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แบบตรวจสอบ (Check Lists) รายละเอียดเนื้อหาและรูปแบบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

ส าหรับหน่วยงานด าเนินการก่อนน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

ที ่ ประเด็น รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า ทบทวน และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

1 ปรัชญาของหลักสูตร 1. กระชับ ชัดเจน ไม่ยาวหรือยืดเยื้อ หลีกเลี่ยงการใช้ค้าซ้้าหรือภาษาท่ีฟุ่มเฟือย ให้สะท้อนอัตลักษณ์หรือจุดเด่นของหลักสูตร สอดคล้องกับผล 
    การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ของหลักสูตร สะท้อนสิ่งท่ีวัดและประเมินได้ ทันสมัย มุ่งอนาคต สัมพันธ์กับบริบท 
    แวดล้อมในด้าน  ต่าง ๆ  เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์และ      
    อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ภาษาในการน้าเสนอปรัชญาของหลักสูตร ให้น้าเสนอในลกัษณะที่ประกอบด้วยเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุและวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น 

2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 1. สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
2. ก่อนเริ่มต้นวัตถุประสงค์เป็นข้อ ๆ ควรมีการอารัมภบทหรือเกริ่นน้า 
3. การน้าเสนอ/การเขียน ให้มีลักษณะบ่งบอกการด้าเนินการ โดยใช้ภาษาในลักษณะชัดเจน เช่น  “เพื่อผลิต / เพื่อพัฒนา / เพื่อส่งเสริม 

    ...........”  ตัวอย่างเช่น  
     3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหรือ 

     3.2 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา... และหรือ 

     3.3 เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาจีน............ 

4. การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน สอดคล้องและสัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning  
    Outcome) ของหลักสูตร 

3 การบูรณาการหลักสูตร หลักสูตรที่เป็นศาสตร์เดียวกัน ปริญญาเดียวกัน ให้บูรณาการเป็นหลักสูตรแบบแขนงวิชาตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไม่มีข้อก้าหนดเฉพาะของ มคอ.1 หรือ เกณฑ์มาตรฐานของสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพก้าหนดไว้เป็น 
การเฉพาะ หรือไม่มีข้อก้าหนดภายใต้ MOU กับสถาบันหรือหน่วยงานร่วมผลิต  ทั้งนี้ เป้าหมายส้าคัญของการจัดการหลักสูตรคือต้องเป็น
หลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนาก้าลังคนของชาติ (S-Curve) สอดคล้องกับ demand & 
supply และความต้องการของตลาด เปิดแล้วมีคนเรียน เลี้ยงตัวเองได้ ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ที ่ ประเด็น รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า ทบทวน และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

4 เหตุผลในการปรับปรุง 1. อธิบายให้ชัดเจนอย่างมีนัยส้าคัญท้าไมจึงต้องปรับปรุงหลักสูตร ไม่ควรระบุเพียงว่าปรับเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ./อว./องค์กร 
    วิชาชีพ/สภาวิชาชีพ หรือ เป็นการปรับเพราะครบวงรอบที่จะต้องปรับปรุง 
2. ต้องสะท้อนเนื้อหาเกี่ยวกับความทันสมัย การเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากหลักสูตรจะมีวงรอบการปรับปรุง        
    ทุก ๆ 5 ปี ดังนั้น หลักสูตรที่ปรับปรุงในครั้งล่าสุดนี้จะต้องแตกต่างจากหลักสูตรเดิมที่ใช้มาแล้ว 5 ปี และหลักสูตรที่ปรับปรุงล่าสุดนี้ 
    จะต้องทันสมัย เหมาะสมกับช่วงเวลาและสถานการณ์ปัจจุบันถึงอนาคตอีกอย่างน้อยเท่าวงรอบอายุหลักสูตร หรือ 5-10 ป ี
3. ปัจจัยที่ควรน้ามากล่าวอ้างเพื่อสนับสนุนให้เป็นความจ้าเป็นได้แก่ (1) เกณฑ์หรือข้อก้าหนดของสภาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หรือ กฎหมาย 
    วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (2) มาตรฐานคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา (มคอ.1) (ถ้ามี) (3) ข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน 
    ระดับหลักสูตร (IQA) (4) ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต (5) ข้อเสนอแนะจากการด้าเนินการทวนสอบ (6) ยุทธศาสตร์ชาติและจุดเน้น 
     การพัฒนาประเทศ  และ (7) การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์เฉพาะหลักสูตร เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ การอธิบายเหตุผล ต้องอธิบายในเชิงวิชาการ (academic reason)  

5 การน้าเสนอเนื้อหาในหัวข้อ 11 
และ 12 ในหมวดที่ 1 ของเล่ม
หลักสูตร (มคอ.2) 

ต้องน้าเสนอให้สะท้อนหรือสัมพันธ์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีทั้งระดับโลก ระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น  โดยเฉพาะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือความสอดคล้องของหลักสูตรต่อยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางและจุดเน้นการพัฒนาประเทศ 
คุณลักษณะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 บัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาก้าลังคนของชาติ  

6 สิ่ งที่แตกต่างจากหลักสูตรเดิม 
(กรณีหลักสูตรปรับปรุ ง ) หรือ 
ลักษณะเด่นของหลักสูตร (กรณี
หลักสูตรใหม่) 

อธิบายเนื้อหาที่สะท้อนให้เป็นความแตกต่าง ความใหม่ ความโดดเด่นที่ต่างจากหลักสูตรเดิม และที่เด่นจากหลักสูตรเดียวกันหรือหลักสูตรที่
คล้ายกันท่ีท้าการเปิดสอนในสถาบันอ่ืน เช่น (1) การเพิ่ม-ลดจ้านวนหน่วยกิตเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดิม  (2) เป็นการบูรณาการหลักสูตร
หลายหลักสูตรรวมกัน (3) เป็นหลักสูตรที่ด้าเนินการโดยร่วมมือกับสถานประกอบการหรือสถาบันการศึกษาอื่น (4) กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเน้นการฝึกปฏิบัติ หรือ WIL (5) เนื้อหาหลักสูตรที่สะท้อนความทันสมัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และ/หรือการเปลี่ยนแปลงร่วมสมัย  
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ที ่ ประเด็น รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า ทบทวน และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

7 รายวิชาและค้าอธิบายรายวิชา 1. ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค้าว่า “ศึกษา” หรือ “การศึกษา” หรือ “ความหมาย” เป็นค้าขึ้นต้นการเขียนค้าอธิบายรายวิชา  

