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ประเภทและลักษณะของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550)
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
จํานวนหนวยกิตรวม
ระยะเวลาศึกษา
คุณวุฒิของผูเขาศึกษา
เงื่อนไขภาษาตางประเทศ
อื่น ๆ

2. หลักสูตรมหาบัณฑิต
จํานวนหนวยกิตรวม
ระยะเวลาศึกษา

:
:
:
:
:

:
:

คุณวุฒิของผูเขาศึกษา
:
เงื่อนไขภาษาตางประเทศ
:
อื่น ๆ
:
2.1 แผน ก ตองทําวิทยานิพนธ
มีสองแบบ คือ แบบ ก1
แบบ ก2

2.2 แผน ข

ไมนอยกวา 24
ไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาเรียน
ตามแผนกําหนดการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ไมมี
ไมมีวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ตองเรียนกระบวนวิชาระดับ 700 ขึ้นไป
อยางนอย 18 หนวยกิต

ไมนอยกวา 36
ไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาเรียน
ตามแผนกําหนดการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
มี
แบงออกเปนสองแผน
ทําเฉพาะวิทยานิพนธ
ทําวิทยานิพนธอยางนอย 12 หนวยกิต
และเรียนกระบวนวิชาระดับ 700 ขึ้นไป
อยางนอย 18 หนวยกิต
ตองทําการคนควาแบบอิสระ 3 ถึง 6 หนวยกิต และเรียน
กระบวนวิชาระดับ 700 ขึ้นไป ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
และตองสอบประมวลความรู
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3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง
จํานวนหนวยกิตรวม
:
ระยะเวลาศึกษา
:
คุณวุฒิของผูเขาศึกษา

:

เงื่อนไขภาษาตางประเทศ
อื่น ๆ

:
:

4. หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
จํานวนหนวยกิตรวม
ระยะเวลาศึกษา
คุณวุฒิของผูเขาศึกษา
เงื่อนไขภาษาตางประเทศ
อื่น ๆ

:
:
:
:
:

แบงออกเปน สองแบบ
4.1 แบบ 1
4.2 แบบ 2

ไมนอยกวา 24
ไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาเรียน
ตามแผนกําหนดการศึกษา
ปริญญาตรีหลักสูตร 6 ป หรือปริญญาโท
หรือเทียบเทา
ไมมี
ไมมีวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ
ตองเรียนกระบวนวิชาระดับ 700 ขึ้นไป
อยางนอย 18 หนวยกิต

