คูมือ/การถอดบทเรียน
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร
หนวยงาน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

จัดทําโดย
หนวยงาน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2556
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คํานํา
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ"มาตรฐานการจัดการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2552 ขึ้นนั้น
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําหลักสูตรใหม' และหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี
ของมหาวิ ท ยาลั ย แม' โ จ เป7 น ไปดวยความเรี ย บรอย สอดคลองกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2552 และเพื่อใหการดําเนินการดังกล'าว เป7นไปดวยความ
เรีย บรอย มีป ระสิท ธิภ าพและถู ก ตองตามมาตรฐานวิ ชาการ กลุ'ม ภารกิ จพั ฒนาคณาจารย"
หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการวิชาการ จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติใน
การเสนอหลักสูตรใหม' และหลักสูตรปรับปรุง
ในการนี้ สํ า นั ก บริ ห ารและพั ฒ นาวิ ช าการ จึ ง เห็ น ว' า “แนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า
หลักสูตร” จะเป7นประโยชน"ใหหน'วยงานต'าง ๆ สามารถตรวจสอบ และจัดทําหลักสูตรไดอย'าง
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งแสดงไวในคู'มือ
ฉบับนี้
หน'วยงาน...สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
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สารบัญ
หน/า
คํานํา
สารบัญ
องค"ความรูประเด็น ““แนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร”
ประเด็นการจัดการความรู
องค"ความรู
กลุ'มเปCาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ระบบและกลไกการเปEดหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
เอกสารที่เกี่ยวของของหลักสูตร
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องค0ความรู/ประเด็น “แนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร”
ประเด็นการจัดการความรู/
เรื่อง “แนวปฏิบัติการจัดทําหลักสูตร”
องค0ความรู/
การจัดทําหลักสูตร
กลุมเป5าหมาย
1. บุคลากรสังกัดกลุ'มภารกิจพัฒนาคณาจารย" หลักสูตรและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน
2. ผูที่ตองการใชขอมูลหลักสูตร
ผู/รับผิดชอบ
1. รองผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝIายวิชาการ
2. กลุ'มภารกิจพัฒนาคณาจารย" หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน
การจัดทําหลักสูตรใหม และหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยแมโจ เป"นไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการวิชาการ จึงได
กําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม' และหลักสูตรปรับปรุงไว โดยสํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการไดนําขึ้นเว็บไซต/
http://www.education.mju.ac.th/www/download.aspx?fileType=Document

-2ระบบและกลไกการเป8ดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระบบการดําเนินการเพื่อเปEดหลักสูตรใหม'และ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยใชระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต'ปJ 2553 ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การนําหลักสูตรเขาบรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 การนําเสนอหลักสูตรต'อมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 4 การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 7 การเสนอขอปEดหลักสูตร
จากระบบและกลไกการเปEดหลักสูตรใหม'/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังต'อไปนี้
1. สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัยที่จะขอจัดทําหลักสูตรใหม' จะตองขอบรรจุไวใน
แผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย (เฉพาะหลักสูตรใหม')
2. กําหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตรเป7นการประชุมสัมมนาของคณาจารย"ใน
สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย เพื่อสรางความเขาใจร'วมกันในการมองภาพรวมและทิศทางของ
หลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้น ทั้งนี้หลักสูตรใหม' จะตองประกอบไปดวยประเด็นดังต'อไปนี้
- ประเด็นความตองการของสังคม ความตองการดานตลาดแรงงานของ
ประเทศ
- ประเด็นความสอดคลองกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
- ประเด็นความพรอมของการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเป7นไปตาม
เกณฑ"มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2552
- ประเด็นความสามารถในการแข'งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น
- ประเด็นการดําเนินงาน ดานความคุมค'า คุมทุน ฯลฯ
3.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดทําร'างหลักสูตรโดยสาขาวิชา/คณะ/
วิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยแต'งตั้งคณะกรรมการพัฒนา(ร'าง)หลักสูตรตามขั้นตอนการปฏิบัติ

