบัปรุงหลกัสตูร  พรอ้มเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำร 
ร่ำงหลกัสตูรปรบัปรุงต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะวชิำ  ตำมแบบฟอรม์ทีก่ ำหนด 

ส ำนกัวชิำกำร 
(ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง) 

อธกิำรบด ี
(โดยผ่ำนรองอธกิำรบดฝีำ่ยวชิำกำร) 

คณะกรรมกำรร่ำงหลกัสตูรปรบัปรุง 
ด ำเนินกำรปรบัปรุงหลกัสตูร 

ส ำนกัวชิำกำร 

สภำวชิำกำร 

สภำมหำวทิยำลยั 

ส ำนกังำนอธกิำรบด ี

ส ำนกังำนอธกิำรบด ี

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ  เพื่อรบัทรำบ 

คณะกรรมกำรร่ำงหลกัสตูรปรบัปรุง/คณะ
วชิำ 

เสนอ 

เหน็ชอบ 

เสนอ 

เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

แจง้ภำยใน 30 วนั หลงัจำกสภำมหำวทิยำลยัใหค้วำมเหน็ชอบ 

แจง้ 

แจง้ 

แกไ้ข 

แกไ้ข 

- ส ำนกัวชิำกำร 
- คณะวชิำของหลกัสตูร 
- งำนแผนงำนของมหำวทิยำลยั 
- ส ำนกัทะเบยีนและประมวลผล 
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ส่วนที่ 2  การเสนอขออนุมัติปดิหลักสูตร 

1. หลักเกณฑ์ 

เนื่องด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ความพร้อมของ
สถาบันและความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาต้องได้รับการ
ประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการวางระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  การปิดหลักสูตรเป็นระบบๆ หนึ่งในการบริหารจัดการหลักสูตร  ซึ่งหากคณะ/
สาขาวิชาเห็นว่า หลักสูตรใดไม่สมควรด าเนินการต่อ คณะ/สาขาวิชาต้องขออนุมัติปิดหลักสูตร โดย
เสนอเหตุผลและรายละเอียดประกอบการพิจารณา และปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนของการเสนอขอ
อนุมัติปิดหลักสูตร 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการแจ้งปิดหลักสูตรไป
ยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน 30 วัน ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองแนวปฏิบัติการขออนุมัติปิดหลักสูตร 

การขออนุมัติปิดหลักสูตรสาขาวิชา คณะ/สาขาวิชาต้องเสนอเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 ประวัติการด าเนินการหลักสูตร เช่น ปีที่เปิดด าเนินการ ปีที่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
1.2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในปัจจุบัน และปีที่คาดว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จ

การศึกษา 
1.3 ความต้องการของผู้เรียน สังคม ความต้องการด้านตลาดแรงงานของประเทศ (เพื่อแสดง

ให้เห็นว่าหลักสูตรไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน/ไม่ทันสมัย) 
1.4 ความพร้อมของการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร     

พ.ศ.2548 เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาคารสถานที่ ทรัพยากร 
1.5 ผลการด าเนินงานด้านความคุ้มค่า คุ้มทุน 
1.6 ผลการประกันคุณภาพภายในคณะ/สาขาวิชา 
1.7 อ่ืนๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชาเห็นสมควร หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองขออนุมัติ

ปิดหลักสูตรแจ้งขอข้อมูล 

2. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร 
2.1 คณะ/สาขาวิชาผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

จัดท าเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรที่มีอยู่เดิมตามแบบขออนุมัติปิดหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 

2.2 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิชา 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอเอกสารรายละเอียดการขออนุมัติตามแบบขออนุมัติปิด

หลักสูตรมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิชา 
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หากคณะกรรมการประจ าคณะวิชามีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน
ต่อไป 

2.3 เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
คณะวิชาน าเอกสารหลักสูตรและแบบขออนุมัติปิดหลักสูตร ส่งไปที่ส านักวิชาการ

เพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข คณะ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการแก้ไข แล้วน าส่งเอกสารหลักสูตรและแบบขออนุมัติปิดหลักสูตรที่ตรวจสอบแก้ไขถูกต้อง
แล้ว ที่ส านักวิชาการจ านวน 15 ชุด เพื่อน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการ
ตรวจสอบการสรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ และแจ้งคณะ/หน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี ้

1) แจ้งคณะวิชา/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทราบ 
2) เรียนเสนออธิการบดี และรองอธิการบดีเพื่อทราบ และขออนุญาตน า เร่ืองเข้า

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

2.4 เสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 
ส านักวิชาการเสนอหลักสูตรและแบบขออนุมัติปิดหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณา

เห็นชอบจากสภาวิชาการแล้วจ านวน 15 ชุด ไปยังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติปิดหลักสูตร โดยส่ง
เอกสารก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 15 วัน 

ภายหลังการพิจารณา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปมติที่ประชุม และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2) ส านักวิชาการ เพื่อแจ้งคณะ/เจ้าของหลักสูตรทราบ และด าเนินการต่อไป และ

ท าการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลหลักสูตร 

2.5 เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านักอธิการบดี เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบการปิด

หลักสูตรภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการปิดหลักสูตร และมหาวิทยาลัย
ประกาศปิดหลักสูตร 

3. ระยะเวลาการเสนออนุมัติปิดหลักสูตรสาขาวิชา 
คณะที่มีความประสงค์จะเสนอปิดหลักสูตรสาขาวิชา ให้ด าเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน

ของทุกปี เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้มีเวลาเพียงพอในการด าเนินการเสนอพิจารณาปิดหลักสูตรต่อสภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัย และแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตามก าหนดเวลา 
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4.   แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ส ำนกังำนอธกิำรบด ีแจง้ภำยใน 30 วนั 

  สำขำวชิำ/คณะ (ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร) เสนอขอปิดหลกัสตูร 

 คณะกรรมกำรประจ ำคณะ/คณะกรรมกำรบณัฑติศกึษำ 

 คณะกรรมกำรสภำวชิำกำร   คณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยั 

  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 

  ส ำนกัวชิำกำร ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 
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ส่วนที่ 3  รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดท าหลักสูตร 

1.  ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี          

พ.ศ. 2548 
1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา      

พ.ศ. 2548 
1.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
1.4 แนวปฏิบัติในการน าเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการ        

การอุดมศึกษา 
1.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณารับรองหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
1.6 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
1.7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
1.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษา 
1.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552” และเอกสารแนบท้ายประกาศ 
1.10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี              

สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
1.11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี             

สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 
1.12 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี             

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 
1.13 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี         

สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 

2.  การก าหนดชื่อปริญญา 
ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 

3.  ข้อก าหนดมหาวิทยาลยัธนบุรี  พ.ศ.2550  
3.1 หลักสูตรการสอนและการวัดผลการศึกษา 
3.2  อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
3.3  วิธีการรับนักศึกษา และให้นักศึกษาพ้นสภาพ 
3.4  เคร่ืองแบบนักศึกษา และการแต่งกายของนักศึกษา 
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4.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธนบุรี  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 

5.  ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี  ว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ   
      ปริญญาตรี พ.ศ.2550 

6.  ระเบียบมหาวิทยาลัยธนบุรี  ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จาก    
 การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรระดับ 
      ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

7. แบบขออนุมัติเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา/บริหารหลักสูตร 
(ตามแบบฟอร์มในเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ สกอ.) 