2. ให้ระบุขอบเขตของรายวิชานั้น ๆ ว่า “ศึกษา” หรือ “วิเคราะห์” หรือ “สังเคราะห์” หรือหลายอย่างรวมกันเกี่ยวกับอะไร (What) อย่างชัดเจน  

    เช่น “ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ.....”  ซึ่ง ในกรณีเป็นรายวิชาลักษณะเช่นนี้ อาจใช้ค้าว่า “ศึกษา” หรือ “การศึกษา”  

    ขึน้ต้นค้าอธิบายรายวิชาได้ 

3. ให้ระบุรูปแบบ หรือ วิธีการ (How) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ไว้ในค้าอธิบายรายวิชา เช่น มีการใช้ กรณีศึกษา การศึกษาจาก 

     โครงงาน (Project-based) การส้ารวจ  การวิเคราะห์ เป็นวิธีการหรือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ เป็นต้น 

4. ค้าข้ึนต้นค้าอธิบายรายวิชา ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการใช้ค้า “นามวลี” หรือ “กิริยาวลี” กรณีใช้ค้านามวลี ควรเป็นค้านามวลีใน 

    ลักษณะเดียวกันทุกวิชา หรือ กรณีใช้ค้ากิริยาวลี ควรใช้กิริยาวลีทุกวิชา ทั้งนี ้ใหง้ดใช้ค้าว่า “ศึกษา” หรือ “การศึกษา” หรือ “เช่น”  

    หรือ “อาทิ” หรือ “ได้แก่” หรือ “ในที่สุด” หรือ “ท้ายท่ีสุด”  ในค้าอธิบายรายวิชา  

5. ค้าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องสะท้อนเนื้อหาวิชาที่มีความลุ่มลึกและเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์  

    สังเคราะห์ของผู้เรียน ขณะที่รายวิชาที่เป็นรายวิชาปฏิบัติ จะต้องสะท้อนการฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะไม่ใช่การบรรยาย 
6. ทุกหลักสูตร ต้องจัดท้าค้าอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

7. กรณีหลักสูตรภาษาภาษาต่างประเทศ เช่น หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ต้องจัดท้าค้าอธิบายรายวิชาป็นภาษา 

    ต่างประเทศนั้น ๆ ด้วย ท้ังนี้  ค้าอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศจะต้องมีความหมายสัมพันธ์หรือสอดคล้อง 

    กันในเชิงบริบทและเนื้อหา มากกว่าการแปลแบบค้าต่อค้า 

8.  การเขียนช่ือรายวิชา จะต้องมีความหมายของข้อความภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนั้น ๆ ถูกต้องและตรงกันหรือสัมพันธ์กัน  

    เป็นไปตามหลักภาษาและมาตรฐานทางวิชาการที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล ทั้งการใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็ก การมีอักษร “S”  

    ต่อท้ายค้าหรือการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ  
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หที่ ประเด็น รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า ทบทวน และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

7 

 
รายวิชาและค้าอธิบายรายวิชา 

(ต่อ) 
9. การก้าหนดรายวิชา ต้องไม่ให้มีลักษณะที่ซ้้าซ้อนกัน หรือคล้ายกัน หรือ ไม่เป็นลักษณะการแบ่งแยกหัวข้อหลักให้ย่อยลงเพื่อเป็นรายวิชา 

    ต่าง ๆ  

10. ค้าอธิบายรายวิชาต้องสัมพันธ์กับจ้านวนหน่วยกิต ไม่สั้นหรือยาวเกินไป เหมาะสมกับจ้านวนหน่วยกิตและครอบคลุมขอบเขตรายวิชา  

     ความยาวควรอยู่ระหว่าง 3-5 บรรทัด โดยให้มีความยาวสัมพันธ์กันท้ังค้าอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาไทย และที่เป็นภาษาต่างประเทศ  

11. ค้าอธิบายรายวิชาควรให้มีลักษณะที่สะท้อนเนื้อหาท่ีสัมพันธ์กับระดับการศึกษา เช่น รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะเน้น 

      การศึกษาหลักการ แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ ขณะที่รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาควรเน้นการพัฒนาทักษะด้านการคิด วิเคราะห์  

      การสังเคราะห์  การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การต่อยอดหรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

12. การเขียน ให้จัดเรียงล้าดับเนื้อหาและความหมายตามล้าดับก่อน-หลังให้ถูกต้องตามหลักภาษา 

13. หลีกเลี่ยงหรือไม่ใช้ค้าประเภท “เช่น”  “ได้แก่” หรือ “อาทิ” ในค้าอธิบายรายวิชา โดยใช้ค้าในลักษณะ “ประกอบด้วย” แทน 

14. ให้ใช้ตัวอักษร (Font)  แบบเดียวกันท้ังในเล่มหลักสูตรและเอกสารน้าเสนอหลักสูตร โดยให้ใช้ตัวอักษรไทยสารบรรณ ขนาด 16 และ  

       Time New Roman ขนาด 12 ส้าหรับภาษาอังกฤษ  

15.  ช่ือวิชา และเนื้อหาในค้าอธิบายรายวิชา จะต้องมีลักษณะที่สะท้อนการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ และต้องสัมพันธ์กับปรัชญาและ 

       วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ และอาชีพท่ีสามารถท้าได้หลังส้าเร็จการศึกษา 

16. หลักสูตรที่มีลักษณะวิชาชีพหรือก่ึงวิชาชีพ ควรแสดงข้อมูลรายวิชา เนื้อหาในค้าอธิบายรายวิชาที่สะท้อนกระบวนการปฏิบัติ การน้า 

      หลักการ WIL (Work Integrated Learning) หรือ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) มาใช้ มากกว่าน้าเสนอในลักษณะรายวิชา 

      บรรยายหรือทฤษฎี 
17. ควรมีรายวิชาที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะของหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักสูตรเดียวกันหรือท่ีคล้ายกันท่ีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
18. ค้าอธิบายรายวิชาให้สัมพันธ์กับหน่วยกิตที่ระบุในหลักสูตร ระหว่างรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติ 
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7 

 
รายวิชาและค้าอธิบายรายวิชา 

(ต่อ) 
19. ตรวจสอบการเขียนช่ือวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสวิชา และค้าอธิบายรายวิชา  กรณีเป็นรายวิชาเดียวกันจะต้องเขียนให้ถูกต้อง 

