คู่มือ – ขั้นตอน
การตรวจหลักสู ตร
ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการอุดมศึกษา

งานพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ

สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอนการตรวจสอบหลักสู ตร
1. คณะส่ งเล่ม ( ร่ าง ) หลักสู ตรมายังงานพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
2. งานพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการ ตรวจสอบเล่มหลักสู ตร ดังนี้
2.1 ตรวจรู ปแบบรายละเอียดหลักสู ตรตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย
- ลักษณะการเขียน
- คาผิดคาถูก – การตัดคา
- การจัดรู ปแบบ
2.2 คุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตร
- ตรวจวุฒิการศึกษาต้องตรง หรื อ สัมพันธ์กบั สาขาของหลักสู ตร
ที่เปิ ดสอน
- อาจารย์มีผลงานวิชาการตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาของหลักสู ตร
ที่เปิ ดสอน
2.3 โครงสร้างหลักสู ตร
- ตรวจสอบการกาหนดโครงสร้างหลักสู ตรให้เป็ นตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรและ มคอ.1
- ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตที่ระบุในโครงสร้างหลักสู ตรต้อง
ตรงกันทุกจุด เช่น หน้าโครงสร้างหลักสู ตร, หน้าแผนการเรี ยน ,
หน้า mapping และหน้า คาอธิบายรายวิชา
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2.4 รายวิชา
- ตรวจสอบการกาหนดรหัสวิชาให้เป็ นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- ตรวจสอบสอบชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต ให้ท้ งั 4 จุด
ตรงกัน คือ โครงสร้างรายวิชา, แผนการเรี ยน, Mapping, คาอธิบาย
รายวิชา
2.5 แผนการเรี ยน
- ตรวจสอบการจัดแผนการเรี ยนต้องจัดให้ครบตามโครงสร้าง
หลักสู ตร คือ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป, หมวดวิชาเฉพาะด้าน, หมวดวิชาเลือก
เสรี
2.6 ภาคผนวก
- ตรวจสอบเอกสารรายการประชุมผ่านกระบวนการครบตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยหรื อไม่
- ตรวจสอบตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาในหลักสู ตรกับ มคอ.1
(กรณี ที่มี มคอ.1)
- ตรวจสอบการเปรี ยบเทียบโครงสร้างหลักสู ตร, รายวิชา ของ
หลักสู ตรใหม่กบั หลักสู ตรเก่า
- ตรวจสอบการเขียนประวัติและผลงานของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร
3. เจ้าหน้าที่ให้เขียนข้อเสนอแนะการปรับปรุ งข้อมูลการตรวจหลักสู ตร
และส่ งกลับคืนสาขาวิชาเพื่อทาการแก้ไข
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ปั ญหาที่พบ แนวทางปฏิบตั ิ / การแก้ไขปั ญหา
1.หลักสู ตรไม่ใช้ แบบฟอร์ม มคอ.2 ของมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบตั ิ /การแก้ไข
1.1 ประสานกับนักวิชาการประจาคณะแจ้งขอบกพร่ อง และให้
นักวิชาการประจาคณะแจ้งอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรนั้น ๆ
1.2 ถ้าส่ งมาครั้งที่ 2 แล้วยังไม่มีการแก้ไข งานพัฒนาและส่ งเสริ ม
วิชาการประสานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรนั้น ๆ โดยตรง
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2. คุณวุฒิของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรให้เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตร
แนวปฏิบตั ิ /การแก้ไข
2.1 ใช้ ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013
(ISECD – F 2013) ประกอบการตรวจว่าอาจารย์มีคุณวุฒิตรง หรื อ
สัมพันธ์
2.2 ในกรณี ที่จะใช้คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงแต่สัมพันธ์ จะต้องมีผลงาน
ทางวิชาการหรื องานวิจยั ที่แสดงถึงความเชียวชาญในหลักสู ตรนั้น ๆ
ดังนั้นจึงต้องตรวจผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประกอบ
2.3 นโยบายของมหาวิทยาลัยไม่ใช้อาจารย์ประจาพิเศษเป็ นอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ดังนั้นจึงต้องตรวจสถานภาพของอาจารย์
ประกอบ
2.4 เมื่อมีปัญหา 2.1 -2.3 ให้งานพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการประสาน
กับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรโดยตรง
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3.ปั ญหาเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสู ตร มี 4 กรณี ดังนี้
3.1 จานวนหน่วยกิตรวมไม่ตรงกัน ทั้งเล่ม
แนวปฏิบตั ิ /การแก้ไข
1. นับจานวนรายวิชา หาผลรวมจานวนหน่วยกิต ข้อ 3.1.3
2. หาผลรวมจานวนหน่วยกิต หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.2 โครงสร้าง
หลักสู ตร
3. ต้องตรวจ หมวดที่ 1 ข้อ 4 จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอด
หลักสู ตร หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.1 จานวนหน่วยกิต โดยยึด
จานวนหน่วยกิตใน หมวด 3 เป็ นหลัก
ข้ อควรระวัง : ในการตรวจจานวนหน่วยกิต คือ จานวนรายวิชาบังคับ
มากกว่าจานวนที่โครงสร้างกาหนดไว้ จะมีผลต่อนักศึกษาในการตรวจ
จบการศึกษา
3.2 โครงสร้างหลักสู ตรและรายวิชาไม่เป็ นไปตามที่ มคอ. 1
กาหนด
แนวปฏิบตั ิ /การแก้ไข
1. งานพัฒนาและส่ งเสริ มวิชาการต้องประสานกับอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรให้แก้ไข
2. ทาตารางเปรี ยบเทียบคาอธิ บายรายวิชากับมคอ. 1

หน้ า 5

3.3 รหัสวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิตไม่ตรงกัน
แนวปฏิบตั ิ /การแก้ไข
1. ตรวจรหัสรายวิชาให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
2. ดึงเอกสารหน้า โครงสร้างหลักสู ตร แผนการเรี ยน
ตาราง mapping และคาอธิบายรายวิชา ออกมาตรวจ
พร้อมกัน
3.4 การคานวณหน่วยกิต ทฤษฏี ปฏิบตั ิ และศึกษาด้วยตนเอง
ไม่ถูกต้อง
แนวปฏิบตั ิ /การแก้ไข
1. ใช้สูตร
น=ท+ป
ต = (ท/2) + 2(ป)
เมื่อ น แทน จานวนหน่วยกิต
ท แทน ทฤษฏี
ป แทน ปฏิบตั ิ
และ ต แทน ศึกษาด้วยตนเอง
2. การกาหนดจานวนหน่วยกิตปฏิบตั ิ ถ้ารายวิชาที่ตอ้ ง
เตรี ยมอุปกรณ์ในการทดลอง หรื อต้อง talk lab จะต้อง
กาหนดเป็ น 3 หน่วย นอกนั้นให้กาหนดเป็ น 2 หน่วย
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4. รายวิชาในแผนการเรี ยนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสู ตร
แนวปฏิบตั ิ /การแก้ไข
1. ดึงเอกสารโครงสร้างหลักสู ตร และแผนการเรี ยน
มาตรวจพร้อมกัน โดยเขียนเลขปี ที่ / ภาคการศึกษาที่
ไว้ดา้ นหลังชื่อวิชา แล้วทาการตรวจสอบว่าครบตาม
โครงสร้างหรื อไม่
ข้ อควรระวัง : จานวนหน่วยกิตมีผลต่อการสาเร็ จการศึกษาของ
นักศึกษา ดังนั้นจะผิดพลาดไม่ได้
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