4.1 แบบ มคอ. 1  มาตรฐานคุณวุฒิระดับ................สาขา/สาขาวิชา................. 
4.2 แบบ มคอ. 2  รายละเอียดของหลักสูตร 
4.3 แบบ มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 
4.4 แบบ มคอ. 4  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.5 แบบ มคอ. 5  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
4.6 แบบ มคอ. 6  รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.7 แบบ มคอ. 7  รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
4.8   แบบ มคอ. 02  - มคอ.  
4.8 แบบขออนุมัติปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยธนบุรี 

 
************************ 
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ภาคผนวก ก 
ค าแนะน าการตรวจอ่าน และการจัดท ารูปเล่มหลักสูตร 

1.  การตรวจอา่นหลักสูตร 

                การตรวจอ่านหลักสูตร นอกจากการอ่านเพื่อพิสูจน์อักษรแล้ว  ต้องระวังในเร่ืองต่อไปนี้ 
1.1 ความสวยงามของเอกสาร เช่น กั้นหน้า-หลัง  ย่อหน้า  การก าหนดรูปแบบหัวข้อใหญ่ 

หัวข้อรอง หัวข้อย่อยด้วยขนาดตัวอักษร และการใช้ระบบตัวเลขก ากับล าดับหัวข้อให้เป็นระบบ
เดียวกันทั้งเล่ม  (การจัดท าเอกสารหลักสูตรก าหนดรูปเล่มเป็นแบบเดียวกันทุกหลักสูตร โดยจะจัดท า
เอกสารเป็น 2 หน้า เพื่อให้เล่มหลักสูตรกระทัดรัด สะดวกต่อการน าไปใช้ ดังนั้นการจัดรูปเล่มให้
เป็นไปตามค าแนะน าในเอกสารหน้าถัดไป) 

1.2  การตรวจสอบรหัสวิชา/รายวิชาที่มีอยู่เดิมตามหลักสูตรเก่า ตรวจสอบจากเล่มหลักสูตรที่
ได้ปรับปรุงครั้งสุดท้าย และมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1)  วิชาเดิม ถ้าเปลี่ยนชื่อวิชาให้ใช้รหัสใหม่   
2)  ถ้าปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาโดยไม่เปลี่ยนชื่อวิชาใช้รหัสเดิม 
3)   รายวิชาใหม่ ก าหนดรหัสใหม่ (ไม่สามารถไปสวมทับรหัสวิชาเดิมที่ตัด   
      รายวิชาออกไป) 
4)  ประสานกับงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง   

1.3 ตรวจสอบชื่อวิชา รหัสวิชาใน มคอ.2 ให้ตรงกันจ านวน 5 จุด   และถ้าแก้ไขจุดใดจุดหนึ่ง
ต้องแก้ไขในจุดอ่ืน ๆ ให้ตรงกัน  ดังนี้ 

           1) ในหมวดที่ 3 ข้อ 3  
           2) ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3 (ตารางแผนการเรียน) 
 3) ในตาราง Mapping 
 4) ในภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา 
 5) ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตรเดิม 

และหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

1.4  รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ในหมวดที่ 1 ข้อ 9  ซึ่ง สกอ.ก าหนดไว้ดังนี้ 
1)  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 คน     
2)  ระดับปริญญาโท จ านวนไม่ต่ ากว่า 3 คน   

ซึ่งไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้หลาย ๆ คน  แต่ถ้าลงไว้หลายคนก็ไม่ผิด  ข้อส าคัญคือต้องดู               
วุฒิการศึกษา วิชาเอกให้ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  และถ้ามีการเปิดสอนท่ีศูนย์ ฯ ต้องใส่รายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกศูนย์  โดยแยกตารางให้ชัดเจน 
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1.5 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.2  ตามก าหนดของ สกอ. ให้มีไม่ต่ า
กว่า 5 คน ซึ่งต้องใส่ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรของศูนยด์้วยเช่นกัน โดยแยกตารางให้ชัดเจน 

1.6  ตารางรายชื่ออาจารย์ควรใช้แบบฟอร์มเดียวกับที่ก าหนดใน มคอ.02  เพื่อความสะดวก
ในการดึงข้อมูลจาก มคอ. 2 มาใช้ในแบบ มคอ.02 หรือ มคอ.04 แต่ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรใน 
มคอ.2 ต้องเพิ่มตารางเร่ืองภาระการสอนไว้อีก 2 ช่องข้างท้าย 