      ตรงกันในทุกท่ีที่ปรากฎในเล่มหลักสูตร ได้แก่ ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน ค้าอธิบายรายวิชา และตารางเปรียบเทียบ 

      หลักสูตร ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 (ถ้ามี) ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

20. ควรมีรายวิชา หรือ เนื้อหารายวิชา ค้าอธิบายรายวิชา ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง Digital Economy, Digital Transformation, Virtual World  
     และการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

21. ค้าอธิบายรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องสะท้อนรายละเอียดหรือเนื้อหากิจกรรมที่มี 
     ความสัมพันธ์กับอาชีพท่ีท้าได้เมื่อส้าเร็จการศึกษา รายวิชาที่ก้าหนดให้นักศึกษาเรียน องค์ประกอบประสบการณ์ภาคสนาม (หัวข้อท่ี 4 ใน 

     หมวดที่ 3 ในเล่มหลักสูตร-ถ้ามี) และความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละช้ันปี (ท่ีระบุในหมวดที่ 4 ของเล่มหลักสูตร) 
22. ค้าอธิบายรายวิชาแต่ละรายวิชา จะต้องไม่เป็นลักษณะของการยกข้อความส่วนใดส่วนหน่ึงของบางรายวิชามาใช้ซ้้า ๆ กัน หรือ เหมือนๆ  
     กันในทุกรายวิชา 

8 ผู้เข้าเรียนและภาษาที่ใช้ ไม่ควรก้าหนดในลักษณะที่เป็นการเฉพาะเจาะจงหรือขาดความยืดหยุ่น ดังนี ้

1. ผู้เข้าเรียน  “รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน” 

2. ภาษาที่ใช้ “จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยใช้สื่อการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” เป็นต้น ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากรัฐบาล การระบุการรับนักศึกษาเข้า 

    เรียนจะระบุเป็นการรับเข้าเรียนในลักษณะของการเจาะจงการรับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติไม่ได้ แต่ระบุเป็นสัดส่วนในจ้านวนรับได้ (รับทั้ง 

    นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ) 

9 คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ก้าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า มาตรฐานผลการเรียนรู้ เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษา โดยปกติจะประกอบด้วย 

1. คุณสมบัติทั่วไป เช่น (1) ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (2) อื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    เชียงรายเรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละปีการศึกษา เป็นต้น 

2. กรณีมีข้อก้าหนดคุณสมบัติผู้เข้าเรียนเป็นการเฉพาะใน มคอ.1 (ถ้ามี)จะต้องระบุคุณสมบัติให้เป็นไปตาม มคอ.1 
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10 ปัญหาแรกเข้าของผู้เรียน พิจารณาประเด็นท่ีเป็นปัญหาจริง ๆ ของนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในภาคเรียนแรกหรือปีการศึกษาแรก เช่น 

1. ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนฐานความรู้เดิมที่อาจจะไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือกเรียน 

2. ปัญหาด้านการปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่ของนักศึกษา 

 

ทั้งนี้ ในส่วนของวิธีการหรือกลยุทธ์การจัดการแก้ไข ต้องระบุให้สัมพันธ์กับปัญหา 

11 ประเภทหลักสูตร ต้องระบุให้ชัดเจน โดยศึกษาข้อมูลจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 

12 การก้าหนดจ้านวนรับเข้าเรียน 
 

1. พิจารณาความสอดคล้องสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษากับจ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว. หรือ เกณฑ์ตาม มคอ.1  

    (ถ้ามี) หรือ ตามข้อก้าหนดของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

2. พิจารณาประสิทธิภาพการผลิตตามแผนการผลิตบัณฑิตรวมทุกช้ันปี 

3. พิจารณาจุดคุ้มทุนตามแผนการผลติบัณฑิตของหลักสูตร อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (จ้านวนข้ันต่้าที่สามารถเปิดรับได)้ และอัตราการคงอยู่ 

    ตลอดหลักสูตรจากสถิติการจัดการศึกษาในรอบการผลิตบัณฑิต 1 รุ่น 

4. พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่จะสมัครเข้าเรียน 
13 การระบุความร่วมมือและการให้

ปริญญา (หัวข้อที่  5.5-5.6 ใน
หมวดที่ 1 ของเล่มหลักสูตร) 

กรณีที่เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือโดยให้ปริญญา 2 สถาบัน จะต้องแนบ MOU ที่มีรายละเอียดความร่วมมืออย่างชัดเจน เนื้อหาใน MOU ต้อง

ระบุประเภทความร่วมมือในลักษณะของการ “ร่วมผลิต” ไม่ใช่ความร่วมมือท่ัว ๆ ไป เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา แต่

ต้องเป็นลักษณะของความร่วมมือในกระบวนการผลิตบัณฑิตตามแนวทางในประกาศกระทรวงการศึกษา เรื่อง แนวทางความตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 
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14 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
 
(คุณวุฒิ  จ้ านวน และ ผลงาน
วิชาการ) 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร นอกจากจะต้องมีจ้านวน และคุณวุฒิที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้ว  

    ควรพิจารณาผู้มีต้าแหน่งทางวิชาการ และ มีผลงานวิชาการที่เป็นเรื่องหรือหัวข้อที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและสาขาวิชา และควรเป็น 

    บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพ่ในวารสารมากกว่าการใช้ proceedings จากการน้าเสนอในการประชุมวิชาการ   

2.  ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนต้องน้าเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยลัย  ส้าหรับในข้ันตอนการน้าเสนอต่อที่ประชุม กบว. ให้ใช้ 

     หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการวารสารที่จะตีพิมพ์เผยแพร่หรือผู้จัดการประชุมวิชาการว่าได้ตอบรับการจะตีพิมพ์เผยแพร่หรือจะ 

     น้าเสนอแล้วแทนเอกสารต้นฉบับหรือส้าเนาผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ได้  แต่ในข้ันตอนการน้าเสนอต่อสภาวิชาการ 

     เป็นต้นไป จะต้องแสดงผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เสร็จเรียบร้อยและเป็นไปตามเกณฑ์ฯ ก.พ. อ. ว่าด้วยการก้าหนดต้าแหน่ง 

     ทางวิชาการเท่าน้ัน  

3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ควรมีเฉพาะอาจารย์ธรรมดาที่ไม่มีต้าแหน่งทางวิชาการหรือไม่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อยควรมีผู้ที่มี 

     คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 คน และหรือ ผู้ที่มีต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 คน หรือมีทั้งผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและผู้ที่มี 

     ต้าแหน่งทางวิชาการอย่างละ 1 คน  ส้าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือมีต้าแหน่งทางวิชาการทุกคน 

4. ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ้าหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) กรณีของ 

    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรเป็นประเภทบทความวิชาการ บทความวิจัย ทีเ่ป็นผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

    ระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับ เช่น TCI Tier 1 ขึ้นไป และมี impact factor สูง  

5. ผลงานวิชาการที่เป็นต้ารา หรือ หนังสือ จะต้องเป็นผลงานท่ีใช้ประกอบการเสนอขอก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ซึ่งผ่าน 

    การพิจารณาให้ได้รับการแต่งตั้งด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการแล้วเท่าน้ันและอายุไม่เกินระยะเวลาที่ก้าหนดในเกณฑ์ 

6. กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชา แต่มีผลงานวิชาการที่ตรงหรือ 

    สัมพันธ์กับหลักสูตร สามารถใช้ศักยภาพเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประหลักสูตรได้ 
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14 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
(คุณวุฒิ  จ้ านวน และ ผลงาน
วิชาการ)  (ต่อ) 

7. กรณีเป็นหลักสูตรที่มี มคอ. 1 และมีข้อก้าหนดเฉพาะใน มคอ. 1 เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้า 

    ที่นอกเหนือจากท่ีก้าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จะต้องด้าเนินการให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก้าหนดใน มคอ.1 เฉพาะสาขาวิชา        

    ด้วย 

8. การเรียงล้าดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ให้เรียงตามคุณวุฒิสูงสุดที่ตรงกับ 

    หลักสูตร หรือ ที่สัมพันธ์กับหลักสูตร หรือ เรียงตามต้าแหน่งทางวิชาการสูงสุดที่ตรง หรือ สัมพันธ์กับหลักสูตร ตามล้าดับ 

9. ผลงานวิชาการที่เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่เป็นผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.  

    2558 ควรเป็นผลงานวิชาการที่ด้าเนินการในลักษณะเป็นหัวหน้าโครงการ หรือ ท่ีด้าเนินการเดี่ยวหรือเป็นทีมไม่เกิน 2-3 คน ท้ังนี้ ควร 

    หลีกเลี่ยงการเลือกใช้ผลงานท่ีด้าเนินการในลักษณะทีมหรือกลุ่มขนาดใหญ่หรือจ้านวนผู้ร่วมงานจ้านวนมากเกิน 3 คนขึ้นไป ท้ังนี้ เว้นแต่ 

    เป็นงานท่ีมีขอบข่ายหรือ scale ขนาดใหญ่  

10. ผลงานในลักษณะหนังสือหรือต้าราที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก้าหนดต้าแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานท่ีไม่เป็นไปตาม 

     เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 น้ามาใช้เป็นผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ้าหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน  

     (ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) ไม่ได้ 

11. กรณีที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์จ้านวนมากรายการอยู่แล้ว ไม่ควรน้าผลงานในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับ 

     บัณฑิตศึกษามาใช้เป็นหนึ่งในผลงานในเอกสารหลักสูตร 

12. รายงานการวิจัยหรือสรุปผลการวิจัยที่ไม่ได้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเกณฑ์ฯ ไม่ถือว่าเป็นผลงานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

     หลักสูตร พ.ศ. 2558 

13. จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ควรมีสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กับจ้านวนนักศึกษาที่รับเข้าเรียนตามแผนรับ และสัดส่วนต่อจ้านวนนักศึกษาท้ัง 

     ระบบ  โดยเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้การพิจารณาสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาพิจารณาจากจ้านวนที่มีท้ังหมดในหลักสูตร 
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14 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร  
(คุณวุฒิ  จ้ านวน และ ผลงาน
วิชาการ)  (ต่อ) 

14. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรให้ความส้าคัญกับสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระต่อจ้านวนนักศึกษาท่ีต้อง 

    รับผิดชอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และผลงานวิชาการวิชาการ 

    ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  โดยเฉพาะหลักสูตรแบบ Research Degree หรือ หลักสูตรที่ก้าหนดให้ท้าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ควรมีอาจารย์ 

    ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ้าหลักสตูรที่ส้าเรจ็การศึกษาจากระบบการศกึษาแบบ Research Degree อย่างน้อย 1 คน และควรมี 

    การก้าหนดกระบวนการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบในหมวดที่ 6 ของ 

    เอกสารหลักสูตร (ส่วนท่ีว่าด้วยการพัฒนาอาจารย์) 

15. ตรวจสอบการพมิพ์ ต้าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา อักษรย่อคุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่ส้าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส้าเร็จการศึกษา.  

    รวมทั้งให้ตรงกับผลงานวิชาการที่ใช้ประกอบในหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกันในทุกท่ีที่ปรากฏในเล่มหลักสูตร  กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ-สกุล  

    ซึ่งไม่ตรงกับท่ีระบุในผลงานวิชาการที่ใช้ประกอบในหลักสูตร ให้ระบุข้อมูลเป็นหมายเหตุเพิ่มเติมให้ชัดเจน 

16. ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)  ในประวัติ 

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรในภาคผนวก ให้น้าเสนอในรูปแบบบรรณานุกรมตามแบบ APA และรูปแบบที่  

      อว. ก้าหนดเพิ่มเติมในการจัดท้าเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลในระบบ CHECO 

17. ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้เพิ่มหัวข้อ “ประวัติอาจารย์ผู้สอน” แยกเป็นอีกหัวข้อต่างหาก ต่อจากหัวข้อ   “ประวัติอาจารย์ 

       ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร”  ในส่วนของภาคผนวก 

18.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติตามข้อก้าหนดของสภาวิชาชีพ หรือ มคอ.1 (ถ้ามี) 
19.. การพิจารณาคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและสาขาวิชาหรือไม่ ให้พิจารณาเทียบกับ ISCED 
20. การน้าเสนอข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรละอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ตรวจสอบให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกคนในทุกหัวข้อ  
     และตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิการศึกษา อักษรย่อคุณวุฒิ วันเดือนปีท่ีส้าเร็จการศึกษาวันเดือนปีเกิด ความสัมพันธ์ของ 

     ปี พ.ศ. ท่ีท้างาน กรณีที่อาจารย์บางท่านมีประวัติการท้างานเหมือนกัน ข้อมูลต้องตรงกัน เช่น ข้อมูลชื่อหน่วยงาน  เป็นต้น 
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15 คุณ ลั ก ษณะ ของบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์ 

