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ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลั ยพายัพ กาหนดระบบและกลไกการบริห ารหลักสู ตรให้ส อดคล้ องกับปรัช ญา ปณิธ าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความพร้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ การดาเนินการหลักสูตรมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยกาหนดเป็น 2 ระบบ ดังต่อไปนี้
1.

ระบบการกากับมาตรฐานวิชาการ
เป็นระบบที่กากับกลไกการบริหารจัดการการเรียนการสอน และการวัดผลของหลักสูตรที่ดาเนินการ
เปิดสอนปกติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา
โดยมีค ณะกรรมการต่าง ๆ ท าหน้ า ที่การกากับ ดูแลประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริห ารประจาหลั กสู ต ร
คณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการประจาหลักสูตร หรือคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการประจา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2.

ระบบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เป็นระบบและกลไกในการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) เพื่อการปรับปรุง
และ/หรือเปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสัง คมและ
ประเทศชาติ รวมทั้งพิจารณาหากมีการปิดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการต่างๆ ที่ทาหน้าที่นาเสนอ คัดกรอง
ก ากั บ ตรวจสอบมาตรฐาน และอนุ มั ติ ตามล าดั บ ดั ง ต่ อ ไปนี้ คณะกรรมการบริ ห ารประจ าหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการวิช าการวิทยาลั ย / คณะวิช า คณะกรรมการวิพากษ์ ห ลั กสู ตร คณะกรรมการวิช าการหรือ
คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะกรรมการวิ ช าการสภามหาวิ ท ยาลั ย พายั พ และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพายัพ
องค์ประกอบและภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ ได้ แ ก่ หั ว หน้ า สาขาวิ ช า เป็ น ประธานคณะกรรมการ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร1และ/หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร 2 และ/หรือ อาจารย์ประจา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน
ในระดับปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 3 คน ในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ โดยมีอาจารย์ท่านหนึ่งทาหน้าที่
เป็นเลขานุการ กรณีที่ไม่มีหัวหน้าสาขาวิชา ให้ผู้บริหารของวิทยาลัยหรือคณะวิชา ที่รับผิดชอบงานวิชาการ เป็น
ประธานคณะกรรมการ
กรณี ที่ วิ ท ยาลั ย /คณะวิ ช า มี เ พี ย งหลั ก สู ต รเดี ย ว คณะกรรมการบริ ห ารประจ าหลั ก สู ตรและ
คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย/คณะวิชา อาจเป็นชุดเดียวกันก็ได้

1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าทีใ่ นการบริหาร และพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอนฯ โดย จะ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวทิ ยาการ หรือ สหวิทยาการ
2
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสูตรนั้น สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
หลายหลักสูตรในเวลาเดียวกัน

2
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่
1. กาหนดเป้าหมาย แนวทางการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนแนะนาการเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมทั้งติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ก ากั บ ดู แลกระบวนการเรี ยนการสอนให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตร และประเมินผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และ/หรือข้อกาหนดของหลักสูตรและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3. ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
4. ประสานงานกับคณะวิชา และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
ดาเนินงานการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. ก าหนดและจั ด หาอาจารย์ ผู้ ส อนทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย สอนในรายวิ ช าของ
หลักสูตร โดยคานึงถึงคุณภาพทางวิชาการเป็นหลัก และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ
6. รับผิดชอบในการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนักศึกษาใน
หลักสูตรที่รับผิดชอบ
7. ประสานงานการจั ด หา ผลิ ต และบ ารุ ง รั ก ษาสื่ อ และอุ ป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย นการสอน
ตลอดจนการใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
8. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและงานวิจัย และ
กากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ประจาหลักสูตร
9. ติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบรวมถึงการประเมินผลหลักสูตร
10. ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาหลักสูตร บริหารความเสี่ยงของ
หลักสูตร และจัดทาแผนการจัดการความรู้ของหลักสูตร
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ วิทยาลัย/คณะวิชา หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย ตลอดจนนาเรื่องต่างๆ ที่ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย/คณะวิชา
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ ได้ แ ก่ คณบดี เ ป็ น ประธานคณะกรรมการ หั ว หน้ า สาขาวิ ช าทุ ก
สาขาวิชา และ/หรืออาจารย์ในวิทยาลัย/คณะวิชา ที่วิทยาลัย/คณะวิชา แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
วิชาการวิทยาลัย/คณะวิชา เป็นกรรมการ มีอาจารย์หนึ่งคนทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
กรณีที่ไม่มีหั ว หน้ าสาขาวิช า ให้ ผู้ บริ หารของวิทยาลั ยหรือคณะวิช า ที่รับผิดชอบงานวิช าการ หรือ
อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นกรรมการ
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่
1. กาหนดทิศทาง และเป้ าหมายการดาเนินการทุกหลั กสู ตรในวิทยาลั ย/คณะวิช าให้ มีทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2. กากับ ติดตาม และตรวจสอบผ่านคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรให้ มีการดาเนินการ
หลักสูตรทุกหลักสูตรในวิทยาลัย/คณะวิ ชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

3
3.
4.

