ที่ ๐๑๗๕/๒๕๕๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระบบและกลไกการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
------------------------------------------------------เพื่อให้การพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรเป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเป็ นการ
ประกั น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงกาหนดระบบและกลไกการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร ดังนี้
๑. ระบบและกลไกการพัฒ นาหรื อปรั บ ปรุ งรายละเอี ย ดของหลั ก สู ตร(มคอ.๒)
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เลยให้ยึดตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การและมาตรฐานวิชาชี พต่าง ๆที่กาหนด
ไว้เป็ นแนวทางในการจัดทารายละเอียดของหลักสู ตร
๒. กาหนดให้ทุ กหลักสู ตรต้องมีก ารพัฒนาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของหลัก สู ตรอย่า ง
ต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี
๓. ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร ๆ ละอย่างน้อย ๕ คน โดย
ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย ๒ คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชา
นั้น ๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน ทั้งนี้ ในกรณี ที่กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของ
ระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นแล้ว ให้คณะกรรมการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรดาเนิ นการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ......สาขา/สาขาวิชา.........ตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ หากในกรณี ที่กระทรวงศึกษาธิ การยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของ
ระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น ให้ดาเนิ นการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ โดยมีหวั ข้อของหลักสู ตรอย่าง
น้อยตามที่กาหนดไว้ในแบบ มคอ.๒
๔. คณะกรรมการประจาหลักสู ตรและอาจารย์ผสู้ อนมีหน้าที่วางแผนและการดาเนิ นการ
เอกสารหลักสู ตรตามแบบ มคอ.๓-๗ อย่างต่อเนื่อง
๕. ให้ทุกหลักสู ตรมีการประกันคุ ณภาพหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง โดยการจัดทารายละเอียด
ของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.๒ ต้องระบุตวั บ่งชี้ ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators: KPI)
ที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุ ณภาพของหลักสู ตรประจาปี โดย KPI อย่างน้อยต้อง

๒

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ผลการ
ประเมิ นคุ ณภาพภายในตาม KPI ที่ ก าหนดไว้ใ น มคอ.๒ จะต้องมี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดับ ดี ข้ ึ นไป
ต่อเนื่ องกัน ๒ ปี นับตั้งแต่ก ารเปิ ดสอนหลักสู ตรหรื อการเปิ ดรั บนักศึ กษา โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย ๓ คน และคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
นั้นอย่างน้อย ๑ คน
๖. การเสนอเปิ ดหลักสู ตรใหม่
หลักสู ตรใหม่ หมายถึ ง หลักสู ตรที่ไม่เคยเปิ ดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่ งมีแนวปฏิบตั ิสาหรับการเสนอเปิ ดหลักสู ตรใหม่ ดังนี้
๖.๑ หลักสู ตรที่จะเปิ ดสอนควรสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ
ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน สังคม และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย
๖.๒ หลักสู ตรที่จะเปิ ดสอนต้องแสดงศักยภาพความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร
สนับสนุนการเรี ยนการสอน และปั จจัยเกื้อหนุนอื่นที่เกี่ยวข้องในการเปิ ดดาเนินการหลักสู ตร
๖.๓ หลักสู ตรที่จะเปิ ดสอนต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด และกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ......สาขา/สาขาวิชา......... (ถ้ามี)
๖.๔ การด าเนิ นการจัด ท ารายละเอี ย ดของหลัก สู ต รจะต้อ งมี ค ณะกรรมการพัฒ นา
หลัก สู ต รตามที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ ๓ โดยคณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ตรต้องด าเนิ น การยกร่ า ง
รายละเอี ย ดของหลัก สู ต ร วิ พ ากษ์ ห ลัก สู ต รภายใน และภายนอก และพิ จ ารณาปรั บ แก้ ต าม
ข้อเสนอแนะของกรรมการวิพากษ์หลักสู ตร ดังแผนภูมิที่ ๑ และเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๖.๕ เพื่อ
พิจารณาต่อไป