ไมนอยกวา 48 หรือ 72
อยางมากไมเกิน 5 ป หรือ 7 ป
ปริญญาโทหรือปริญญาตรี
มี
ตองสอบวิทยานิพนธ
ตองสอบวัดคุณสมบัติ
ตองสอบประมวลความรู
(เปนไปตามทีแ่ ตละหลักสูตรกําหนด
โดยไมบังคับ)
ทําเฉพาะวิทยานิพนธ
ทําวิทยานิพนธอยางนอย 36 หรือ 48 หนวยกิต
และเรียนกระบวนวิชาระดับ 700 ขึ้นไป อยางนอย 12
หรือ 24 หนวยกิต
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หลักเกณฑและขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1. คํานิยาม
1.1 หลักสูตรใหม
เป น หลัก สู ตรที่ เ ป ดสอนใหม ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิท ยาลัยเชี ย งใหม ซึ่ง ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแลว สวนในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเปดสอนหลักสูตรที่
มิไดกําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยคณะอาจเสนอขอเปดสอนได โดยชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเปนเรงดวนเสนอมหาวิทยาลัยทําการขอปรับแผนพัฒนาการศึกษาตอไป
ในการเสนอขอเปดหลักสูตรใหมใหถือปฏิบัติดังนี้
1) วิเคราะหความคุมคาและการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและความตองการของสังคม และการที่
จะนํามหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ
2) วิเคราะหความพรอมของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู โดยเฉพาะภาระงานของ
อาจารยผูสอนในปจจุบัน เพราะการเปดหลักสูตรจํานวนมากเกินไปโดยมหาวิทยาลัยไมมีอัตรากําลังเพิม่ อาจทํา
ใหคุณภาพการศึกษาออนดอยลง
3) วิเคราะหความคุมทุน โดยพิจารณาคาใชจายตอหนวยในการผลิตบัณฑิต ในกรณีที่งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยไมเพียงพอ ตองแสดงที่มาของรายไดที่หามาสนับสนุนอยางชัดเจน เพราะมีแนวโนมวาในอนาคต
โอกาสที่มหาวิทยาลัยจะไดรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมีความเปนไปไดนอยมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จะตองพึ่งพาตนเองใหมากขึ้น
ทั้งนี้ ใหคณะ/สาขาวิชารวมกับกองแผนงานนําเสนอผลการวิเคราะหดังกลาวตามแนวทางที่กําหนด
ไวในเอกสารหลักสูตรที่นําเสนอ
1.2 หลักสูตรปรับปรุงมาก
เปนการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งมีผลกระทบตอปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
ไดแก
1) การปรับเปลี่ยนกระบวนวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะหรือในสาขาวิชาเฉพาะ
ตามโครงสรางหลักสูตร
2) การปรับเปลี่ยนการคนควาแบบอิสระหรือวิทยานิพนธ
3) การขอเพิ่มโครงสรางหลักสูตรในแผนหรือแบบที่ไมเคยเสนอไวในหลักสูตร
4) การขอปรับแกไขชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
1.3 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
เปนการปรับปรุงรายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในขอ 1.2
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2. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
ทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีการ
บริหารจัดการโดยองคกรในกํากับตองผานระบบการควบคุมคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เชนเดียวกัน
ในการจัดทําโครงการหลักสูตรสาขาวิชารวม ใหบัณฑิตวิทยาลัยประสานงานใหมีการพิจารณาตกลง
กันในผูบริหารระดับคณะกอน การเสนอชื่ออาจารยเขารวมดําเนินการในโครงการจัดทําหลักสูตรสาขาวิชา
รวมนั้น ขอใหผูบริหารระดับคณะแจงรายละเอียดของโครงการใหอาจารยในคณะ/ภาควิชาที่เกี่ยวของทราบ
และพิจารณากลั่นกรองรายชื่ออาจารยที่จะเสนอเขารวมในโครงการดวย
3. การแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
การเสนอหลั ก สู ต รใหม ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง มากในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จะต อ งมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรางหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปน
กรรมการดวย จํานวนไมนอยกวา 3 ทาน เพื่อรวมพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตรฐานของ
หลักสูตร ซึ่งจะตองมีการระบุหนาที่ของกรรมการอยางชัดเจน การเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวให
คณบดีคณะที่จะเสนอหลักสูตรเปนผูกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผูทรงคุณวุฒิภายนอก สําหรับหลักสูตร
สาขาวิชารว มระดับบั ณฑิตศึก ษาให คณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัยเปนผูก ลั่นกรอง แลว จึงนํ าเสนอมหาวิ ทยาลัย
พิจารณาแตงตั้งตอไป โดยขอใหระบุวาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคําสั่งแตงตั้งที่เสนอ พรอมแนบแบบตอบรับ