ให้มีความสอดคล้องและสมัพันธ์กับ 

1.  อาชีพท่ีท้าได้หลังส้าเร็จการศกึษาตามที่ก้าหนดในหลักสตูร 

2.  รายวิชาและค้าอธิบายรายวิชา ที่สะท้อนว่าจะสามารถพัฒนาให้นักศึกษาส้าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะนั้น ๆ ได้ 

3.  ตรงตามที่ระบุใน มคอ.1 กรณีเป็นหลักสูตรที่มี มคอ.1 

4.  สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพ กรณีเป็นหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพก้ากับ 

5.  สอดคล้องกับมาตรฐานและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

16 อาชีพท่ีท้าได้หลังส้าเร็จการศึกษา 1. ระบุให้ชัดเจนเป็นอาชีพหรือวิชาชีพอะไร และให้สอดคล้องกับคณุลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ 
2. ให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ 

3.  ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่ 4 ในหมวดที่ 3      

4. ให้สอดคล้องกับหมวดที่ 4 (คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้) 
5. ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ระบุให้เรียนตามแผนการเรียน 

17 การระบุจ้านวนนักศึกษาย้อนหลัง การน้าเสนอข้อมูลจ้านวนนักศึกษาในแบบน้าเสนอหลักสูตร ให้ระบขุ้อมูลตามแบบฟอร์มให้ชัดเจน พร้อมระบุข้อความในช่องหมายเหตเุพื่อ
อธิบายข้อมูลตามที่ก้าหนดในแบบฟอร์ม 

18 เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษา 
 

1. ต้องก้าหนดใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่้าของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแต่ละระดับ 

2. ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้  

3. ต้องก้าหนดให้เป็นไปตามเง่ือนไขการส้าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย (Exit-Exam)  
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18 เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษา 
(ต่อ) 
 

4. ต้องก้าหนดให้มีระบบ และกลไกการส้าเร็จการศึกษาเฉพาะของสาขาวิชา เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมส้าหรับการส้าเร็จการศึกษาท่ีจะเป็น 

   หลักประกันเรื่องมาตรฐานและคุณภาพเฉพาะวิชาชีพของบัณฑิตในแต่ละสาขาวิชา โดยอาจเป็นการสอบประมวลความรู้ก่อนส้าเร็จการศึกษา  

   (Exit-Exam) การจัดท้าโครงงานพิเศษที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของรายวิชาในหลักสูตร หรือแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่เหมาะสม อาทิ  

    4.1 กรณีเป็นหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพรับรอง หรือมีมาตรฐานวิชาชีพบังคับใช้แล้ว ให้ใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานเฉพาะวิชาชีพท่ี 

         มีการก้าหนดไว้อยู่แล้วตามข้อก้าหนดของสภาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หรือ มาตรฐานวิชาชีพน้ันเป็นเกณฑ์ เช่น เกณฑ์ประกาศนียบัตร 

         วิชาชีพสาขาวิชาด้านการแพทย์แผนไทย  เกณฑ์ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม เกณฑ์ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้าน 

         วิศวกรรม  เกณฑ์ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านกฎหมาย เกณฑ์ประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี เกณฑ์ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

         สาธารณสุข  เกณฑ์ประกาศนียบัตรวิชาชีพมัคคุเทศก์ เกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดสมรรถนะภาษาจีน  เกณฑ์มาตรฐานการสอบวัด 

         สมรรถนะภาษาญี่ปุ่น ผลสอบ TOEIC หรือ  TOEFL หรือ IELTS หรือ CEFR ส้าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นต้น   
    4.2 กรณีเป็นหลักสูตรที่ยังไม่มีสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ หรือ มาตรฐานวิชาชีพรับรอง ให้ด้าเนินการก้าหนดเกณฑ์เฉพาะของหลักสูตร 

         นั้น ๆ ขึ้นมา โดยวิธีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่มีการใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานวิชาชีพหรือองค์กร 

         ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นั้น ๆ  โดยกรณีการพัฒนาขึ้นใหม่ควรด้าเนินการโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้มีมาตรฐาน 

         และเป็นที่ยอมรับ โดยก้าหนดเป็นลักษณะ Exit-Exam เฉพาะสาขาวิชาเป็นเงื่อนไขการส้าเร็จการศึกษา บริหารจัดการโดยคณะ 

         กรรมการบริหารหลักสูตรและหน่วยงานต้นสังกัดหลักสูตร 
5. ท้ังนี้ การก้าหนดหรือระบุเง่ือนไขการส้าเร็จการศึกษาเกินข้ันต่้าที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เมื่อหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากสภา 

    มหาวิทยาลัย และ ได้รับการรับทราบการเปิดสอนจาก อว. แล้ว  เกณฑ์ที่ก้าหนดจะต้องน้ามาบังคับใช้ส้าหรับการส้าเร็จการศึกษาของ 

    นักศึกษา 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า ทบทวน และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

19 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 1. สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาชีพท่ีท้าได้ 

2. สอดคล้องกับรายวิชาและเนื้อหาวิชา (ค้าอธิบายรายวิชา) ในหลักสูตร  

3. ตรงกับ มคอ. 1 (ถ้ามี) และ มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
4. การน้าเสนอรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบย่อย ควรใช้ภาษาที่สื่อหรือสะท้อนความสัมพันธ์กับหัวข้อแต่ละด้าน และไม่ใช้ภาษาซ้้าซ้อน 
5. สอดคล้องกับความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก้าหนดในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา  

20 Curriculum mapping 1. การระบุความรับผิดชอบหลัก และ ความรับผิดชอบรอง ต้องให้สัมพันธ์กับแนวปฏิบัติในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
    หลักสูตร 
2. การระบุความรับผิดชอบหลักและรับผิดชอบรองในรายวิชาต่าง ๆ ต้องใหส้ัมพันธ์กับค้าอธิบายรายวิชา  
3. การระบุจ้านวนข้อของผลลัพธ์การเรียนรู้ ต้องให้ตรงกับ มคอ.1 (ถ้ามี) 