วางแผน ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ และการวิจัยแก่อาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัย/คณะวิชา
พิ จ ารณารั บ รองหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง และด าเนิ น การเปิ ด -ปิ ด หลั ก สู ต ร ตลอดจนตรวจสอบ
รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
5. ให้คาปรึกษาคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรในวิทยาลัย/คณะวิชา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการวิชาการและมหาวิทยาลัยมอบหมาย
3) คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ จานวน
2 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน ทาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในอย่างน้อย 1
คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน ทาหน้าที่เป็น
กรรมการและเลขานุการ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ ให้มีจานวนกรรมการทั้งหมด
อย่างน้อย 6 คน
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่
1. พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ที่ปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ ให้มี
ความทั น สมั ย มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร และตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. เสนอแนะวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ หรืออื่นใดที่จะเสริมให้หลักสูตรมีค วาม
เข้มแข็ง
3. เสนอหรือกาหนดวิธีการวัดผล การประเมินผลการเรียนการสอนในหลักสูตร
4. ให้การเห็นชอบหลักสูตรที่มีการเสนอขอปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
วิชาการ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
4) คณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการประจาหลักสูตร/หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4.1) กรณีของวิทยาลัยและคณะวิชา
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้ ว ย คณบดี เ ป็น ประธานคณะกรรมการ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกอย่างน้อย 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในอย่างน้อย 1 คน หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 1 คน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ให้มีอาจารย์ในสาขาวิชาอีก 1 คน ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
กรณีที่ไม่มีหั ว หน้ าสาขาวิช า ให้ ผู้ บริ หารของวิทยาลั ยหรือคณะวิช า ที่รับผิดชอบงานวิช าการ หรือ
อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นกรรมการ
4.2) กรณีของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักศึกษาทั่วไป หรือผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
อย่างน้อย 1 คน ตัวแทนกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาละ 1 คน เป็นกรรมการ และผู้ที่
ได้รับมอบหมายอีก 1 คน ทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
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ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่
1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และ
รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงาน (Field Experience Specification)
2. อนุมัติการออกข้อสอบไล่แต่ละภาคการศึกษาของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชานั้น
และรายวิชาที่สอนให้กับสาขาวิชาอื่น ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมเนื้อหา และเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
3. ตรวจสอบและอนุมัติรายงานผลสอบ
4. ให้คาแนะนาอื่นใดอันจะทาให้ยกระดับมาตรฐานวิชาการของหลักสูตร
5. ดาเนินการตามที่คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มอบหมาย
5) คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับมหาวิทยาลัยที่กาหนดนโยบาย เป้าหมายด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และแนวปฏิบัติในการดาเนินงานหลักสูตร กากับดูแลการบริหารงานหลักสูตร และการจัดการ
เรี ย นการสอนให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ย กลั่ นกรองการเปิด การปรับปรุง
การปิดหลักสูตร ก่อนเสนอคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
5.1) คณะกรรมการวิชาการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน
คณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห ารฝ่ ายวิ ช าการ คณบดี ทุกวิ ทยาลั ย/คณะวิ ช า ผู้ อานวยการสั ง กัดฝ่ ายวิช าการเป็ น
กรรมการ หัวหน้าสานักงานวิชาการและวิจัย เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สานักงานฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ดูแลรับผิดชอบในการบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. วางแผนดาเนินงานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. กากับ ติดตาม และประสานงานกับวิทยาลัย/คณะวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือลงมติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น เกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และการจัดการศึกษา เป็นต้น
4. กลั่นกรองการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การเปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่ การปิด
หลักสูตร การเทียบเคียงรายวิชา การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา การจัดทาและการปรับปรุง
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และความร่วมมือเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษากับสถาบันอื่นๆ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
5.2) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน
คณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห ารฝ่ ายวิ ช าการ คณบดี ข องวิ ท ยาลั ย /คณะวิช าที่มี ก ารจั ด การเรีย นการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา หัว หน้าสาขาวิชาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ อานวยการสังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็น
กรรมการ หัวหน้าสานักงานวิชาการและวิจัย เป็นเลขานุการ และเจ้ าหน้าที่สานักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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กรณีที่ไม่มีหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ผู้บริหารของวิทยาลัยหรือคณะวิชา
ที่รับผิดชอบงานวิชาการ หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นกรรมการ
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นไปเช่นเดียวกับคณะกรรมการวิชาการ แต่ดูแลรับผิดชอบ
เฉพาะการบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6) คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน
โดยก าหนดให้ 1 คน เป็ น ประธานคณะกรรมการ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ในกลุ่ ม วิ ช าของหลั ก สู ต รที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน อีกไม่น้อยกว่า 2 คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน อย่างน้อย
1 คน เป็นกรรมการ ผู้บริหารฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สานักงานฝ่าย
วิชาการและวิจัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ คือการเป็นตัวแทนของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการกากับ
ดูแลด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยตามความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตร
2. พิจารณาหลักสูตรที่เสนอเปิดดาเนินการใหม่
3. พิจารณาหลักสูตรที่เสนอปรับปรุง
4. พิจารณาหลักสูตรที่เสนอปิดดาเนินการ
5. พิจารณาเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร
6. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับด้านวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยพายัพมอบหมาย
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แผนผังแสดงขั้นตอนของระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิชาการ / กรรมการบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร*
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (อย่างน้อยอีก 1 คน)
3. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) อย่างน้อย 1 คน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (อย่างน้อย 1 คน)
5. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน
(* คณะกรรมการทั้งหมดอย่างน้อย 6 คน)

ระดับวิทยาลัย/คณะวิชา

ประธานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการประจาหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย/คณะวิชา
1. คณบดี
ประธานฯ
2. หน.สาขาฯ
หรือผู้บริหารวิทยาลัย/คณะวิชาที่รับผิดชอบงานวิขาการ

3. (และ/หรือ) อาจารย์ในวิทยาลัย/คณะ
4. อาจารย์ในวิทยาลัย/คณะวิชา

กรรมการ

กรรมการ
เลขานุการ

1. คณบดี
ประธานฯ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน
กรรมการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 คน
กรรมการ
4. หน.สาขาฯ
หรือผู้บริหารวิทยาลัย/คณะวิชาที่รับผิดชอบงานวิขาการ
กรรมการ
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน
กรรมการ
6. อาจารย์ในสาขาฯ 1 คน
เลขานุการ

ระบบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ระบบการกากับมาตรฐานวิชาการ
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร*
1. หน.สาขาฯหรือผู้บริหารวิทยาลัย/คณะวิชาที่รับผิดชอบงานวิขาการ ประธานฯ
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/ประจาหลักสูตร/อาจารย์ประจา
กรรมการ
3. แต่งตั้งอาจารย์จากข้อ 2.
เลขานุการ
(* ในระดับปริญญาตรี รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน และในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า
3 คน) แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร

หมายเหตุ

หมายถึง กากับดูแล ให้การพิจารณาเห็นชอบ/ อนุมัติ

หมายถึง รับทราบการพิจารณา

7
ระบบและกลไกการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564
เพื่อให้การดาเนินการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นไปอย่างมีคุณภาพและ มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน ถูกต้องเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง
ระบบและกลไกการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงได้
ก าหนดแนวปฏิ บั ติ แ ละขั้ น ตอนการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รเพื่ อ ขออนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และเพื่อขอรับทราบการให้ ความเห็นชอบหลักสูตรจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ
(1) การพัฒนาหลักสูตรใหม่
(2) การปรับปรุงหลักสูตร
(3) การงดรับนักศึกษาและการขอปิดหลักสูตร
1. การพัฒนาหลักสูตรใหม่
หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมา
ก่อนในมหาวิทยาลัย พายัพ (กรณีที่หลักสูตรนั้น ๆ ได้เคยเปิดสอนและได้ดาเนินการปิดหลักสูตรไปแล้ว เมื่อ
นามาพัฒนาใหม่อีกครั้ง ถือว่าเป็นหลักสูตรใหม่) ซึ่งในการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่มีประเด็นที่ควรพิจารณา
ดังนี้
1) เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2) เป็ น หลั ก สู ต รที่ มี ศั ก ยภาพ และความพร้ อ มในการเปิ ด ด าเนิ น การหลั ก สู ต ร ทั้ ง ด้ า นอาจารย์
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
3) เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี)
4) วิเคราะห์ความคุ้มทุน โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต และความคุ้มค่าในการลงทุน
การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่จะต้องนาเสนอ “หลักการและเหตุผลในการขอเปิดดาเนินการหลักสูต ร
ใหม่” เพื่อขอการอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาที่รับผิดชอบ ขอ
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานเพื่อศึกษาข้อมูลความความเป็นไปได้ในการเปิดดาเนินการหลักสูตร
ใหม่ และนาเสนอรายละเอียดและผลการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่ควรพิจารณาดังกล่าว พร้อมสรุปข้อมูลใน
“แบบน าเสนอเพื่อ ขอความเห็ น ชอบในหลั กการและเหตุ ผ ลส าหรั บการขอเปิ ดด าเนิ น การหลั ก สู ต รใหม่ ”
(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://academic.payap.ac.th/ > การบริหารหลักสูตร) และ
ดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การขออนุ มั ติ โ ครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ เ พื่ อ บรรจุ เ ข้ า แผนพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ
วิทยาลัย/คณะวิชา และ/หรือมหาวิทยาลัย
1.1 วิทยาลัย/คณะวิชา จัดตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขอเปิดดาเนินการหลักสูตร
ใหม่ โดยวิเคราะห์สภาพความต้องการ ความจาเป็นของการมีหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานที่
จ าเป็ น ต่ อการพัฒ นาหลั กสู ตรใหม่ เช่น เหตุ ผ ลและความจ าเป็น ในการพัฒ นาหลั กสู ตร ความพร้อ มด้ า น
บุคคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และเอกสารตาราที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ดาเนินงานให้ชัดเจน
1.2 นาเสนอในข้อ 1.1 ต่อคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย/คณะวิชา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ขัน้ ตอนที่ 2 การขออนุมัติหลักการและเหตุผลในการขอเปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่
2.1 เมื่อหลักการและเหตุผลของหลักสูตรผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย/คณะ
วิชาแล้ว ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) หรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ระดับ
บัณฑิตศึกษา) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2.2 เมื่อผ่านการเห็นชอบในข้อที่ 2.1 แล้ว ให้สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย เสนอหลักการและเหตุผลต่อ
คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเห็นชอบในหลักการ
2.3 เมื่อผ่านการเห็นชอบในข้อที่ 2.2 แล้ว ให้สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย เสนอหลักการและเหตุผลต่อ
คณะกรรมการวิชาการสภา มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเห็นชอบในหลักการ
2.4 เมื่อผ่านการเห็นชอบในข้อที่ 2.3 แล้ว ให้สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย เสนอหลักการและเหตุผลต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ เพื่ออนุมัติหลักการและเหตุผลในการขอเปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่
ขั้นตอนที่ 3 การขอเปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่
เมื่อหลักการและเหตุผลของหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพแล้ว ให้
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
ดังนี้
3.1 ร่างหลักสูตรจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี) ทั้งนี้
ในการทาร่างหลักสูตรนั้น สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบัน เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่แตกต่างจากสถาบันอื่น รวมถึงการจัดทาผล
การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (Program Learning Outcome : PLO) และความคาดหวังของผลลัพธ์การ
เรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes : YLO)
3.2 นาเสนอร่างหลักสูตรฯ ต่อคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัย/คณะวิชา เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้องของหลักสูตรในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย สามารถดาเนินการเพื่อเสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรต่ออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
3.3 นาเสนอร่างหลักสูตรฯที่ผ่านการเห็นชอบจากข้อ 3.2 ต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.4 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ถ้ามี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข) และนาเสนอร่างหลักสูตรฯ ที่ผ่านการพิจารณาในข้อ 3.3 ต่อคณะกรรมการ
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี) หรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้
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ในร่างหลักสูตรดังกล่าว คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่
จะต้องมีบันทึกการประชุมและข้อคิ ดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเป็นเอกสารแนบไว้ในภาคผนวก
ท้ายเล่ม
ขั้นตอนที่ 4 การนาเสนอหลักสูตรต่อกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัย
4.1 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ รวบรวมและ
น าผลการพิ จ ารณาตลอดจนแก้ไ ขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการวิ ช าการ (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) หรื อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) เพื่อจัดเตรียมเอกสารร่างหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
4.2 คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้ องความ
สมบูรณ์ ความเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในระดับต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรใน
ข้อ 4.1
4.3 คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในข้อ 4.2 ตลอดจนทาการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนาส่งฝ่าย
วิชาการและวิจัยในการดาเนินการจัดส่งเอกสารไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 การนาเสนอหลักสูตรต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.1 ฝ่ายวิชาการและวิจัยนาเอกสารในข้อ 4.3 เสนอต่อสานักงานอธิการบดี เพื่อนาเสนอต่อกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพายัพต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรใหม่จะต้องเป็นผู้นาเสนอหลักสูตรที่พัฒนาใหม่ต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5.2 คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย พิ จ ารณา อนุมั ติ / ไม่ อ นุ มัติ และ/หรื อให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ
ปรับปรุงแก้ไข
5.3 กรณีที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรที่เสนอ ให้ คณะกรรมการ
บริหารประจาหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ดาเนินการแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) และจัดทาเอกสารหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
ส่งให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อดาเนินการส่ง สป. อว. /สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
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ขั้นตอนในการนาเสนอหลักการ การขอเปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่
คณะกรรมการ/ คณะทางานศึกษาความเป็นไปได้
ในการขอเปิดดาเนินการหลักสูตรใหม่
ระดับวิทยาลัย/คณะวิชา

คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย / คณะวิชา

ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิชาการ
(ระดับปริญญาตรี)

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ระดับสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัย
พายัพ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ดาเนินการจัดทาหลักสูตรใหม่
หมายเหตุ :

รายละเอียดเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ “หลักการและเหตุผลในการขอเปิดดาเนินการหลักสูตร
ใหม่”แล้ว ให้วิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาที่รับผิดชอบ ดาเนินการจัดทาร่างหลักสูตรใหม่ และจัดทารายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) แล้วนาเสนอตามขั้นตอนของดาเนินการพัฒนาและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณี
ปรับปรุงมาก ต่อไป
** เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 **
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2.

การปรับปรุงหลักสูตร
หลั ก สู ต รโดยทั่ว ไป เมื่ อพั ฒ นาขึ้น และใช้ไปได้ ระยะหนึ่ งก็ค วรมีก ารพิจารณาทบทวนประเมิ น และ
ปรับปรุงแก้ไขเป็น ระยะให้เหมาะสม ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการหลักสูตร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสม
ต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.1 การปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงมาก) เป็นการปรับเปลี่ยนเพิ่ม - ลดหน่วยกิต และเพิ่ม - ลด
รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ ปรัชญา และสาระเดิมของ
หลั ก สู ต ร หรื อ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตามเงื่ อ นไขของประกาศของ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) กรณีนี้ให้จัดทาเป็นหลักสูตรใหม่/ ปรับปรุงทั้งฉบับ โดยจัดทา
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมีเงื่อนไข รูปแบบ หัวข้อ และรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) กาหนด
ขั้นตอนการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงมาก) มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การขอดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงมาก)
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตร
(ปรับปรุงมาก) ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ดาเนินการรวบรวมปัญหาและประเด็นเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1.1.1 สรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรที่ได้จัดทา
ส่ง สป.อว. เช่น มคอ.7 รวมถึงสารวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต สังคมและชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับการอภิปรายแผน/นโยบาย/
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย จังหวัด ภูมิภาค
1.1.2 ศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณ วุฒิ ของสาขาวิช า
(มคอ.1) (ถ้ามี) และใช้มาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ คณะวิชา/วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ที่เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน เพื่อสร้างคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่แตกต่างจากสถาบันอื่น รวมถึงการจัดทาผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้ าน (Program Learning
Outcome : PLO) และความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes :
YLO)
1.1.3 ศึกษาและแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
1.2 น าผลการศึก ษาในข้อ 1.1 มาจั ดท าร่ างหลั กสู ต รฯจะต้อ งประกอบไปด้ ว ย รายละเอี ยดของ
หลักสูตร (Program Specification) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี)
1.3 นาเสนอร่างหลักสูตรฯ ต่อคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย/คณะวิชา เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
ของหลั กสู ตรในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ สาขาวิช า/คณะวิช า/วิทยาลัย สามารถดาเนินการเพื่อเสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรต่ออธิการบดีผ่านรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
1.4 นาเสนอร่างหลักสูตรฯที่ผ่านการเห็นชอบจากข้อ 1.3 ต่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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1.5 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ถ้ามี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข) และนาเสนอร่างหลักสูตรฯ ที่ผ่านการพิจารณาในข้อ 1.4 ต่อคณะกรรมการ
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี) หรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) เพื่อพิจารณาเห็ นชอบ ทั้งนี้
ในร่างหลักสูตรดังกล่าว คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบใน การ
ปรับปรุงหลักสูตร จะต้องมีบันทึกการประชุมและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเป็นเอกสารแนบ
ไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม
1.6 ให้นาร่างหลักสูตรฯ ที่ผ่านการเห็นชอบในข้อที่ 1.5 เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย
พายัพ โดยผ่านรองอธิการบดีที่รับผิดชอบเพื่อเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 2 การนาเสนอหลักสูตรต่อกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัย
2.1 คณะกรรมการบริหารประจาหลั กสู ตร และ/หรือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการปรับปรุง
หลักสูตร รวบรวมและนาผลการพิจารณาตลอดจนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ (ระดับ
ปริญญาตรี) หรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) เพื่อจัดเตรียมเอกสารร่างหลักสูตรเสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
2.2 คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องความ
สมบูรณ์ ความเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในระดับต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรใน
ข้อ 2.1
2.3 คณะกรรมการบริหารประจาหลั กสู ตร และ/หรือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการปรับปรุง
หลักสูตร ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในข้อ 2.2 ตลอดจนทาการรวบรวมและตรวจสอบความ
ถูกต้องเพื่อนาส่งฝ่ายวิชาการและวิจัยในการดาเนินการจัดส่งเอกสารไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การนาเสนอหลักสูตรต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3.1 ฝ่ายวิชาการและวิจัยนาเอกสารในข้อ 2.3 เสนอต่อสานักงานอธิการบดี เพื่อนาเสนอต่อกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย พายั พ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ห ารประจ าหลั ก สู ต ร และ/หรื อ คณะกรรมการที่
รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรจะต้องเป็นผู้นาเสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3.2 คณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย พิ จ ารณา อนุมั ติ / ไม่ อ นุ มัติ และ/หรื อให้ ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ
ปรับปรุงแก้ไข
3.3 กรณีที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรที่เสนอ ให้ คณะกรรมการ
บริหารประจาหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตร ดาเนินการแก้ไขเอกสาร
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) และจัดทาเอกสารหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ส่งให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อดาเนินการส่ง สป. อว. /สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการพัฒนาและการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจะต้องจัดทาเอกสารเพื่อ
ประกอบการการพิจารณาจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. รายละเอียดของหลักสูตรใหม่/ หลักสูตรปรับปรุงมาก (มคอ.2)
2. รายละเอียดการปรั บปรุ งแก้ไขหลั กสู ตร (ตารางเปรียบเทียบหลั กสู ตรเดิมและหลั กสู ตร
ปรับปรุง) สาหรับหลักสูตรปรับปรุง
3. แบบสรุปโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา
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4. แผนผังความสัมพันธ์รายวิชา
5. แบบสรุปการเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
6. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร (มคอ.02) (จัดทาเมื่อจะนาเสนอ
ขออนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยพายัพ)
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ขั้นตอนการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงมาก)
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่/
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
ระดับวิทยาลัย/คณะวิชา

คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย / คณะวิชา
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิชาการ
(ระดับปริญญาตรี)

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัย
ระดับสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ

สป.อว.

หมายเหตุ :

กรณีที่มสี ภาวิชาชีพกากับให้
ดาเนินการตามเงื่อนไขที่สภาวิชาชีพ
กาหนด

รายละเอียดเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
** เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 **
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2.2 การปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย)
การปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย) เป็นหลักสูตรที่เปิดดาเนินการสอนมาแล้ว แต่มีการ
ปรับปรุงรายละเอียดบางประเด็นที่ไม่ใช่สาระสาคัญของหลักสูตร เช่น การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัส
วิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับเปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร/
อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร การปรับผลการเรียนรู้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวไม่กระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
โดยขั้นตอนการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย) ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร จะต้องจัดทารายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง ) เฉพาะส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข พร้อมเหตุผล
ประกอบ เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย /คณะวิชา และนาเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ หรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แล้วแต่กรณี
2. คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรนาเสนอหลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองในข้อ 1 ต่อ
คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์
ความเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในระดับต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
3. คณะกรรมการบริ ห ารประจาหลั กสู ตรดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิชาการสภา และนาส่งผลการแก้ไขต่อฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อรวบรวมและจัดทาเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข
5. กรณี ที่ ค ณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ อ นุ มั ติ / เห็ น ชอบหลั ก สู ต รที่ เ สนอ ให้
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร จัดทาเอกสารหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ส่งให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อดาเนินการส่ง สป. อว./สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
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ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย)

ระดับวิทยาลัย/คณะวิชา

คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย / คณะวิชา

ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิชาการ
(ระดับปริญญาตรี)

ระดับสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)

คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
กรณีที่มสี ภาวิชาชีพกากับ
ให้ดาเนินการตามเงื่อนไข
ที่สภาวิชาชีพกาหนด
สป.อว.

หมายเหตุ :

รายละเอียดเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
** เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 **
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3. การงดรับนักศึกษาและการปิดหลักสูตร
การงดรับนักศึกษาและการปิดหลักสูตร พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้
1. หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หรือ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรต่ากว่าระดับดี ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา หรือ
2. จานวนนักศึกษาต่ากว่าแผนการรับนักศึกษา ร้อยละ 50 อย่างต่อเนื่อง หรือ
3. หลั กสู ต รไม่ส อดคล้ องกับ นโยบายการผลิ ตบั ณ ฑิต ของมหาวิท ยาลั ยหรือ ความต้อ งการของ
ประเทศ หรือ
4. มีเหตุผลความจาเป็นอื่น เช่น ปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร ปัญหาด้านความคุ้มค่าคุ้มทุน
ของการดาเนินการ เป็นต้น
3.1 ขั้นตอนในการงดรับนักศึกษา
การงดรับนักศึกษาจะดาเนินการในกรณีที่มีแผนจะดาเนินการปิดหลักสูตร โดยมีการดาเนินการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย/คณะวิชา
พิจารณาหลักสูตรตามเงื่อนไขการของดรับนักศึกษา และนาเสนอหลักการในการดาเนินการของดรับนักศึกษา
ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/คณะวิชา
2. คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย/คณะวิชา นาเสนอการดาเนินการของดรับนักศึกษาต่อ
คณะกรรมการวิ ช าการ (ระดับ ปริ ญญาตรี ) หรื อ คณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษา (ระดับบัณ ฑิตศึกษา) เพื่ อ
พิจารณาเห็นชอบ
3. ภายหลังจากที่คณะกรรมการวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) หรือ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(ระดับบัณฑิตศึกษา) พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบนาเสนอการดาเนินการของดรับ
นักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
3.2 ขั้นตอนการดาเนินการปิดหลักสูตร
ขั้นตอนการดาเนินการขอปิดหลักสูตรมีดังนี้
คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย/คณะวิชา และ/หรือ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/คณะวิชา
พิจารณาหลักสูตรตามเงื่อนไขการขอปิดหลักสูตร และนาเสนอหลักการในการดาเนินการขอปิดหลักสูตรตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย/คณะวิชา และ/หรือ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/คณะ
วิ ช า น าเสนอการด าเนิ น การขอปิ ด หลั ก สู ต รต่ อ ต่ อ คณะกรรมการวิ ช าการ (ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ) หรื อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. ให้ ร องอธิ ก ารบดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบ น าเสนอการด าเนิ น การขอปิ ด หลั ก สู ต รต่ อ คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบนาเสนอการดาเนินการปิดหลักสูตรในข้อ 2 ต่อคณะกรรมการ
วิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ให้ความเห็นชอบ
4. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบนาเสนอการดาเนินการปิดหลักสูตรในข้อ 3 ต่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพายัพ ให้อนุมัติ/เห็นชอบต่อไป
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5. เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพให้อนุมัติ/เห็นชอบแล้ว ให้ฝ่ายวิชาการและวิ จัย
ดาเนินการส่งมติสภามหาวิทยาลัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง สป.อว. และสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ต่อไป
ขั้นตอนการปิดหลักสูตร