1.7  อาจารย์ประจ าให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่นอกเหนือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ทั้งนี้ให้ค านึงถึง
สัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 

1.8 อาจารย์พิเศษ  ถ้ามีอาจารย์พิเศษที่เชิญมาต่อเน่ือง และจะสามารถเชิญต่อในหลักสูตรนี้ได้ 
ควรใส่ไว้ด้วย  

1.9 การสะกด การันต์ ชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน วุฒิการศึกษา สถานศึกษา ปีที่จบ
การศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ของอาจารย์ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง  และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน  

1.10 หมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  สกอ.อธิบายโดยสรุปว่า  เป็น
คุณลักษณะพิเศษท่ีนอกเหนือจากคุณสมบัติท่ัว ๆ ไป    จึงไม่จ าเป็นต้องเขียนหลายข้อ เขียนเฉพาะ
ลักษณะพิเศษที่หลักสูตรนี้ต้องการและคณะ/สาขาวิชาสามารถท าให้นักศึกษามีคุณสมบัติเหล่านั้นได้ 

1.11 ค าว่า องค์การ    องค์กร   ให้เลือกใช้ให้เหมือนกันทั้งเล่ม    

1.12 ค าที่มักเขียนผิด คือ อินเทอร์เน็ต  ใช้ “ท” ไม่ใช่ “ต” 

1.13 การก าหนดจุดความรับผิดชอบหลักใน Mapping  ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับวิชา 
การก าหนดจุดความรับผิดชอบหลักมากเกินไป จะท าให้การเขียน มคอ.3 การจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผลรายวิชายุ่งยากมากและอาจท าได้ไม่ครบ  แต่ถ้าน้อยเกินไปจะมีค าถามตามมาว่าเราก าหนด
ผลการเรียนรู้ไว้ท าไมหลายข้อแล้วไม่น ามาใช้  และควรตรวจสอบในแนวตั้งว่าผลการเรียนรู้ข้อใดมี
จุดความรับผิดชอบหลักน้อยไป หรือไม่มีเลย ต้องทบทวนให้เหมาะสม 

1.14 หากมีการ Copy ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันกับหลักสูตรของสาขาวิชาอ่ืน ขอให้เปลี่ยนชื่อ
สาขาวิชา และตรวจสอบให้ตรงตามเล่มหลักสูตร 
 1.15 ตารางงบประมาณ การเงิน  และเร่ืองเกี่ยวกับหนังสือของสาขาวิชา ต้องมาจากส านัก
งบประมาณการเงิน  และส านักวิทยบริการ  เพราะต้องเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.16 การกรอกข้อมูล มคอ.02 หรือ มคอ.04  ต้องตรวจสอบให้ข้อมูลตรงกับ มคอ.2หรือ  
มคอ.4   ซึ่งในมคอ.02/มคอ.04  เป็นข้อมูลโดยสรุปจาก มคอ.2/มคอ.4  

1.17 การน าส่งส านักวิชาการคร้ังแรก ยังไม่ต้องเย็บเล่ม ใช้กระดาษ reused ได้  เมื่อส านัก
วิชาการ/คณะกรรมการตรวจอ่านได้ตรวจสอบแล้วและไม่มีข้อแก้ไข คณะ/สาขาวิชาจึงจัดท ารูปเล่ม 
15 เล่ม โดยใช้สันรูดก่อน เพื่อเข้าสภาวิชาการ เมื่อปรับปรุงแก้ไขหลังจากเข้าสภาวิชาการเรียบร้อย
แล้ว จึงเข้าเล่มเพื่อเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  



14 

 

2.  การตั้งค่าเพื่อจัดท าเล่มหลักสูตร  (จัดท าเป็นเอกสาร 2 หน้า)  
 การตั้งค่าหน่วยจาก Centimeter ให้เป็น Inches ส าหรับ Office2007 

 

ไปที่ปุ่ม Office Button                     
เลือกเมนู Word Options จะอยู่ทางด้านล่างมุมขวา 
หลังจากนั้นไปที่ Advanced เลื่อนลงมาที่ค าว่า  
Display >> Show measurements in units of :  เลือก “Inches” กดปุ่ม OK 

