คูมือการจัดทําแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (สมอ.01 - 06)
สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําแบบรายงานขอมูลการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ทุกหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลในเอกสารหลักสูตร/การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ต รในแต ล ะระดั บ การศึ ก ษา เพื่ อเป นข อมู ลการรั บรองมาตรฐานการศึ กษาในหลั กสู ตร
การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะและการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ก. ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อสถาบัน ใหระบุชื่อสถาบันการศึกษา คณะวิชา และภาควิชาที่เปดสอนหลักสูตรอยางชัดเจน
2. ชื่อหลักสูตร ใหระบุชอื่ หลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตรทีเ่ ปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในแตละระดับใหสอดคลองกัน
3. ชื่อปริญญา ใหระบุชื่อปริญญาเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลอง
กันและเปนไปตามชื่อหลักสูตร รวมทั้งหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนี้การระบุชื่อสาขาวิชาที่เปดสอนใหระบุไวในหัวขอตางหากจากชื่อปริญญา
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ ใหระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนวาเปนหลักสูตรระดับใดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
4.2 ภาษาที่ใช ใหระบุภาษาทีใ่ ชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
4.3 การรับเขาศึกษา ใหระบุการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ตางประเทศหรือรับทั้งสองกลุมเขาศึกษา
4.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น ใหระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันอื่น ๆ โดยตอง
ระบุชื่อสถาบันที่ทําความรวมมือดวย
4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหระบุวาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือใหปริญญา
มากกวา 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรืออื่น ๆ
ซึ่งสถาบันไดใหปริญญาเพิ่มเติม
5. สถานสภาพของหลักสูตร ใหระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงพรอมรายละเอียดการเปด
สอนในภาคการศึกษาและในปการศึกษาใด
6. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

ใหระบุหลักสูตรที่จะเปดสอนไดผานการพิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาการ หรือที่
เรียกชื่ออยางอื่น และสภาสถาบันในการประชุมเมื่อ
ครั้งที่ วันที่ เดือน และพ.ศ. ใดที่ชัดเจน
พรอมแนบรายงานการประชุมสภาสถาบัน

-2ข. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร

ใหระบุปรัชญาและวัตถุประสงคของแตละหลักสูตร
โดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ
หรือการผลิตบัณฑิตใหมีคณ
ุ ลักษณะ และความรู
ความสามารถอยางไร

2. ระบบการจัดการศึกษา
2.1 ระบบ
ใหระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเปน
ระบบทวิภาค ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
2.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใหระบุการจัดการศึกษาทีใ่ ชระบบอื่น ๆ ที่มิใช
การใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัด
การเรียนการสอนโดยเทียบเคียงกับระบบทวิภาค
ใหชัดเจน
2.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ใหระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอน
หรือไม
3. การดําเนินการหลักสูตร
3.1 วัน – เวลาดําเนินการ
ใหระบุชว งเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียน
3.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหระบุคุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตรที่สอดคลองกับระดับ
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูส มัคร
เขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติมตองระบุใหครบและชัดเจน
3.3 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร
ใหระบุจํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตรวามีจํานวนกี่คน
ในแตละปการศึกษา
3.4 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
ใหระบุแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษา
เลือกเรียนถือเปนแบบศึกษาเต็มเวลา ศึกษาเฉพาะบาง
เวลาหรือทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
4. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา ใหระบุจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลา
การสําเร็จการศึกษาในแตละแบบทีส่ ัมพันธกับการเลือก
เรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษา
เต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ

-35. โครงสรางหลักสูตร ใหระบุจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ อาทิ
- ระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญาตรีตองระบุโครงสรางใหมีทั้ง 3 หมวดวิชา คือ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
- ระดับปริญญาโท ตองระบุวาเปนแผน ก แบบ ก1 หรือแบบ ก 2 หรือ แผน ข
- ระดับปริญญาเอก ตองระบุวาเปนแบบ 1 (แบบ 1.1 หรือ แบบ 1.2 ) หรือ แบบ 2
(แบบ 2.1 หรือ แบบ 2.2)
6. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
6.1 อาจารยประจําหลักสูตร

7. เกณฑการวัดผล

ใหระบุจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและระดั บ ปริ ญ ญาตรี กํ า หนดเฉพาะอาจารย
ประจําหลักสูตร) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตร
บัณฑิต ศึก ษา) โดยระบุรหั ส เลขประจํ าตัวประชาชน รายชื่ อซึ่ ง
ประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบัน
ที่สําเร็จการศึกษาอยางชัดเจน โดยตองสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ

ใหระบุเกณฑการวัดผล เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา และเกณฑอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในหลักสูตร

8. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ
9. การประกันคุณภาพ

ใหระบุระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรใน 4 ประเด็นเปนอยางนอย
โดยมีรายละเอียดประกอบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- ประเด็นการบริหารหลักสูตร
- ประเด็นทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน
- ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
- ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
- ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
10. การพัฒนาหลักสูตร
ใหระบุการพัฒนาหลักสูตรโดยแสดงการปรับปรุงดัชนีบงชี้ดานมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาและการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ
อยางนอยในทุก 5 ปการศึกษา

-411. ใหร ะบุ เ หตุ ผ ลและความจํ า เปนในกรณีไ มสามารถปฏิ บั ติได ต ามเกณฑ มาตรฐานหลักสูต ร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเปนผูพิจารณาเปนกรณี ๆ ในแตละหลักสูตร
12. ตองลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลตามขอ 1 – 10 โดยนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
อธิ การบดี ลงนามรั บรองความถู กตองของข อมูล พรอมประทับตราสถาบันทุกหน าของเอกสาร
แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