๓

แผนภูมิที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทารายละเอียดของหลักสู ตร
๖.๕ หลักสู ตรที่จะเปิ ดสอนต้องผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการวิชาการ
คณะ คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตร คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตรก่อนการเปิ ดสอนอย่างน้อย ๖ เดือน
๖.๖ คณะที่ มี ค วามประสงค์จะเสนอเปิ ดหลัก สู ตรใหม่ ให้ป ระสานการส่ งเอกสารที่
ส านัก ส่ ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย น เพื่ อ น าเข้า เสนอต่ อ คณะกรรมการกลั่นกรองหลัก สู ต ร
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ก่อนเปิ ดสอนอย่างน้อย ๖
เดือน โดยเอกสารที่เสนอประกอบด้วย

๔

๑) เอกสารรายละเอี ยดของหลักสู ตรฉบับสมบูรณ์ ซึ่ ง มีหัวข้อและรายละเอีย ด
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษากาหนดหรื อตามแบบ มคอ.๒ เป็ นอย่างน้อย หากมี
เอกสารประกอบหลักสู ตรหรื ออ้างอิง เช่น ระเบียบ/ข้อบังคับ ข้อกาหนดของสภาวิชาชี พ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร คณะกรรมการวิพากษ์ภายในและภายนอก ฯลฯ ให้จดั ทาเอกสาร
ภาคผนวกแนบท้าย โดยสาเนาตามจานวนคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมแผ่นซีดีบนั ทึกไฟล์ขอ้ มูล
๒) รายงานผลการประชุ มคณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรภายในและภายนอก
หรื อเอกสารสรุ ปข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรภายในและภายนอกซึ่ งมีการลงนามจาก
กรรมการ
๓) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
๔) แบบเสนอข้อมูลหลักสู ตร (ตามแบบ มคอ.๐๒ หรื อ ๐๓-๐๖) ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วน
๖.๗ หลักสู ตรใหม่จะต้องได้รับการอนุ มตั ิ แผนการรับนักศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
ก่อนเปิ ดสอน
๖.๘ สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนประสานการนาหลักสู ตรที่ได้รับการอนุ มตั ิ
จากสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
๖.๙ เอกสารที่เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
๑) เอกสารรายละเอียดของหลักสู ตรฉบับสมบูรณ์ ซึ่ งมีหัวข้อและรายละเอียด
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรื อตามแบบ มคอ.๒ เป็ นอย่างน้อย จานวน ๕
เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบนั ทึกไฟล์ขอ้ มูล
๒) แบบเสนอข้อมูลหลักสู ตร (ตามแบบ มคอ.๐๒ หรื อ ๐๓-๐๖) ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนโดยอธิ การบดีลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัย
ทุกหน้า
๓) สาเนามติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมตั ิหลักสู ตร
๖.๑๐ ในกรณี ที่เอกสารหลักสู ตรมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการเสนอ
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบภายใน ๑๒๐ วัน และสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะแจ้งผลการรับทราบหลักสู ตรให้ มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาดังกล่าว ถ้ามหาวิทยาลัย
ไม่ไ ด้รับ แจ้ง ผลการรั บทราบหลัก สู ตร ให้ส านัก ส่ งเสริ ม วิช าการและงานทะเบี ยนติ ดตามผลการ
นาเสนอหลักสู ตรนั้น
๖.๑๑ ในกรณี ที่หลักสู ตรใดเกี่ ยวข้องกับสภาวิชาชี พ ให้คณะปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่สภา
วิชาชีพนั้น ๆ กาหนด

๕

รายละเอียดของขั้นตอนการเสนอหลักสู ตรใหม่ แสดงดังแผนภูมิที่ ๒

.
(

แผนภูมิที่ ๒ ขั้นตอนการเสนอหลักสู ตรใหม่

)