การเปนผูทรงคุณวุฒิ ประวัติและผลงานอยางยอไปกับคําสั่งที่เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งดวย
1. คณะตองจัดทําหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1½ ป หากพนกําหนดนี้คณะจะตองเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการรางและปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งพรอมชี้แจงเหตุผลของ
ความลาชาเพื่อประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย โดยที่ :
- คณะสามารถเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการชุดเดิมตอเนื่องได โดยไมตองใชเอกสาร
ประกอบแตอยางใด ยกเวนในกรณีที่มีการขอเปลี่ยนแปลงกรรมการ จึงตองใชหลักฐาน
ประกอบการเสนอขอแตงตั้งตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว
2. การแต งตั้ งคณะกรรมการร า งและปรั บ ปรุง หลั ก สูต รจะต องมี ผูท รงคุณ วุฒิจ ากภายนอกร ว มเป น
กรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 1 ใน 3 จะตองเปนผูมีสวนได-เสีย
(Stakeholder) โดยตองแนบหนังสือตอบรับการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประวัติ และผลงานอยางยอ
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานดวย
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3. ในสวนของการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เปน Stakeholder สามารถเปนบุคลากรจากหนวยงาน
ราชการหรื อ เอกชนก็ ไ ด โดยดู ที่ ห ลั ก สู ต รของท า นว า เน น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ไปทํ า งานหรื อ มี ส ว น
เกี่ยวของในแวดวงไหน
4. กรณีที่คณะประสงคจะเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการรางหรือปรับปรุง
หลักสูตรฯ จากผูที่เกษียณอายุราชการแลว (หากเปนขาราชการ) การเสนอชื่อเพื่อแตงตั้ง ไมตองระบุ
ตําแหนงทางวิชาการของกรรมการทานนั้น ใหใชคํานําหนาตามปกติ (นาย/นาง/นางสาว) เพื่อให
สอดคลองกับระเบียบวาดวยงานสารบรรณของทางราชการ
5. กรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการ มีตําแหนง ศาสตราจารย และไดเกษียณอายุราชการแลว
ขอใหคงไว
คณะกรรมการวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2544 เมื่ อ วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2544
ไดกําหนดแนวปฏิบัติวาในการปรับปรุงหลักสูตรและยกรางหลักสูตรใหม คณะหรือสาขาวิชาจะตองมีการจัด
ประชุมรวมระหวางกรรมการของคณะหรือสาขาวิชา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิและระบุไวในภาคผนวกของ
เอกสารหลักสูตรดวย ทั้งนี้ คณะหรือสาขาวิชาตองพิจารณาปรับแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจนไดขอสิ้นสุดกอน แลวจึงเสนอมายังมหาวิทยาลัย
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแลว ใหตัดผลการพิจารณาดังกลาวออกกอนนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตอไป การเสนอหลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตองดําเนินการภายใน 30 วัน หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
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ขั้นตอนการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม / ปรับปรุงมาก
1. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม/ปรับปรุงมาก
หลักสูตรสาขาวิชาเดีย่ ว
1. คณะเสนอมหาวิทยาลัยผานบัณฑิตวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรใหม/ปรับปรุง
หลักสูตร
2. คณะกรรมการราง/ปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการรางเนื้อหากระบวนวิชาใหม/ปรับปรุงกระบวน
วิชาในหลักสูตร บทสรุปผูบริหารและรางรายละเอียดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร
3. เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบ
4. เสนอคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
5. เสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
6. เสนอที่ประชุมคณบดีรบั ทราบและใหความเห็นชอบ
7. เสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
8. คณะ/ภาควิชาเจาของหลักสูตรปรับแกไขเอกสารหลักสูตรตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
วิ ช าการบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ที่ ป ระชุ ม คณบดี ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
9. เสนอเอกสารหลักสูตรที่ปรับแกไขตามขอ 8 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
10. คณะจัดทําแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร (สมอ.03 - 06) พรอมกับ
เอกสารหลักสูตรที่ผานสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
11. เสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบและใหความเห็นชอบหลักสูตร