ระดับวิทยาลัย/คณะวิชา

ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัย / คณะวิชา
และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย / คณะวิชา

คณะกรรมการวิชาการ
(ระดับปริญญาตรี)

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัย
ระดับสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ
สป.อว.
หมายเหตุ :

กรณีที่มสี ภาวิชาชีพกากับ
ให้ดาเนินการตามเงื่อนไข
ที่สภาวิชาชีพกาหนด

รายละเอียดเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
** เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 **
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การจัดทาเอกสารเพื่อนาเสนอขออนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร
การจัดทาเอกสารเพื่อนาเสนอขออนุมัตกิ ารเปิดสูตรใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรมี 3 รูปแบบ คือ
1. การเปิดสูตรใหม่ จะต้องนาเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specifications) หรือ
มคอ.2
2. การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขหลั กสู ต ร (กรณี ปรั บปรุ ง มาก) จะต้ องน าเสนอรายละเอียดของหลั ก สู ต ร
(Program Specifications) พร้อมทั้งรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม
และหลักสูตรปรับปรุง)
3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (กรณีปรับปรุงเล็กน้อย) ไม่ต้องจัดทารายละเอียดของหลักสูตรทั้ง
ฉบับ โดยจะนาเสนอเฉพาะรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง)
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เป็นเอกสารวิชาการที่มีความสาคัญ ซึ่งนอกจากต้องนาเสนอเพื่อ
การอนุ มัติหลั กสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ ว ยังต้องเสนอต่อส านักงานปลัด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รวมถึงสภา
วิชาชีพ (ถ้ามี) และยังใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้นรูปแบบในการ
จัดทารูปเล่มของรายละเอียดของหลักสูตรจึงมีความสาคัญ เพื่อให้เอกสารดังกล่าวของของมหาวิทยาลัยเป็น
รูปแบบเดียวกัน ฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงได้จัดทารูปแบบ (Template) ของเอกสาร โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://academic.payap.ac.th/ > มคอ.Template-63 ซึ่งมีแนวทางการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
ดังนี้
1. การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เป็นเอกสารที่จัดทาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี) โดย
รายละเอียดของการจัดทา มคอ.2 มีดังต่อไปนี้
1) รูปแบบการพิมพ์
- การตั้งค่าหน้ากระดาษ
ขนาดกระดาษ
A4 แนวตั้ง
รูปแบบตัวอักษร
TH SarabunPSK
ระยะขอบกระดาษ
ด้านบน 1.5 นิ้ว
ด้านล่าง 1 นิ้ว
ด้านซ้าย 1.5 นิ้ว
ด้านขวา 1 นิ้ว
- การแทรกเลขหน้า
เลขหน้า
จัดกึ่งกลางหัวกระดาษ รูปแบบ TH SarabunPSK 16
- ขนาดตัวอักษร
หัวข้อหลัก
ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา
หัวข้อรอง
ขนาด 16 พอยท์ ตัวหนา
เนื้อความ
ขนาด 16 พอยท์ ธรรมดา
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2) ตัวอย่างปก (เสนอ สป.อว.)

ข้อความในตาราง
ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา สาหรับหัวข้อ และขนาด 14 พอยท์
ธรรมดาสาหรับเนื้อความในตาราง
2) รูปแบบปก
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ รูปแบบ TH SarabunPSK 24" ตัวหนา

หลักสูตร..............................................................
สาขาวิชา.............................................................
รูปแบบปก (เสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย)
หลักสูตรใหม่ / ปรับปรุง พ.ศ. 25.....
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ รูปแบบ TH SarabunPSK 24" ตัวหนา

คณะ.................................................
มหาวิทยาลัยพายัพ
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3) สารบัญ
หัวข้อในสารบัญ มีดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง))
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก ข คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ค ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา รวมทั้งภาระ
การสอนอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชา[สาขาวิชา]
ภาคผนวก ง ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความ
ประพฤติและวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ภาคผนวก จ รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และ
โสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ
ภาคผนวก ฉ คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที.่ ..../.... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร[ชื่อปริญญา]สาขาวิชา[สาขาวิชา]
ภาคผนวก ช รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร[ชื่อปริญญา]
สาขาวิชา[สาขาวิชา]
ภาคผนวก ซ ตารางแสดงการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญขององค์ความรู้ (Body
of Knowledge) ตาม มคอ .1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชากับรายวิชา
ของหลักสูตร.................
ภาคผนวก ฌ สาเนาสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ กรณีที่เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หน้า
1
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4) สาระสาคัญของรายละเอียดของหลักสูตร
การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย 8 หมวดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
(สามารถดาวน์โหลด รูปแบบ (Template) และคาอธิบายของหัวข้อและรายละเอียดของ มคอ.2 ได้ที่
http://academic.payap.ac.th/ > การบริหารหลักสูตร > มคอ.Template > มคอ.2 Template63)
2. การจั ด ท ารายละเอีย ดการปรั บปรุ งแก้ไ ขหลัก สูต ร (ตารางเปรี ย บเทีย บหลัก สูต รเดิ มและหลั กสู ต ร
ปรับปรุง)
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เป็นเอกสารสาหรับการขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ทั้ง
ในกรณี การปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ยและปรั บ ปรุ ง มาก ในการจัด ท ารายละเอี ย ดการปรั บปรุ ง แก้ ไขหลั ก สู ตร มี
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1) รูปแบบการพิมพ์
- การตั้งค่าหน้ากระดาษ
ขนาดกระดาษ
A4 แนวตั้ง
รูปแบบตัวอักษร
TH SarabunPSK
ระยะขอบกระดาษ
ด้านบน 1.5 นิ้ว
ด้านล่าง 1 นิ้ว
ด้านซ้าย 1.5 นิ้ว
ด้านขวา 1 นิ้ว
- การแทรกเลขหน้า
เลขหน้า
จัดกึ่งกลางหัวกระดาษ รูปแบบ TH SarabunPSK 16
-