21 การน้าเสนอข้อมูล ในเอกสาร
น้าเสนอหลักสูตร 

1. ในแบบเสนอหลักสูตร การอธิบาย “เหตุผลและความจ้าเป็น” ในการปรับปรุงหลักสูตรให้น้าเสนอเป็นข้อความที่มีเนื้อหาสะท้อนให้เห็นว่า 
    เป็นความจ้าเป็นท่ีมีความจ้าเป็นอย่างชัดเจน ไม่ควรระบุเฉพาะเป็นการปรับปรุงตามวงรอบอายุหลักสูตรหรือและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    หลักสูตร หรือเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)  โดยให้ระบุประเด็นหรือสาระส้าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงและต่างไปจาก 
    หลักสูตรฉบับเดิม  
2.  น้าเสนอข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนความจ้าเป็นท่ีด้าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจากผลการศึกษาวิเคราะห์ตลาดหรือความต้องการ 
     ของผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการเชิงวิชาชีพ ความต้องการของผู้เรียน ที่ได้การท้า Needs Assessment หลักสูตร  
2. การอธิบายเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรในตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ในช่อง “เหตุผลในการปรับปรุง” ให้ใช้ภาษาที่สมเหตุสมผลและ 
     เป็นเหตุผลเชิงวิชาการ ไม่ควรใช้ข้อความในลักษณะ เช่น  “เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์” หรือ “เพื่อให้นักศึกษามีเวลาเรียนลดลง”  
     หรือ “เพื่อให้นักศึกษามีเวลาเรียนมากขึ้น” หรือ “เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริง” หรือ “เพื่อให้ทันสมัย” เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง  
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ที ่ ประเด็น รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า ทบทวน และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

21 การน้าเสนอข้อมูล ในเอกสาร
น้าเสนอหลักสูตร (ต่อ) 

3. การอธิบายจุดเด่นหรือลักษณะเฉพาะของหลักสูตรที่ได้ด้าเนินการปรับปรุง ต้องเขียนหรือระบุให้ชัดเจนว่าเด่นอย่างไร เน้นย้้าให้เห็นนัยยะ 
    ความแตกต่างท่ีส้าคัญ โดดเด่นแตกต่างจากหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงอย่างไร รวมถึง แตกต่างจากหลักสูตรเดียวกันท่ีเปิดสอนโดยสถาบัน 
    อื่นอย่างไร 
4. การใช้ข้อความเกี่ยวกับนักศึกษา ให้เลือกใช้ค้าใดค้าหนึ่งที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกับบริบทท่ีน้าเสนอให้เหมือนกันท้ังหลักสูตร ได้แก่  
     ค้าว่า “ผู้เรียน” ค้าว่า “บุคลากร” ค้าว่า “นักศึกษา” ค้าว่า “บัณฑิต” โดยให้พิจารณาความสัมพันธ์กับบริบทที่น้าเสนอ เช่น ถ้าเป็นการ 
     ด้าเนินการระหว่างการเรียน ให้ใช้ค้าว่า นักศึกษา หรือ ผู้เรียน เช่น “จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ประสบการณ์ 
     ตรง”  เป็นต้น ในกรณีเป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ เช่น เป้าหมายการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ให้ใช้ค้าว่า “บัณฑิต”  เช่น เป้าหมาย 
     ของการจัดการศึกษาหลักสูตรนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นต้น 
5. การพิสูจน์อักษรและตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง รวมทั้งการจัดรูปแบบการพิมพ์ การใช้ Font ตัวหนังสือให้เหมือนกัน การตัดค้า/ฉีกค้า 
6. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องระบุเปลียนแปลงอย่างไร ไม่ระบุเหตุผล “คงเดิม” แบบลอย ๆ 

22 เนื้อหาในหัวข้อองค์ประกอบ 
เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
(หมวดที่ 3 หัวข้อท่ี 4) 

1.ให้อธิบายเชิงระบบและกระบวนการที่จะพัฒนาให้นักศึกษามีศักยภาพเชิงวิชาชีพรายปีที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
    อาชีพท่ีท้าได้หลังส้าเร็จการศึกษา  ค้าอธิบายรายวิชาการฝึกฯ ต้องสะท้อนความสัมพันธ์กับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนในหลักสูตรและอาชีพท่ี 

    ท้าได้ 
2. จ้าแนกเป็นช้ันปี แม้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาจจะด้าเนินการในช้ันปีท่ี 3 หรือ 4 แต่ต้องน้าเสนอให้เห็นกระบวนการเตรียมความพร้อม 

    ตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 และต่อเนื่องทุกช้ันป ี

3. การน้าเสนอข้อมูลให้น้าเสนอในลักษณะของ PDCA และน้าเสนอโดยน้า CWIE (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)  
    มาเป็นหลักในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

23 โครงสร้างหลักสูตร 1. จัดพิมพ์ให้รูปแบบเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เป็นระเบียบ  
2. ให้ช่ือหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา และหรือรายวิชา รวมทั้งจ้านวนหน่วยกิตขั้นต่้าตรงกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ มคอ.1 (ถ้ามี) 
3. รายวิชาที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตรและในแผนการเรียนต้องระบุท้ังช่ือวิชาที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
4. ช่ือรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องมีความหมายตรงกัน 

5. ช่ือรายวิชา จ้านวนหน่วยกิต ต้องตรงกันตลอดเล่มหลักสูตร 
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ที ่ ประเด็น รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการจัดท า ทบทวน และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

23 โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 6. การก้าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มีวิชาโท ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นลักษณะโคร้งสร้างหลักสูตรแบบ “เอกเดี่ยว” หรือ “เอก-โท”   
     6.1 กรณีที่จัดโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชาโทต่อท้ายโครงสร้างเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นมาเรียนเป็นวิชาโท โดยที่รายวิชาที่จัดไว้ 
           ไม่มีผลกระทบต่อแผนการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรและสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการจัดโครงสร้างแบบ “เอกเดี่ยว” ใน 

           โครงสร้างแบบน้ี กรณีนักศึกษาหลักสูตรและสาขาวิชาอื่นที่เลือกเรียนรายวิชาที่ก้าหนดไว้เป็นวิชาโทไม่ครบตามที่ก้าหนด ยังสามารถ 

           ส้าเร็จการศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาต้นสังกัดเดิมของตนเองได้ ส่วนรายวิชาโทที่มาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้จะถูกจัดอยู่ 
           ในกลุ่มวิชาเลือกเสรี กรณีเรียนรายวิชาครบ จะได้วิชาโท โดยมีข้อความระบุในเอกสารใบรายงานผลการศึกษา 
     6.2 กรณีที่จัดแผนการเรียนโดยก้าหนดรายวิชาโทไว้ในโครงสร้างหลักสูตรที่ก้าหนดให้นักศึกษาต้องเรียนในลักษณะเป็นเง่ือนไข 