หมายเหตุ การเสนอเปดหลักสูตรใหม ตองจัดทํารายละเอียดคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย ซึ่งประกอบดวย
รา งระเบียบค าธรรมเนี ยมแบบเหมาจาย เกณฑ ก ารจัดสรรคาธรรมเนีย ม รวมทั้งรายละเอี ย ด
ประมาณการรายรับ - รายจายตาม Template ของบัณฑิตวิทยาลัย แนบมาพรอมกับหลักสูตรมายัง
บัณฑิตวิทยาลัยดวย กรณีเปนหลักสูตรปรับปรุง และตองการปรับคาธรรมเนียมเปนแบบเหมาจาย
ให จั ด ทํ า ร า งระเบี ย บค า ธรรมเนี ย มแบบเหมาจ า ย เกณฑ ก ารจั ด สรรค า ธรรมเนี ย ม รวมทั้ ง
รายละเอียดประมาณการรายรับ - รายจายดวย
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ขั้นตอนการรางหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงมาก
ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเสนอมหาวิทยาลัยผานบัณฑิตวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร

ดําเนินการ
- รางเนื้อหากระบวนวิชาใหม/
ปรับปรุงกระบวนวิชาในหลักสูตร
- บทสรุปผูบริหาร
- รายละเอียดคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย
- รางรายละเอียดหลักสูตรใหม/ ปรับปรุง
หลักสูตร

เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
(พิจารณาใหความเห็นชอบ)

ประสานงาน

บัณฑิตวิทยาลัยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
แบบฟอรมการเสนอหลักสูตรและกระบวน
วิชา/หลักเกณฑ/ระเบียบ/ขอบังคับที่เกี่ยวของ
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2551
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550

ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม
และหลักสูตรปรับปรุงมาก

หมายเหตุ : คณะตองเสนอรายละเอียดหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงมาก ถึงมหาวิทยาลัย ภายในเดือนตุลาคมของแตละป
เพื่อใหทันกําหนดใชในปการศึกษาถัดไป
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ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงมาก ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 3 กลุมสาขาวิชา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
(พิจารณาใหความเห็นชอบ)

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
(พิจารณาใหความเห็นชอบ)

ตรวจสอบ
รวบรวมขอแกไข / ขอเสนอแนะ
- บทสรุปผูบริหาร และภาคผนวก
120 ฉบับ*
- รายละเอียดหลักสูตร
80 ชุด*
- รายละเอียดกระบวนวิชา
55 ชุด*
- รายละเอียดคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย 30 ชุด*
(*รวมเอกสารที่เสนอที่ประชุมคณบดี และ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแลว)

รวบรวมขอแกไข / ขอเสนอแนะ
ที่ประชุมคณบดี
(พิจารณาใหความเห็นชอบ/รับทราบ)
รวบรวมขอแกไข / ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย/
สภามหาวิทยาลัย (พิจารณาใหความเห็นชอบ)

สภามหาวิทยาลัย
(พิจารณาอนุมัติ)

บทสรุปผูบริหาร + ภาคผนวก 50 ฉบับ
หลักสูตร 5 เลม
คณะ/วิทยาลัย
ทบทวนและปรับแกไข/ยืนยัน
บทสรุปผูบริหาร + ภาคผนวก 15 ฉบับ
หลักสูตร 5 เลม
คณะ/วิทยาลัย
ปรับแกไข หรือใหขอมูลเพิ่มเติม
บทสรุปผูบริหาร 57 ฉบับ
และหลักสูตร 7 เลม (ไมตองเย็บเลม 1 เลม)

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร)

CD หลักสูตร 1 แผน หลักสูตร 11 เลม
แบบรายงานหลักสูตร 2 ฉบับ
รายละเอียดกระบวนวิชา 2 ชุด

สํานักงาน ก.พ.
(รับรองคุณวุฒิ)

ประเด็น
1. ปรับลดขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม จากเดิม 2 ขั้นตอน เหลือเพียงขั้นตอนเดียว ใชเวลาในการดําเนินงาน 2-3 เดือน
2. การแกไขเอกสารหลักสูตรตามมติ/ขอเสนอแนะของที่ประชุมตางๆ จะรวบรวมแจงคณะ/วิทยาลัยปรับแกไขเพียงครั้งเดียว กอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
หมายเหตุ
1. คณะ/วิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร
2. คณะกรรมการราง/ปรับปรุงหลักสูตร จัดทําเอกสารหลักสูตร และบทสรุปผูบริหารตามหัวขอที่มหาวิทยาลัยกําหนด และจัดทํารางระเบียบ
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ( download แบบฟอรมไดที่ www.grad.cmu.ac.th )
3. หลักสูตรตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ กอนเสนอมายังบัณฑิตวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย
4. คณะ/วิทยาลัยตองเสนอเอกสารหลักสูตรมาพรอมกับแบบรายงานหลักสูตร (สมอ.03-06) เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ และเสนอ
สกอ. รับทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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****หมายเหตุ กรุณาเสนอขอมูลโดยสรุปความยาว 3 หนากระดาษ A 4