 

 การตั้งค่าหน้ากระดาษ  
 Margins 
  Top   =  1” Bottom   =  0.8” 
  Inside   =  1.4” Outside   =  1” 
       

  Multiple  pages  เลือก  “Mirror margins” 
 

 Paper เลือกขนาด A4 
 Layout     ก าหนดให้   หัวกระดาษ (Header)  0.49”       ท้ายกระดาษ (Footer) 0.49” 
 

 การก าหนดขนาดตัวอักษร  ใช้ตัวอักษร  Angsana New 

รูปแบบ 

หัวข้อเรื่อง ตัวหนา 18 จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ 

หัวข้อรอง ตัวหนา 16 ชิดซ้าย 
ข้อความ, เนื้อหา ตัวธรรมดา 16 Thai Distributed 
เลขหน้า 
 ข้อความ  (หลักสูตร............... หน้า) 
 หน้า  (ตัวเลข) 

 
ตัวธรรมดา 
ตัวธรรมดา 

 
12 
14 

 
ชิดซ้าย  
ชิดขวา  

 

 การตั้งระยะกั้นหน้า และ Tab 

ล าดับข้อ กั้นหน้า Tabท่ี 1 Tabท่ี 2  

1. 0 0.25 -  

1.1 0 0.5 0.9  

1.1.1 0 0.9 1.25  

1) 0 1.25 1.55  

 



15 

 

ภาคผนวก ข 

 
 

แบบขออนุมัติปิดหลักสูตร 
 

1. คณะ………………………………………มหาวิทยาลัย........................... 
สาขาวิชา……………………………………………………………………………… 
ระดับการศึกษา         ปริญญาตรี       ปริญญาโท      ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

2. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย........................................................................................................... 
ภาษาอังกฤษ...................................................................................................... 
  (    ) มหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่..................................................................... 
  (    ) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 

............................................................................................................... 
  (    ) ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังสุดท้าย เมื่อวันที่..................................................... 

3. จ านวนนักศึกษา ปัจจุบัน................คน (ข้อมูล ณ วันที่....................................) 
 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 รวม 
     

  
ปีที่คาดว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ....................... 

4. เหตุผลในการขอปิดหลักสูตร 
4.1 ความต้องการของผู้เรียน สังคม ตลาดแรงงาน 

............................................................................................................................... ฃ

............................................................................................................................... 
4.2 ความพร้อมของการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ.2548 เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาคารสถานที่ ทรัพยากร 
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................  
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4.3 ผลการศึกษาในงานด้านความคุ้มค่า คุ้มทุน 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................. 

4.4 ผลการประกันคุณภาพภายในคณะ/สาขาวิชา 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

4.5 เหตุผลอื่นๆ ในการขออนุมัติปิดหลักสูตร 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
5. ก าหนดการปิดหลักสูตรตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่..........ปีการศึกษา..................... 

6. ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิชา  

ในการประชุมคร้ังที่........ เมื่อวันที่............ เดือน.......................... พ.ศ................. 
 

ลงชื่อ .................................................. 

                                                        (................................................) 

คณบดีคณะ........................................... 
วันที่........เดือน.....................พ.ศ........... 

7. ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี  

ในการประชุมคร้ังที่........ เมื่อวันที่............ เดือน.......................... พ.ศ................. 
 

ลงชื่อ...................................................... 

(...........................................................) 
ประธานสภาวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 

8.   ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี    

ในการประชุมคร้ังที่........ เมื่อวันที่............ เดือน.......................... พ.ศ................. 
 

ลงชื่อ...................................................... 

(...........................................................) 

                                                                 นายกสภามหาวิทยาลัยธนบุรี 

หมายเหตุ  เหตุผลในการขอปิดหลักสูตรจะไม่ใช้หัวข้อในแบบฟอร์มก็ได้ ให้ใช้ตามข้อมูลที่คณะ/สาขาวิชามี 
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ภาคผนวก ค 

 

 