           การส้าเร็จการศึกษา หมายถึงต้องเรียนรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก และรายวิชาโท ด้วยจึงจะสามารถส้าเร็จการศึกษาได้ เป็นการจัด 

           โครงสร้างแบบ “เอก-โท” โดยที่ในกรณีนี้ หากนักศึกษาไม่เรียนรายวิชาโท หรือ เรียนไม่ครบตามที่ก้าหนดในหลักสูตร จะไม่สามารถ 

           ส้าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์การส้าเร็จการศึกษา (เรียนรายวิชาไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตรในส่วนของวิชาโท) 
     6.3 รายวิชาที่ก้าหนดเป็นวิชาโท ต้องเป็นรายวิชาเฉพาะหรือรายวิชาแกนของศาสตร์นั้น ๆ โดยปกติจะก้าหนดจ้านวนหน่วยกิตขั้นต่้าไว้ท่ี 

           จ้านวน 21 หน่วยกิต โดยจ้าแนกเป็นวิชาโทบังคับ และ วิชาโทเลือก 

7. ตามมติคณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับในการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และนโยบายสภามหาวิทยาลัยในคราว 

   การประชุมวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สืบเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563  
   ข้อ 23 และ ข้อ 24  ก้าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องระบุโครงสร้างหลักสูตรระดับอนุปริญญาไว้ในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย 

 

(กรณีการจัดการหลักสูตร 2 ปริญญา จะเป็นกรณีที่นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาของทั้งสองหลักสูตรพร้อมกัน โดยอาจยกเว้นใช้ผลการเรียน
ร่วมกันในส่วนของรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป รายวิชาวิจัย รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาสัมมนา เป็นต้น) 
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24 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน 
และการประเมินผล (หมวดที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให้อธิบายหรือระบุกระบวนการในการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะและคุณภาพของบัณฑิต ให้ระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ 

    ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เช่น การใช้ Project-based,  problem-based หรือ WIL/CWIE เป็นต้น 

2. ให้ระบุกลยุทธ์การสอน การก้าหนดกิจกรรมและโครงงานให้นักศึกษาด้าเนินการ และการก้าหนดระบบและกลไกในการติดตามงานท่ี 

    อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษา เช่น ผู้สอนมีการก้าหนดหรือมอบหมายงาน แบบฝึกหัด ให้นักศึกษาท้าเป็นประจ้าโดยมีปริมาณที่เหมาะสม 

    กับเวลาเรียนและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ของหลักสูตร 

3. ให้ก้าหนดความคาดหวังผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละช้ันปีในหมวดที่ 4 ของหลักสูตร ต่อจากหัวข้อ  “การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ 
     นักศึกษา” โดยให้มีรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ชั้นปีที่ สมรรถนะที่คาดหวัง คุณลักษณะที่คาดหวัง ระบบ กลไก กลยุทธ์ และวธิีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่
คาดหวัง โดยให้เน้นกระบวนการ WIL อย่างเป็นระบบและชัดเจน 

1 ภาษาอังกฤษและไอท ี สามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
ไอทีในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธภิาพ 

1. ก้าหนดให้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชา 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตในแผนการเรียนชั้นปีที่ 1 
2. จัดกิจกรรมค่ายฝกึอบรม Intensive course เสริมทักษะนอกเวลาเรียนด้าน 
    ภาษาอังกฤษและไอท ีร่วมกับผูป้ระกอบการเฉพาะทาง ไม่น้อยกวา่ 150 ชัว่โมง 
    ตลอดปีการศึกษาที่ 1 

 

4. ในหมวดที่ 4 หัวข้อท่ี 3 (การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านหัวข้อย่อยข้อที่ 2 ของผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ได้แก่ 
     หัวข้อ “กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา....”   ให้พิจารณาการเพิ่มเติมหัวข้อที่อธิบายวิธีการและขั้นตอนต่อจากหัวข้อท่ีมีอยู่เดิมที่จะสามารถ 
     สะท้อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามที่ก้าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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25 ข้อมูล KPI การปรับปรุง  
หรือ การพัฒนาหลักสูตร  
(แล้วแต่กรณี) 

ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนในทุกประเด็น KPI การปรับปรุงหรือการพัฒนาหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด โดยจัดท้าเป็นเอกสารแยกเล่ มจาก 
มคอ. 2 โดยเฉพาะผลการศึกษาความจ้าเป็น (Needs Assessment) ที่สนับสนุนว่าเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
นโยบายการพัฒนาประเทศ จุดเน้นของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย มีกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่ชัดเจนและความเป็นไปได้ด้านการบริหารจ้านวนผู้
เข้าเรียนตามแผนการรับนักศึกษาที่ระบุใน มคอ.2 และจุดคุ้มทุนของหลักสูตร 
 
ให้จัดท้าเอกสารรวมเล่มเพียง 1 ฉบับ 

1. ส้าเนาค้าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร (กรรมการพัฒนาหลักสูตร-กรณีเป็นหลักสูตรใหม่) 
2. ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน คณะกรรมการประจ้าหน่วยงาน 
3. ส้าเนาการท้า Needs Assessment 
4. ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (อาจจัดท้าแยกเล่มกรณีที่มีเอกสารจ้านวนมาก) 

26 รายละเอียดการพัฒนาอาจารย์ใน
หมวดที่ 6 

1. ต้องระบุให้ครบขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่หลัก 3 เดือนของอาจารย์ ประกอบด้วย (1) การสอน (2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ 
และเพิ่มเติมข้อที่ 4 คืองานอ่ืน ๆ   

2. กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องระบุเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการที่สอดคล้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการ
พัฒนาด้านการวิจัย 

27 
 

รายละเอียดในหมวดที่ 7 ต้องน้าเสนอให้ครบประเด็นขั้นต่้าตามข้อก้าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ในระดับหลักสูตร 