๖

๗. การเสนอหลักสู ตรปรับปรุ ง
หลักสู ตรปรับปรุ ง หมายถึง หลักสู ตรที่มีการปรับปรุ งในสาระสาคัญของหลักสู ตร เช่น
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โครงสร้างหลักสู ตร ชื่ อหลักสู ตร ชื่ อปริ ญญา เนื้ อหาสาระสาคัญในหมวด
วิชาเฉพาะ และระบบการศึกษา ซึ่งมีแนวปฏิบตั ิสาหรับการเสนอปรับปรุ งหลักสู ตร ดังนี้
๗.๑ คณะกรรมการประจาหลักสู ตรจะต้องวิเคราะห์ผลการดาเนิ นการหลักสู ตร และ
ปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตรเพื่อพิจารณาการที่จะต้องปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยและเหมาะสม
ต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี โดยจะต้องนาผลการประเมินหลักสู ตรตามข้อ ๕ มาใช้เป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งหลักสู ตรทุกครั้งที่มีการปรับปรุ งหลักสู ตร
๗.๒ หลัก สู ตรที่ ปรั บปรุ ง ต้องมี การทบทวนความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาประเทศ ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน สังคม และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๗.๓ หลัก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง ต้อ งมี ก ารทบทวนศัก ยภาพความพร้ อ มทั้ง ด้า นบุ ค ลากร
ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน และปั จจัยเกื้อหนุนอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการหลักสู ตร
๗.๔ หลักสู ตรที่ปรับปรุ งต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรที่
กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี)
๗.๕ การดาเนิ นการจัดทารายละเอียดของหลัก สู ตรจะต้องมีคณะกรรมการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามที่ ก าหนดไว้ในข้อ ๓ โดยคณะกรรมการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรต้องดาเนิ นการยกร่ า ง
รายละเอี ย ดของหลัก สู ต ร วิ พ ากษ์ ห ลัก สู ต รภายใน และภายนอก และพิ จ ารณาปรั บ แก้ ต าม
ข้อเสนอแนะของกรรมการวิพากษ์หลักสู ตร ดังแผนภูมิที่ ๑ และ เสนอคณะกรรมการตามข้อ ๗.๖
เพื่อพิจารณาต่อไป
๗.๖ หลักสู ตรปรับปรุ งที่จะเปิ ดสอนต้องผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการ
วิชาการคณะ คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตร คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสู ตร ก่อนการเปิ ดสอนอย่างน้อย ๖ เดือน
๗.๗ คณะที่มีความประสงค์จะเสนอเปิ ดหลักสู ตรปรับปรุ ง ให้ประสานการส่ งเอกสาร
ที่ส านัก ส่ ง เสริ มวิช าการและงานทะเบี ย น เพื่อนาเข้าเสนอต่ อคณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตร
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิ ดสอนอย่างน้อย ๖
เดือน โดยเอกสารที่เสนอประกอบด้วย
๑) เอกสารรายละเอี ยดของหลักสู ตรฉบับสมบูรณ์ ซึ่ ง มีหัวข้อและรายละเอีย ด
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษากาหนดหรื อตามแบบ มคอ.๒ เป็ นอย่างน้อย หากมี
เอกสารประกอบหลักสู ตรหรื ออ้างอิง เช่น ระเบียบ/ข้อบังคับ ข้อกาหนดของสภาวิชาชี พ คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร คณะกรรมการวิพากษ์ภายในและภายนอก และการเปรี ยบเทียบ