ขนาดตัวอักษร
หัวข้อหลัก
หัวข้อรอง
เนื้อความ
ข้อความในตาราง

ขนาด 18 พอยท์ ตัวหนา
ขนาด 16 พอยท์ ตัวหนา
ขนาด 16 พอยท์ ธรรมดา
ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา สาหรับหัวข้อ และ ขนาด 14 พอยท์
ธรรมดา สาหรับเนื้อความในตาราง

23
2) ข้อมูลในการจัดทารายละเอียดของการแก้ไขหลักสูตร มีดังนี้
2.1) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร จะใช้ข้อมูลต่างๆ
ตรงตาม มคอ.2 ของหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สป.อว. แล้ว โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา การได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจาก
สป.อว. การได้อ นุ มั ติก ารปรั บปรุ งแก้ไ ขสภามหาวิท ยาลั ย /สถาบัน และระบุ ว่า การ
ปรับปรุงแก้ไขของหลักสูตรครั้งนีจ้ ะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาใด
2.2) เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข ให้ระบุเหตุผล ความจาเป็น ในการปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน
ว่าเปลี่ยน เพิ่ม/ลดอะไร เพื่ออะไร เปลี่ยนปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาใด เพื่ออะไร
2.3) สาระในการปรับปรุงแก้ไข โดยอธิบายส่วนที่ต้องการปรับปรุ งแก้ไขให้มีรายละเอียด
ครบถ้วนและชัดเจน และแสดงตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
(สามารถดาวน์โหลด รูปแบบ (Template) รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรได้ที่
http://academic.payap.ac.th/ > การบริหารหลักสูตร > มคอ.Template > ตารางเปรียบเทียบ
Template)
3)

การจัดทาตารางเปรียบเทียบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง จะแสดงหัวข้อและรายละเอียดสาระของ
หลักสูตรในส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข เช่น ถ้าต้องการเปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ต้องระบุเลขประจารายวิชา ชื่อ
รายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ กลุ่มวิชาหรือหมวดวิชา
และคาอธิบายรายวิชา พร้อมเหตุผลประกอบของการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังตัวอย่างแสดงในแต่ละกรณี
ต่อไปนี้
3.1) การปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์เดิม

วัตถุประสงค์ใหม่
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ศั ก ยภาพและความ
--สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา
สามารถดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข
เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และคุณภาพด้านวิชาการ
1) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ ความรู้ ความเข้าใจ
ทฤษฎี แนวคิ ด ต่ า งๆ ทางเศรษฐศาสตร์
ทฤษฎี แนวคิ ด ต่ า งๆ ทางเศรษฐศาสตร์
ปั ญ หาพื้ น ฐานและกลไกการท างานของ
ปั ญ หาพื้ น ฐานและกลไกการท างานของ
ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ต อบสนองตลาด 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของ
แรงงานพร้ อ มที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
ตลาดแรงงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยสามารถนาความรู้และเครื่องมือทาง
และ สามารถนาความรู้และเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
เศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ในการวิเคราะห์
วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
และแก้ ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ และสั งคมได้
สังคมได้อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภาพทั้งในภาค
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในภาครั ฐ และ
รัฐบาลและภาคเอกชน
เอกชน

เหตุผลประกอบ
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย

คงเดิม

ปรั บ ให้ มี ค วามชั ด เจนและ
กระชับมากขึ้น
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3.2) การปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เหตุผลประกอบ
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จานวน 45 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จานวน 33 หน่วยกิต
ลดจานวนหน่วยกิตลง จานวน
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช าต่ อ ไปนี้
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช าต่ อ ไปนี้ 12 หน่วยกิต เนื่องจาก
จานวน 45 หน่วยกิต
จานวน 33 หน่วยกิต
1. มีการบูรณาการ รายวิชาที่
มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วข้ อ งกั น ไว้
ด้วยกัน
2. ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา
โดยสร้างเป็นรายวิชาใหม่ใน
กลุ่ ม วิ ช าเฉพาะของแต่ ล ะ
สาขา

3.3) การยกเลิก-เพิ่มรายวิชาใหม่ และปรับปรุงรายวิชา
หลักสูตร พ.ศ. 2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เหตุผลประกอบ

กจ.101 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
(MG 101 PRINCIPLES OF MANAGEMENT)
วิ วั ฒ นาการของแนวคิ ด ทางการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมทางการจัดการ หน้าที่การจั ดการ
การวางแผน การจั ด องค์ ก าร การชี้ น า การ
ควบคุม

------

ยกเลิกรายวิชา เนื่องจากเปิด
รายวิชาใหม่ กจ.109 องค์การ
และการจัดการ

-------

กจ.109 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6) หน่วยกิต
(MG 109 ORGANIZATION AND
MANAGEMENT)
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางธุ ร กิ จ หน้ า ที่ ง านทาง
ธุ ร กิ จ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ลั ก ษณะของ
องค์การ หลักการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ
การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นา และการ
ควบคุม จริยธรรมในการจัดการ
กง.209 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6) หน่วยกิต
(FN 209 BUSINESS FINANCE)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช. 111)
เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและ
พยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุน
และต้นทุนเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล

รายวิชาเปิดใหม่ เพื่อให้มี
เนื้อหาครอบคลุมและชัดเจน
มากขึ้น

กง.209 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
(FN 209 BUSINESS FINANCE)
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช.102)
หลักการ เป้าหมายและหน้าที่งานการเงิน
โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์
และการวางแผนทางการเงิ น การจั ด การ
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น การจั ด การงบลงทุ น การ
จัด หาเงิ น ทุ นระยะสั้ น และระยะยาว ต้ น ทุ น
ของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล

1. เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อน
เนื่องจากยกเลิกรายวิชา
บช.102 การบัญชีการเงิน
โดยบูรณาการเนื้อหาไว้ใน
รายวิชา บช.111 การบัญชี
สาหรับธุรกิจ
2. ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้มีเนื้อหากระชับยิ่งขึ้น
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3.4) การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร
(อาจจัดหน้ากระดาษแนวนอน)
รายนามอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ
1
.