-3ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห'งชาติคือ มีจํานวนอย'างนอย 5 คน ประกอบดวย
อาจารย"ผูรับผิดชอบหลักสูตรอย'างนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา
ซึ่งเป7นบุคคลภายนอกอย'างนอย 2 คน หากมีองค"กรวิชาชีพใหมีผูแทนองค"กรวิชาชีพร'วมเป7น
คณะกรรมการดวยอย'างนอย 1 คน ทั้งนี้ตองร'างและจัดทําหลักสูตรตามหัวขอรายละเอียดและ
รูปแบบตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2552 (อางอิง ตัวอย'างคําสั่งแต'งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร)
4. คณะกรรมการวิพากษ"หลักสูตรทําการวิพากษ"เพื่อปรับแกหลักสูตรหลักสูตร
ปรับแกตามขอแนะนําของคณะกรรมการวิพากษ"หลักสูตร (อางอิง ตัวอย'างคําสั่งแต'งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ"หลักสูตร)
5. สาขาวิชาเสนอเอกสารขอเปEด/ปรับปรุงหลักสูตรมายังคณะฯ เพื่อให
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
6. คณะเสนอหลักสูตรที่ผ'านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา สําหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
7. คณะเสนอหลักสูตรที่ผ'านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ไปยัง
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
8. เมื่อคณะกรรมการวิชาการพิจารณาเห็นชอบแลว สํานักบริหารฯ จะเสนอ
เอกสารการขอเปEด/ปรับปรุงหลักสูตรต'อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
9. เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบแลว สํานักบริหารฯ จะ
นําเสนอเอกสารการขอเปEด/ปรับปรุงหลักสูตรต'อคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม'โจเพื่อ
พิจารณา
10. เมื่อคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม'โจเห็นชอบแลว งานประชุมเสนอ
เอกสารขอเปEด/ปรับปรุงหลักสูตรต'อกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม'โจ พิจารณา
11. เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม'โจอนุมัติ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ส'งเอกสารแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใหการรับรอง/ทราบ (ภายใน 30วัน
หลังวันประชุมสภา)

-4เอกสารที่เกี่ยวข/องของหลักสูตร
รายละเอีย ดของหลัก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 โดยสํ านั ก บริหารและพั ฒนา
วิชาการ ไดนํา Template มคอ.2 (.doc) ขึ้นไวที่หนาเว็บ
http://www.education.mju.ac.th/www/download.aspx?fileType=Document

- ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จะประกอบไปดวย 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธ"การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ"ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย"
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
กรณีที่เป;นหลักสูตรใหม จะต/องมีเอกสารแนบ ด/านหลังของเลมหลักสูตร ดังนี้
เอกสารแนบ
1
ประวัติและผลงานอาจารย"ประจําหลักสูตร…..สาขาวิชา…………..
2
คําสั่งแต'งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร
3
คําสั่ งแต'งตั้งคณะกรรมการวิพ ากษ"หลั ก สู ตร และรายงานสรุ ป การ
วิพากษ"หลักสูตร
4
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ ว'าดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2556

-5กรณีที่เป; นหลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง จะต/ องมีเ อกสารแนบ ด/านหลั งของเลมหลั กสู ต ร
ดังนี้
เอกสารแนบ
1
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร-เกณฑ"มาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(หลักสูตรเก'า-หลักสูตรใหม')
2
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเก'า-ใหม'
3
สาระการปรับปรุงหลักสูตร
4
ประวัติและผลงานอาจารย"ประจําหลักสูตร…..สาขาวิชา…………..
5
คําสั่งแต'งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร
6
คําสั่ งแต'งตั้งคณะกรรมการวิพ ากษ"หลั ก สู ตร และรายงานสรุ ป การ
วิพากษ"หลักสูตร
7
ขอบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ ว'าดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2556
ตัวอยาง เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 1
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลักสูตรเก,า-หลักสูตรใหม,)
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ,มวิชาสังคมศาสตร
- กลุ,มวิชามนุษยศาสตร
- กลุ,มวิชาภาษา
- กลุ,มวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ,มวิชาแกน
- กลุ,มวิชาเอกบังคับ
- กลุ,มวิชาเอกเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

เกณฑ
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม
30
30
3
6
9
6
9
12
9
6

ไมนอยกวา 84 หนวยกิต

102
99
62
59
34
34
6
6
6
6
138 หนวยกิต 135 หนวยกิต

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 120 หนวยกิต

-5ตัวอยาง เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 2
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเกา-ใหม
โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
ชื่อหลักสูตร (เดิม)
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Animal Science
ชื่อปริญญา (เดิม)
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สัตวศาสตร)
ชื่อยอ(ภาษาไทย)
: วท.บ. (สัตวศาสตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science
(Animal Science)
ชื่อยอ(ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Animal Science)
จํานวนหนวยกิตรวม
138
หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 011 มนุษยกับความงามทางศิลปะ
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต

9
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-6)

โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อหลักสูตร (ใหม)
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in
Animal Science
ชื่อปริญญา (ใหม)
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สัตวศาสตร)
ชื่อยอ(ภาษาไทย)
: วท.บ. (สัตวศาสตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science
(Animal Science)
ชื่อยอ(ภาษาอังกฤษ) : B.S. (Animal Science)
จํานวนหนวยกิตรวม
135
หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
หนวยกิต
ศท 021 สังคมศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
ศท 022 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
ศท 104 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการ
3 (2-2-5)
พัฒนาที่ยั่งยืน
ศศ 101 เศรษฐศาสตรเพื่อ
3 (3-0-6)
ชีวิตประจําวันและการประกอบการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
หนวยกิต
ศท 011 มนุษยกับความงามทางศิลปะ
3 (3-0-6)
ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย
3 (3-0-6)
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดํารงชีวิต
3 (1-4-4)
ศท 180 ศิลปะกับความคิดสรางสรรค
3 (1-4-4)
ศท 304 ศาสตรและศิลปQแห,งปRญญาชน
3 (2-2-5)

หมายเหตุ
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
เพิ่มใหม,
เพิ่มใหม,
เพิ่มใหม,
เพิ่มใหม,
เพิ่มใหม,

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มใหม,
เพิ่มใหม,

-6โครงสรางหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
1.3 กลุมวิชาภาษา
ศท 031 การใชภาษาไทย
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อ
การศึกษา

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน

9
หนวยกิต
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
9
หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)

102
หนวยกิต
62

โครงสรางหลักสูตรที่ขอปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ศท 305 ประวัติศาสตรและพัฒนาการ
3 (3-0-6)
ของลานนา
1.3 กลุมวิชาภาษา
12
หนวยกิต
ศท 031 การใชภาษาไทย
3 (1-4-4)
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
ศท 243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
3 (2-2-5)
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
6
คณิตศาสตร
หนวยกิต
วท 101 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตรและ
3 (2-2-5)
เทคโนโลยี
ศท 014 การสืบคนสารนิเทศเพื่อ
3 (1-4-4)
การศึกษา
วอ 101 วิศวกรรมเบื้องตนใน
3 (3-0-6)
ชีวิตประจําวัน
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและ
3 (3-0-6)
ยา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
59

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ

34
หนวยกิต

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ

34
หนวยกิต

- กลุมวิชาเอกเลือก

6
หนวยกิต

- กลุมวิชาเอกเลือก

6
หนวยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6
หนวยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6
หนวยกิต

หมายเหตุ
เพิ่มใหม,

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มใหม,
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
เพิ่มใหม,
เพิ่มใหม,

คงเดิม
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บทเรียนจากองค0ความรู/
การจัดทําหลักสูตร จะต/องเกี่ยวข/องกับ เกณฑ0มาตรฐาน ดังตอไปนี้

เกณฑ"มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
เกณฑ"มาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห'งชาติ พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ"การแต'งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
หลักเกณฑ"การแต'งตั้งคณะกรรมการวิพากษ"หลักสูตร
หลักเกณฑ"การแต'งตั้งอาจารย"ประจําหลักสูตร
การจัดทําหลักสูตร จะต/องเป;นไปตามแบบฟอร0ม ที่ สกอ. กําหนด คือ

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
การจัดทําหลักสูตร จะต/องแนบเอกสารที่เกี่ยวข/อง ดังตอไปนี้

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร-เกณฑ"มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หลักสูตรเก'า-หลักสูตรใหม')
2. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตรเก'า-ใหม'
3. สาระการปรับปรุงหลักสูตร
4. ประวัติและผลงานอาจารย"ประจําหลักสูตร…..สาขาวิชา…………..
5. คําสั่งแต'งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร
6. คําสั่งแต'งตั้งคณะกรรมการวิพากษ"หลักสูตร และรายงานสรุปการวิพากษ"หลักสูตร
7. ขอบังคับมหาวิทยาลัยแม'โจ ว'าดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556