๗

หลักสู ตรเดิมกับหลักสู ตรปรับปรุ ง ฯลฯ ให้จดั ทาเป็ นเอกสารภาคผนวกแนบท้าย โดยสาเนาตาม
จานวนคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมแผ่นซีดีบนั ทึกไฟล์ขอ้ มูล
๒) รายงานผลการประชุ มคณะกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรภายในและภายนอก
หรื อเอกสารสรุ ปข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลักสู ตรภายในและภายนอกซึ่ งมีการลงนามจาก
กรรมการ
๓) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
๔) แบบเสนอข้อมูลหลักสู ตร (ตามแบบ มคอ.๐๒ หรื อ ๐๓-๐๖) ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วน
๕) แบบเสนอข้อมูล รายละเอี ยดของหลักสู ตรเปรี ยบเที ยบข้อแตกต่างระหว่า ง
หลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง (สมอ.๐๘) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
๗.๘ สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนประสานการนาหลักสู ตรที่ได้รับการอนุมตั ิ
จากสภามหาวิท ยาลัย เสนอให้ ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั บ ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
๗.๙ เอกสารที่เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
๑) เอกสารรายละเอียดของหลักสู ตรฉบับสมบูรณ์ ซึ่ งมีหัวข้อและรายละเอียด
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรื อตามแบบ มคอ.๒ เป็ นอย่างน้อย จานวน ๕
เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบนั ทึกไฟล์ขอ้ มูล
๒) แบบเสนอข้อมูลหลักสู ตร (ตามแบบ มคอ.๐๒ หรื อ ๐๓-๐๖) ที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนโดยอธิการบดีลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้า
๓) แบบเสนอข้อมู ล รายละเอีย ดของหลักสู ตรเปรี ย บเที ยบข้อแตกต่างระหว่า ง
หลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง (สมอ.๐๘) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
๔) สาเนามติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมตั ิหลักสู ตร
๗.๑๐ ในกรณี ที่เอกสารหลักสู ตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนิ นการเสนอ
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบภายใน ๑๒๐ วัน และสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะแจ้งผลการรับทราบหลักสู ตรให้มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาดังกล่าว ถ้ามหาวิทยาลัย
ไม่ไ ด้รับ แจ้ง ผลการรั บทราบหลัก สู ตร ให้ส านัก ส่ งเสริ ม วิช าการและงานทะเบี ยนติ ดตามผลการ
นาเสนอหลักสู ตรนั้น
๗.๑๑ ในกรณี ที่หลักสู ตรใดเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชี พ คณะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่สภา
วิชาชีพนั้น ๆ กาหนด
รายละเอียดของขั้นตอนการเสนอหลักสู ตรปรับปรุ ง แสดงดังแผนภูมิที่ ๓

๘

.
(

แผนภูมิที่ ๓ ขั้นตอนการเสนอหลักสู ตรปรับปรุ ง

)

๙

๘. การเสนอหลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้ อย
หลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย หมายถึง หลักสู ตรที่มีการปรับปรุ งในระดับรายวิชา เช่น การ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพิม่ รายวิชาเลือก และการปรับคาอธิ บายรายวิชา โดยไม่
กระทบโครงสร้างหลักสู ตร และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งมีแนวปฏิบตั ิสาหรับการเสนอ
ปรับปรุ งหลักสู ตร ดังนี้
๘.๑ คณะกรรมการประจาหลักสู ตรจะต้องวิเคราะห์ผลการดาเนิ นการหลักสู ตร และ
ปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตรเพื่อพิจารณาการที่จะต้องปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยและเหมาะสม
โดยจะต้องนาผลการประเมินหลักสู ตรตามข้อ ๕ มาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหลักสู ตร
๘.๒ หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง เล็ก น้อยควรผ่า นการพิ จารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
วิชาการคณะ คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตร และคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
๘.๓ คณะที่ มี ความประสงค์จะเสนอหลักสู ตรปรั บปรุ งเล็ก น้อย ให้ประสานการส่ ง
เอกสารที่มีหวั ข้อและรายละเอียดสาระของหลักสู ตรในส่ วนที่ตอ้ งการปรับปรุ งแก้ไขตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด พร้ อมแผ่นซี ดีบนั ทึกไฟล์ขอ้ มูล ที่สานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสู ตร คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
และเสนอขออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๘.๔ สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนประสานการส่ งเอกสารการปรับปรุ งแก้ไข
หลักสู ตร จานวน ๕ ชุด/เล่ม พร้อมแผ่นซี ดีบนั ทึกไฟล์ขอ้ มูล และสาเนามติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมตั ิ
หลักสู ตรเพื่อแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเป็ นรายภาคการศึกษา ในกรณี ที่
หลักสู ตรใดมีการปรับปรุ งแก้ไขหลายครั้งให้รวบรวมและสรุ ปจัดทาเป็ นเอกสารฉบับเดียว
๘.๕ ในกรณี ที่หลักสู ตรใดเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชี พ คณะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่สภา
วิชาชีพนั้น ๆ กาหนด
รายละเอียดของขั้นตอนการเสนอหลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้อย แสดงดังแผนภูมิที่ ๔

