
แนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) 

การปรับปรุงหลักสูตรด้วยแบบรายงานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. หลักสูตรปรับปรุง (สมอ.08) ที่ต้องส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้กำรรับทรำบ/

พิจำรณำควำมสอดคล้อง กำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรของสภำมหำวิทยำลัย คือ หลักสูตรปรับปรุง (สมอ.08) 

ที่เป็นกำรปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. หลักสูตรปรับปรุง (สมอ.08) ที่ไม่ต้องส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้กำรรับทรำบ/

พิจำรณำควำมสอดคล้อง กำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรของสภำมหำวิทยำลัย ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 

ที่เป็นกำรปรับปรุงระดับรำยวิชำ เช่น กำรเปลี่ยนชื่อรำยวิชำ กำรเปลี่ยนรหัสรำยวิชำ กำรเพ่ิมรำยวิชำเลือก 

และกำรปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ โดยไม่กระทบโครงสร้ำงหลักสูตรและเนื้อหำสำระในหมวดวิชำเฉพำะของ

หลักสูตร 

หลักเกณฑ์การเสนอหลักสูตรปรับปรุง (สมอ.08) 

ประเด็นการปรับปรุง สาเหตุการปรับปรุง รายละเอียดในการด าเนินงาน หมายเหตุ 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

1. กำรเปลีย่นอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร 

- เรียงล ำดับใหม่ กรณีคุณวุฒิ
อำจำรย์ 2-3 คนแรก ไม่ตรง
กับสำขำท่ีเปิดสอน 
- เกษียณอำยุรำชกำร 
- ลำศึกษำต่อ/ลำออก 
- ไม่มีสญัญำจ้ำง/ 
หมดสญัญำจ้ำง 

- ช่ือ-สกุล และ
คุณวุฒิกำรศึกษำ
ของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและ
อำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร (เดมิ) 

- ช่ือ-สกุล และ
คุณวุฒิกำรศึกษำ
ของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรและ
อำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร (ใหม่) 

 

2. กำรเปลีย่นช่ือรำยวิชำ - เปลี่ยนช่ือรำยวิชำใหม่ หรือ 
อ้ำงในหลักสูตรไมต่รงกัน 

- ช่ือรหัสวิชำเดิม 
- ช่ือรำยวิชำเดิม 
- ค ำอธิบำย
รำยวิชำเดมิ 

- ช่ือรหัสวิชำเดิม 
- ช่ือรำยวิชำใหม่ 
- ค ำอธิบำย
รำยวิชำเดมิ 

 

3. กำรเปลีย่นรหสัรำยวิชำ - รหัสวิชำใหม่ กรณีรหสัวิชำ
ซ้ ำ หรือ อ้ำงในหลักสูตรไม่
ตรงกัน 

- รหัสวิชำเดิม  
- ช่ือรำยวิชำเดิม 
- ค ำอธิบำย
รำยวิชำเดมิ 

- รหัสวิชำใหม ่
- ช่ือรำยวิชำเดิม 
- ค ำอธิบำย
รำยวิชำเดมิ 

 

4. กำรเพิ่มรำยวิชำเลือก - เพิ่มรำยวิชำเลือก  - - รหัสวิชำใหม่ท่ี
ไม่ซ้ ำกัน 
- ค ำอธิบำย
รำยวิชำ 
- Curriculum 
Mapping  
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ประเด็นการปรับปรุง สาเหตุการปรับปรุง รายละเอียดในการด าเนินงาน หมายเหตุ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

5. กำรเปลีย่น/ปรับค ำอธิบำย
รำยวิชำ 

- ค ำอธิบำยไม่ครบถ้วน
สมบูรณ ์
 

- รหัสวิชำเดิม 
- ค ำอธิบำย
รำยวิชำเดมิ 
 

- รหัสวิชำเดิม 
- ค ำอธิบำย
รำยวิชำใหม ่
- Curriculum 
Mapping (ถ้ำมี) 
 

 

6. กำรเปลีย่น/ปรับแผนท่ีแสดง
กำรกระจำยควำมรับผดิชอบ
มำตรฐำนผลกำรเรียนรูจ้ำก
หลักสตูรสู่รำยวิชำ 
(Curriculum Mapping) 

- จุดด ำ-ขำว มำกหรือน้อย
เกินไป 
 

- Curriculum 
Mapping เดมิ
(รำยวิชำที่ต้องกำร
เปลี่ยน) 

- Curriculum 
Mapping ใหม่
(รำยวิชำที่
ต้องกำรเปลีย่น) 

 

 

 

Doc : CCL – 03/2 



     ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                       
                                                                       

                                                                         
                                                       

สาขาวิชา/คณะ 

สภาวิชาการ 

 

สภามหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการตรวจ
ร่างหลักสูตร 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร
จัดประชุมเพ่ือพิจารณาการปรับปรุง
หลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 

สาขาวิชา/คณะ 
ปรับแก้ 

มหาวิทยาลัย 

  เห็นชอบ 

   มีขอ้เสนอแนะ/ปรับแก ้

 

ไม่เห็นชอบ 

บันทึกข้อมูลหลักสูตร 
เข้าสู่ระบบ CHECO 

 

จบ 

เริ่มต้น 

สาขาวิชา/คณะ 
ปรับแก้ 

เห็นชอบ 

ภายใน 7 วัน 

รับทราบ  ภายใน 15 วัน 

  เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
 หลักส ูตรปรับปรุง เล ็กน ้อย หมายถึง หล ักส ูตรที ่ปร ับปรุงในระดับรายว ิชา อาทิ        
การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา )ภายใต้
โครงสร้างเดิม(  โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ การเพ่ิมหรือ
เปลี่ยน Curriculum Mapping การเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ซึ่งมีข้ันตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร จัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย และประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม 

2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจ
ร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนน าเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะน าหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
(สมอ.08) ที่ผ่านการพิจาณาจากคณะกรรมการตรวจร่างฯ จ านวน 35 ชุด เสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ  และคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ (กรณีมีการแก้ไข) 

4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะน าหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
(สมอ.08) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ จ านวน 40 ชุด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (กรณีมีการแก้ไข) 

5. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะน าหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
(สมอ.08) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
พิจารณาความสอดคล้องของการปรับปรุงหลักสูตรผ่านระบบ CHECO ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย                          
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