นางสาว
สิริกร
สันติโรจนกุล

อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

2
.

นางสาว
รัตน์กมล
ปวรวรรฒน์

อาจารย์

วท.ม.

วท.บ.
3
.

นางณัฐฌาน
สุพล *

อาจารย์

วท.ม.
ค.บ.

4
.

นายทศพล
บุญศิริ *

อาจารย์

วท.ม.
บธ.บ.

5
.

นาง
ทรวงชนก
รักษ์เจริญ *

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

รายนามอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ขอปรับเปลี่ยน

Knowledge
Management
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการจัดการ

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2555

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

มหาวิทยาลัย
พายัพ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัย
พายัพ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2538

วิทยาลัยครู
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

2535

มหาวิทยาลัย
พายัพ

2543

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2549

มหาวิทยาลัย
พายัพ

2541

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการจัดการ
คอมพิวเตอร์
ศึกษา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก า ร จั ด ก า ร
โรงแรม
แ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยว
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการจัดการ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

2545

นางรุจพร
ฟูมงคล

อาจารย์

วท.ม.

ศศ.บ.

2551

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ
การจัดการ
บรรณรักษ์
ศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2549

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2542

หมาย
เหตุ
เนื่อ งจาก
อาจารย์
ท่ า นเดิ ม
ลาออก

นางสาวรัตน์กมล ปวรวรรฒน์

คงเดิม

นางณัฐฌาน สุพล *

คงเดิม

นายทศพล บุญศิริ *

คงเดิม

นางทรวงชนก รักษ์เจริญ *

คงเดิม

2541
2546

2547

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ : ในกรณีที่ปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงมาก) และมีการจัดทา มคอ.2 เล่มใหม่ ไม่ต้องใช้ตาราง
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ แต่ให้จัดทาตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตารางอาจารย์
ประจาหลักสูตร ตามรูปแบบ (Template) ใน มคอ.2

26
3. การจัดทาตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข กับโครงสร้างเดิม และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ดังตัวอย่าง
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

รวมทั้งหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

โครงสร้างเดิม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
จานวน 45 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน 33 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ
วิชาโท
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

โครงสร้างใหม่
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
จานวน 33 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
จานวน 42 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ
วิชาโท
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
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การจัดทาแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
แบบรายงานข้อมูล การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คือ แบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับต่างๆ จะทาเมื่อจะนาเสนอขอ
อนุมัติ/เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่หรือ ปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงมาก) ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พายัพ โดยมีแบบฟอร์มแยกตามระดับดังนี้
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช้แบบฟอร์ม มคอ.02
 หลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้แบบฟอร์ม มคอ.04
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก ใช้แบบฟอร์ม มคอ.06
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร/ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ต้องจัดทาแบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน โดยรายละเอียดสาหรับกรอกข้ อมูลตาม
แบบฟอร์มระดับต่างๆ ของแบบรายงานฯ ให้ใช้ข้อมูลจากรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 8 หมวด
(สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี สามารถดาวน์โหลด รูปแบบ (Template) รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรได้ที่ http://academic.payap.ac.th/ > การบริหารหลักสูตร > มคอ.Template > มคอ.02
Template)
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การจัดทาภาคผนวก
ภาคผนวกของรายละเอียดของหลักสูตร หมายถึงส่วนที่นามาเพิ่มเติมเนื้อหาไว้ตอนท้ายของเล่มหลักสูตร
เป็ น ส่ ว นที่ ไ ม่ ใ ช้ เ นื้ อ หาโดยตรง แต่ เ ห็ น ว่ า ช่ ว ยให้ ผู้ อ่ า นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเนื้ อ หายิ่ ง ขึ้ น หรื อ มี เ นื้ อ หา
ค่ อนข้างมาก และได้อ้างไว้ ภ ายในเนื้ อหาบางส่ ว นของเล่ ม หลั กสู ตร นอกจากนี้ภ าคผนวกยังเป็น เอกสาร
ประกอบการนาเสนอหลักสูตรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในความถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร รวมทั้งมีความไว้วางใจว่าการบริหารจัดการหลักสูตรมีคุณภาพ สอดคล้องและเป็นไป
ตามเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการจาทาหลักสูตรจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนาเสนอเอกสารที่สาคัญ
ประกอบในภาคผนวกของหลักสูตร เช่น
1. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและของสาขาวิชานั้นๆ เช่น หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ข้อบังคับที่
เกี่ยวกับสภาวิชาชีพ(ถ้ามี) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ฯลฯ
2. คาอธิบายรายวิชา
3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ประจาสาขาวิชา
4. รายงานการประชุม/ วิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ เอกสารส่วนนี้นับว่ามีความสาคัญ เพราะ
เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรที่นาเสนอขึ้นมานั้น ผ่านการพิจารณา/ วิพากษ์ ตลอดจนได้ข้อแนะนาจาก
ผู้เชี่ย วชาญเฉพาะสาขาโดยตรง ซึ่งข้อวิพากษ์ /วิจารณ์ และคาเสนอแนะจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ของสาขาที่มี
ประสบการณ์จะช่วยให้หลักสูตรที่นาเสนอขึ้นมาได้รับการยอมรับจากผู้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองได้เป็นอย่างดี
เอกสารทั้งเหล่านี้ควรจัดไว้ในส่วนของภาคผนวกของหลักสูตร ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก ข คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ค ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา รวมทั้งภาระการสอนอาจารย์
ประจาหลักสูตรสาขาวิชา[สาขาวิชา]
ภาคผนวก ง ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติและวินัยนักศึกษา
เกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวก จ รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุด
กลางมีให้บริการ
ภาคผนวก ฉ คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที.่ ..../.... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร[ชื่อปริญญา]
สาขาวิชา[สาขาวิชา]
ภาคผนวก ช รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร[ชื่อปริญญา]สาขาวิชา[สาขาวิชา]
ภาคผนวก ซ ตารางแสดงการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญขององค์ความรู้ (Body of Knowledge)
ตาม มคอ .1 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชากับรายวิชาของหลักสูตร.................
ภาคผนวก ฌ สาเนาสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ กรณีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