28 การจัดท้าและตรวจสอบเอกสาร ให้ตรวจสอบความถูกต้องการพิมพ์เอกสารอย่างพิถีพิถัน โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนะ ดังนี้ 
“...สิ่งที่จะบั่นทอนความน่าเช่ือถือของหลักสูตรคือ รูปเล่มที่น้าเสนอ ที่มีข้อผิดพลาดด้านภาษาอังกฤษ ด้านการพิมพ์ผิด ด้านการจัดหน้า และ
ด้านการแปล มหาวิทยาลัยต้องย้้าไปทางคณะกรรมการร่างหลักสูตร โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการร่างหลักสูตรที่ต้องละเอียดถี่ถ้วนให้มาก 
เพราะหลายอย่างมองเห็นได้ชัดเจน แต่ยังปล่อยให้ผ่านมาถึงสภาฯ ได้ สะท้อนว่าขาดการตรวจสอบ พิสูจน์อักษร จัดรูปเล่ม..” 
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29 
 

รายละเอียดในภาคผนวก 1. จัดเรียงล้าดับก่อน-หลังของภาคผนวกให้ถูกต้อง (เรียงล้าดับในลักษณะของสารบัญเฉพาะของภาคผนวก) 
2. ระบุเลขหน้าในเอกสารภาคผนวกให้ต่อเนื่องจากเนื้อหาในเล่มหลักสูตร 
3. ส้าเนาเอกสาร มคอ.1 (ถ้ามี) และ/หรือ กฎหมาย เช่น พ.ร.บ. วิชาชีพ (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศเกณฑ์วิชาชีพ (ถ้ามี) ท่ีน้ามาประกอบในการ 
    ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 
4. แนบเอกสารสรุปข้อเสนอแนะของกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ข้อมูลเดียวกันกับที่ระบุในเอกสารแบบน้าเสนอหลักสูตร) 
5. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรกับ มคอ.1 (ถ้ามี) (หลักสูตรใหม่ไม่มีแบบฟอร์ม 
    เปรียบเทียบ) 
6. ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (และอาจารย์ผู้สอน – กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) ให้เรียง 
    ตามล้าดับที่ระบุในหมวดที่ 1 (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) และในหมวดที่ 3 (อาจารย์ประจ้าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน) 
7. เอกสารอื่น ๆ เช่น ข้อบังคับการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

30 
 

แบบฟอร์มเอกสาร และการพิมพ์ 1. ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) มีองค์ประกอบ หัวข้อเป็นไปตามรูปแบบที่ สกอ. ก้าหนดใน template มคอ.2             

2. ตรวจสอบการพิมพ์ การตัดค้า กั้นหน้า-กั้นหลัง ค้าพิมพ์ผิด 
3. ช่ือและล้าดับหัวข้อในแต่ละหมวดใน มคอ.2 ต้องให้อยู่คนละบรรทัด 

31 การน้าเสนอหลักสูตร 1. ส้าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หน่วยงานเสนอเอกสารหลักสูตรให้ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกลั่นกรอง และ ส้าหรับ 
    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยงานเสนอเอกสารหลักสูตรให้บัณฑิตวิทยาลัยกลั่นกรอง โดยอาจนัดหมายประชุมคลินิกหลักสูตร 
2. หน่วยงานปรับปรุงเอกสารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง เมื่อเสร็จสมบูรณ์ให้เสนอขอบรรจุวาระการประชุม 
    ตามกรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก้าหนดและประชาสัมพันธ์หน่วยงานทราบ 
3. หน่วยงานน้าเสนอหลักสูตรตามขั้นตอน 
    3.1 น้าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
    3.2 น้าเสนอหลักสูตรต่อต่อสภาวิชาการ 
    3.3 หน่วยงานน้าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
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32 การน้าเสนอหลักสูตร (ต่อ) ทั้งนี้ การน้าเสนอหลักสูตรตามข้อ 3.1-3.3 ต้องจัดท้าเอกสารและสไลด์น้าเสนอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนด  ยกเว้นหลักสูตรที่จะพัฒนาใหม่
จะต้องด้าเนินการจัดการข้อมูลและน้าเสนอต่อคณะกรรมการการเงินก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบจึงจะสามารถด้าเนินการต่อไปได้ 

33 การเสนอเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(กรณีหลักสูตรเดิม) หรือ การขอ
ก้ า ห น ดอั ต ร า ค่ า ธ ร รม เ นี ย ม
การศึกษา (กรณีหลักสูตรใหม่) 

จะต้องด้าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. หน่วยงานจัดท้ารายละเอียดตามแบบฟอร์ม/รูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนด (ขอแบบฟอร์มได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือ สนว. (ปอย)หรือ 

ที่กองนโยบายและแผน (หนึ่ง) 
2. เสนอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินพิจารณาให้ความเห็นชอบ (เสนอผ่านกองนโยบายและแผน) 
3. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยระบุข้อความว่าได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การเงินแล้ว โดยระบุครั้งท่ีและวันเดือนปีท่ีประชุม 

4. เมื่อผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จึงน้าไปจัดท้าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ท้ังนี้จะต้องด้าเนินการ
ขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณก์่อนด้าเนินการในเรือ่งต่าง ๆ เช่น ด้าเนินการให้เสร็จก่อนน้าไปจัดท้าประกาศรบัสมคัรนักศึกษา เป็นต้น 

34 การจ้าแนกประเภทหลักสูตรตาม
แนวปฏิบัติการรับทราบหลักสูตร
และการอนุมัติหลักสูตร ของ สกอ.
(ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

1. หลักสูตรใหม่ ได้แก่หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ (เป็นหลักสูตรที่ไม่เคยมีมาก่อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 
2. หลักสูตรปรับปรุงใหญ่ ได้แก่ หลักสูตรที่ปรับปรุงตามวงรอบ หรือ ปรับปรุงตาม มคอ. 1 (กรณีพึ่งมีการประกาศใช้ มคอ. 1) หรือ  
    การเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบโครงสร้างหลักสูตร เช่น เปลี่ยนแปลงรายวิชา เนื้อหา โครงสร้างหน่วยกิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในคราว 
    เดียวกัน หรือ การปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (กรณีที่พ่ึงมีการประกาศใช้) 
4. หลักสูตรปรับปรุงเล็ก ได้แก่ หลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
5. หลักสูตรปรับปรุงย่อย ได้แก่ การขอเปลี่ยนรหัสวิชา หรือ ช่ือวิชา หรือ ค้าอธิบายรายวิชา หรือ การเพิ่มรายวิชา 1-2 รายวิชา  

ที่มา: ประมวลจากข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เมษายน  และ กันยายน 2560 , มีนาคม-กันยายน 2562  และสภาวิชาการระหวา่งการประชุมกุมภาพันธ์ 2561 – มิถุนายน 2563  

        และรายการที่ 34 จากหนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0506/(2) ว 172 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559  
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