๑๐

.
(

)

แผนภูมิที่ ๔ ขั้นตอนการเสนอหลักสู ตรปรับปรุ งเล็กน้ อย
๙. การเสนอยุบรวมหรือปิ ดหลักสู ตร
๙.๑ เงื่ อนไขในการยุบรวมหรื อปิ ดหลักสู ตรให้เป็ นไปตามนโยบายของประเทศ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๙.๒ ในทุกปี การศึกษาให้คณะนาผลการวิเคราะห์การดาเนินการหลักสู ตรตามข้อ ๕ มา
พิจารณา และหากเข้าเงื่ อนไขที่ตอ้ งยุบรวมหรื อปิ ดหลักสู ตรให้เสนอปิ ดหลักสู ตร ทั้งนี้ กรณี ที่ยงั มี
นักศึกษาตกค้างให้แจ้งของดรับนักศึกษาและจะขอปิ ดหลักสู ตรเมื่อไม่มีนกั ศึกษาในหลักสู ตรแล้ว

๑๑

๙.๓ หลักสู ตรที่ จะยุบรวมหรื อปิ ดต้องผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการ
วิช าการคณะ คณะกรรมการวิช าการมหาวิท ยาลัย สภาวิช าการ และได้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัยก่อนการยุบรวมหรื อปิ ดหลักสู ตร
รายละเอียดของขั้นตอนการเสนอยุบรวมหรื อปิ ดหลักสู ตร แสดงดังแผนภูมิที่ ๕

( .)

.

.

แผนภูมิที่ ๕ ขั้นตอนการเสนอยุบรวมหรือปิ ดหลักสู ตร

๑๒

๑๐. การกาหนดรหัสวิชา
๑๐.๑ ระบบรหัสวิชาให้ยดึ ตามพื้นฐานของระบบการกาหนดรหัสเดิม
๑๐.๒ การจัดหมวดวิชา หมู่วชิ า ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International
Standard Classification Education) เป็ นแนวทาง
๑๐.๓ การจัดหมวดวิชาและหมู่วชิ า ให้ยดึ หลัก ๓ ประการคือ
๑๐.๓.๑ ยึดสาระสาคัญของคาอธิบายรายวิชา
๑๐.๓.๒ ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
๑๐.๓.๓ อาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญ
๑๐.๔ รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข ๗ ตัว โดยมีความหมายดังนี้
๑๐.๔.๑ ตัวเลขลาดับที่ ๑-๓ แสดงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
๑๐.๔.๒ ตัวเลขลาดับที่ ๔ แสดงระดับความยากง่ายและชั้นปี
๑๐.๔.๓ ตัวเลขตัวที่ ๕ แสดงลักษณะเนื้อหาวิชา
๑๐.๔.๔ ตัวเลขตัวที่ ๖-๗ แสดงลาดับก่อนหลังของวิชา
๑

๒

๓

๔

๕

๖
๗
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ความยากง่ายหรื อชั้นปี

หมวดวิชาและหมู่วชิ า
๑๐.๕ กรณี ที่มีการปรับปรุ งรายวิชา โดยใช้ชื่อวิชา จานวนหน่ วยกิตเช่นเดิ ม และมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลงไม่เกิน ๑ ใน ๔ ให้ใช้รหัสวิชาเดิม
๑๐.๖ กรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อวิชา หรื อปรับปรุ งจานวนหน่วยกิต หรื อเปลี่ยนแปลงเนื้ อหา
สาระเกินกว่า ๑ ใน ๔ ให้กาหนดรหัสวิชาใหม่โดยไม่ให้ซ้ ากับรหัสวิชาเดิม
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