บทสรุปผูบริหาร
; การเสนอหลักสูตรใหม
การเสนอหลักสูตรปรับปรุง
----------------

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
: หลักสูตร………………………………..สาขาวิชา ……………………………………
ชื่อภาษาอังกฤษ : ………………………………….....…….Program ……………………………………
2. การจัดการหลักสูตร
หลักสูตรปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชา................................ คณะ..........................และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. เหตุผลและสาระในการเสนอขอเปดหลักสูตร
5. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
5.2 วัตถุประสงค (สะทอนลักษณะเดนของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิต)
6. โครงสรางหลักสูตร (ระดับปริญญาโท/เอก ระบุแยกตามแผนหรือแบบที่เปดสอน)
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. จํานวนหนวยกิตรวมในแตละหมวดวิชา
2.1 กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
2.1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
2.1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
2.2 วิทยานิพนธ

ไมนอยกวา

……

หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

……
……
……

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

……

7. กําหนดเปดสอน/บังคับใช ภาคการศึกษาที่………………ปการศึกษา……………
8. จํานวนรับนักศึกษา (แสดงขอมูลการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก

ระบุจํานวนแยกตามแผน/แบบของหลักสูตรดวย)
ปการศึกษา
25....
ภาคการศึกษาที่
1
2
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะรับ
ปริญญา…………………..แผน/แบบ……………
แผน/แบบ……………
แผน/แบบ……………
หมายเหตุ

1

25....

2

1

25....

2

1

25....

2

1

25....

แบบ/แผน…………หมายถึง...................................................................................................................................

2
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9. ความพรอมของการดําเนินการ
9.1 ความพรอมดานอาจารยผสู อน เปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
- อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา จํานวน………คน
- อาจารยพิเศษ จํานวน………คน
9.2 ความพรอมดานกายภาพ (สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณหองปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด)
พรอม
ไมพรอม…………………………………………ตองการเพิ่ม………………………………………
9.3 ความพรอมดานทุนสนับสนุนการศึกษา (ถามี)
(ตัวอยางเชน ทุนการศึกษา ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ฯลฯ)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
10. อัตราสวนของอาจารย : นักศึกษาเต็มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Students) เมื่อเปดสอน/ปรับปรุง
หลักสูตรแลว
ระดับปริญญาตรี
1 : ……
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 : ……
หมายเหตุ เกณฑมาตรฐานกลาง (สํานักงบประมาณ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) กําหนดดังนี้
กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

1:6

1:6

1:25

1:15

1:15

1:7.5

ปริญญาตรีอื่น ๆ : สถาปตยกรรมศาสตร 1:6 วิจิตรศิลป 1:12
11. คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน………………………………………………………………………

** เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคพิเศษ พ.ศ.2547) หรือกําหนดคาธรรมเนียมเฉพาะสาขาวิชา แบบเหมาจาย
12. ความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย (Stakeholders)
(ระบุผูใหความเห็น และสรุปความคิดเห็นโดยประมวลจากแบบสอบถาม/การประชุมสัมมนา ฯลฯ)
13. ทิศทางการวิจัย
14. ขอมูลเพิ่มเติม
(กรณีมีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่น มีแหลงทุนสนับสนุน หรือขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ)
15. ผลการพิจารณาและขอเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี คณะกรรมการวิชาการตามมติสภามหาวิทยาลัย
(สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนผูดําเนินการสรุปในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย)
---------------------
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ภาคผนวก (ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณบดีและคณะกรรมการวิชาการตามมติสภามหาวิทยาลัย)
1. รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจาย (ยกเวนหลักสูตรปกติเก็บคาธรรมเนียมแบบหนวยกิต)
2. อัตราเกณฑจัดสรรคาธรรมเนียม
3. รางระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษา
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หัวขอและรายละเอียดการเสนอหลักสูตรใหม
- ปกหนา
- ปกรอง
- สารบัญ

ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตร.....................................................สาขาวิชา........................................
ชื่อภาษาอังกฤษ : ................................................................ Program in.......................................
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม ..............................................................................................................
: ชื่อยอ ...............................................................................................................
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม ..............................................................................................................
: ชื่อยอ ...............................................................................................................
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ ใหระบุภาควิชา(ถามี) คณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขอเปดหลักสูตร ใหระบุหลักการ เหตุผล ความจําเปน รวมทั้ง
ความตองการของสังคม
5. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหแจงปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรอยางชัดเจน
เช น เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ประเภทและคุ ณ ลั ก ษณะใดและ/หรื อ เป น วั ต ถุ ป ระสงค พิ เ ศษอั น ใดของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน
6. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปดหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่....../....... เมื่อวันที่...............................
7. กํ า หนดการเป ด สอน ให แ จ ง ป ก ารศึ ก ษาที่ จ ะเป ด ดํ า เนิ น การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร ในกรณี ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบหลักสูตรแลว แตยังไมสามารถดําเนินการ
เปดสอนในปที่กําหนดไดใหแจงเหตุผลและความจําเปนใหทบวงมหาวิทยาลัยทราบ
8. คุณสมบั ติของผูมีสิ ทธิ สมัครเขา ศึกษา ใหระบุคุณ สมบัติของผูเ ขาศึ กษา เชน คุณวุ ฒิ แตมระดับ
คะแนนเฉลี่ย ประสบการณและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หรือเงื่อนไขอื่นตามที่สาขาวิชา
เห็นชอบ
9. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหระบุวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผูเขาศึกษา (พรอมทั้งแนบขอบังคับ
หรือระเบียบการคัดเลือกผูเขาศึกษาของคณะหรือมหาวิทยาลัยมาดวย)
10. ระบบการศึกษา ใหแจงระบบการศึกษา การคิดหนวยกิตรายวิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) รายวิชาฝกหรือ
ทดลอง (ภาคปฏิบัติ) และการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม (การฝกงานอาชีพ) และ/หรืออื่น ๆ ตาม
เงื่อนไขของสาขาวิชา
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11. ระยะเวลาการศึกษา ใหแจงระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรและระยะเวลาใหศึกษาไดอยางนอย
และอยางมากเทาใดในหลักสูตรนั้นดวย
12. การลงทะเบียนเรียน ใหระบุจํานวนหนวยกิตอยางนอย และอยางมากที่ใหลงทะเบียนเรียนไดใน
แตละภาคการศึกษา
13. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหระบุวิธีการวัดผลและเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
อยางละเอียด
14. การประกันคุณภาพหลักสูตร/การพัฒนาหลักสูตร ใหระบุวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร/การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
15. อาจารยผูสอน ใหแยกเปนอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา (โดยรวมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร,
อาจารยประจําหลักสูตร ใหครบถวน และอาจารยผูรวมสอนในหลักสูตรดวย) และอาจารยพิเศษ โดย
ระบุชื่อ นามสกุล พรอมดวยคุณวุฒิและสาขาวิชา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการและการ
คนควาวิจัยหรือการแตงตํารา (ถามี) ใหระบุไวในภาคผนวก รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลว
และที่จะมีในแตละปจนครบโครงการ โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิที่สัมพันธกั บ
สาขาวิชาที่จะเปดสอนดวย
16. จํานวนนักศึกษา ใหแสดงจํานวนนักศึกษาที่จะรับ จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา และการ
คาดคะเนความตองการกําลังคนของประเทศในสาขาวิชาที่ขอเปดในแตละปการศึกษา โดยเริ่มตั้งแตป
การศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น
17. สถานที่และอุปกรณการสอน ใหแจงสถานที่และอุปกรณการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่ตองการเพิ่มใน
อนาคต
18. หองสมุด ใหแจงจํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสารและสิ่งพิมพสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งที่
มีอยูแลว และที่ตองการเพิ่มเติมในอนาคต ทรัพยากรสารนิเทศที่สามารถสืบคนได และสิ่งพิมพ
อิเลคทรอนิคส เชน CD-ROM และฐานขอมูลอื่น ๆ
19. งบประมาณ ให แ จงงบประมาณ (ถ ามี ) โดยแยกรายละเอี ยดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ
รวมทั้งประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
20. ความหมายของรหัสและเลขประจํากระบวนวิชา ใหระบุความหมายของรหัสและเลขประจํากระบวน
วิชาของหลักสูตรสาขาวิชาที่เปดสอน
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21. หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังนี้
1) ภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยและขอบังคับ มช.
2) โครงสรางหลักสูตร
3) แผนกําหนดการศึกษา วาดวยการศึกษา โดยจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกคนละฉบับ
4) คํ า อธิ บ ายลั ก ษณะกระบวนวิ ช า ใหร ะบุ คํ า อธิ บ ายลั ก ษณะกระบวนวิ ช าภาษาไทย โดยให มี
รายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญของรายกระบวนวิชานั้น ๆ ทุกกระบวนวิชาที่ระบุไวใน
หลักสูตร รวมทั้งกระบวนวิชานอกคณะดวย โดยแยกเปนกระบวนวิชาเดิม, กระบวนวิชาปรับปรุง,
กระบวนวิชาใหม ทั้งนี้ ใหจัดเรียงแยกตามคณะและจัดลําดับกระบวนวิชาจากรหัสนอยไปหามาก
22. ภาคผนวก
1) สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตร
2) ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ระบุผลงานทางวิชาการที่ทําในระยะเวลา 5 ปลาสุด
3) เอกสารแสดงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- ใบรองปกหลัง
- ปกหลัง
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****หมายเหตุ กรุณาเสนอขอมูลโดยสรุปความยาว 3 หนากระดาษ A 4
บทสรุปผูบริหาร
การเสนอหลักสูตรใหม ; การเสนอหลักสูตรปรับปรุง
---------------1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
: หลักสูตร………………………………..สาขาวิชา …………………………………………
ชื่อภาษาอังกฤษ : …………………………………..…….Program…………………………………………….
2. การจัดการหลักสูตร
หลักสูตรปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ ……
ภาควิชา................................ คณะ..........................และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. เหตุผลและสาระในการปรับปรุงหลักสูตร
4.1 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 สาระในการปรับปรุงหลักสูตร
5. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
5.1 ปรัชญา
5.2 วัตถุประสงค (สะทอนลักษณะเดนของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิต)
6. โครงสรางหลักสูตร (ระดับปริญญาโท/เอก ระบุแยกตามแผนหรือแบบที่เปดสอน)
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
……
2. จํานวนหนวยกิตรวมในแตละหมวดวิชา
2.1 กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
……
2.1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
……
2.1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
……
2.2 วิทยานิพนธ
……
7. กําหนดเปดสอน/บังคับใช ภาคการศึกษาที่………………ปการศึกษา……………
8. จํานวนรับนักศึกษา (แสดงขอมูลการรับนักศึกษาในระยะ 5 ป สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก
ระบุจํานวนแยกตามแผน/แบบของหลักสูตรดวย)

ปการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะรับ
ปริญญา…………………..แผน/แบบ……………
แผน/แบบ……………
แผน/แบบ……………
หมายเหตุ

1

25....

2

1

25....

2

1

25....

2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1

25....

2

1

25....

แบบ/แผน…………หมายถึง...................................................................................................................................

2
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9. ความพรอมของการดําเนินการ
9.1 ความพรอมดานอาจารยผสู อน เปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
- อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา จํานวน………คน
- อาจารยพิเศษ จํานวน………คน
9.2 ความพรอมดานกายภาพ (สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณหองปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด)
พรอม
ไมพรอม…………………………………………ตองการเพิ่ม………………………………………
9.3 ความพรอมดานทุนสนับสนุนการศึกษา (ถามี)
(ตัวอยางเชน ทุนการศึกษา ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ฯลฯ)
10. อัตราสวนของอาจารย : นักศึกษาเต็มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Students) เมื่อปรับปรุงหลักสูตรแลว
ระดับปริญญาตรี
1 : ……
ระดับบัณฑิตศึกษา
1 : ……
หมายเหตุ เกณฑมาตรฐานกลาง (สํานักงบประมาณ, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) กําหนดดังนี้
กลุมสาขาวิชา
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา
วิทยาศาสตรสุขภาพ
1:6
1:6
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1:25
1:15
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1:15
1:7.5
ปริญญาตรีอื่น ๆ : สถาปตยกรรมศาสตร 1:6 วิจิตรศิลป 1:12
11. คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร/คน………………………………………………………………………
** เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคพิเศษ พ.ศ.2547) หรือกําหนดคาธรรมเนียมเฉพาะสาขาวิชา แบบเหมาจาย
12. ความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย (Stakeholders)
(ระบุผูใหความเห็น และสรุปความคิดเห็นโดยประมวลจากแบบสอบถาม/การประชุมสัมมนา ฯลฯ)
13. ทิศทางการวิจัย
14. ขอมูลเพิ่มเติม
(กรณีมีความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอื่น มีแหลงทุนสนับสนุน หรือขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ)
15. ผลการพิจารณาและขอเสนอแนะของที่ประชุมคณบดี คณะกรรมการวิชาการตามมติสภามหาวิทยาลัย (สํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนผูดําเนินการสรุปในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย)
---------------------
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ภาคผนวก (ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณบดีและคณะกรรมการวิชาการตามมติสภามหาวิทยาลัย)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับคาธรรมเนียม
1.1 รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจาย (ยกเวนหลักสูตรปกติเก็บคาธรรมเนียมแบบหนวยกิต)
1.2 อัตราเกณฑจัดสรรคาธรรมเนียม
1.3 รางระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคาธรรมเนียมสําหรับนักศึกษา
2. จุดออนของหลักสูตรเดิม/จุดแข็งของหลักสูตรที่ปรับปรุง
จุดออนของหลักสูตรเดิม
1.
2.
3.

จุดแข็งของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
1.
2.
3.

ฯลฯ

ฯลฯ

3. ประสิทธิผลของหลักสูตร
(เฉพาะกรณีปรับปรุงหลักสูตร ใหแสดงขอมูลการผลิตบัณฑิต 5 ปยอนหลังวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม
อยางไร โดยนับยอนหลังจากปการศึกษาลาสุดที่มีนักศึกษาจบ)

ปการศึกษาที่
รับเขาศึกษา
ตัวอยางเชน
2541
2542
2543
2544
2545

จํานวนรับนักศึกษา
ตามแผน
(คน)
10

รับจริง
(คน)
10

ปการศึกษาที่
สําเร็จ
การศึกษา
ตัวอยางเชน
2544
2545
2546
2547
2548

จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาภายในกําหนดเวลา
ของหลักสูตร
จํานวน
คิดเปนรอยละ
(คน)
8

80

หมายเหตุ : รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหากนอยกวา 80% ใหชี้แจงเหตุผลประกอบดวย
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หัวขอและรายละเอียดการเสนอหลักสูตรปรับปรุงมาก
- ปกหนา
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- ปกรอง
- สารบัญ
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตร.....................................................สาขาวิชา........................................
ชื่อภาษาอังกฤษ : ................................................................ Program in.......................................
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม ..............................................................................................................
: ชื่อยอ ...............................................................................................................
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม ..............................................................................................................
: ชื่อยอ ...............................................................................................................
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ ใหระบุคณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
4. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร ใหแจงปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
อยางชัดเจน เชน เพื่อผลิตบัณฑิตประเภทและคุณลักษณะใดและ/หรือเปนวัตถุประสงคพิเศษอัน
ใดของสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน
5. เหตุผลและสาระในการปรับปรุงหลักสูตร
6. ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรเดิม
ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเดิม เมื่อวันที่........................................
7. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตรครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่......../...........
เมื่อวันที่...................................
8. ปการศึกษาที่กําหนดใชหลักสูตรปรับปรุงใหม ปการศึกษา...............................
9. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ใหระบุคุณสมบัติของผูเขาศึกษา เชน คุณวุฒิ แตมระดับคะแนนเฉลี่ย
ประสบการณและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หรือเงื่อนไขอื่นตามที่สาขาวิชาเห็นชอบ
10. การคัดเลือกผูเขาศึกษา ใหระบุวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผูเขาศึกษา
11. ระบบการศึกษา ใหแจงระบบการศึกษา การคิดหนวยกิตรายวิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) รายวิชาฝก
หรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) และการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม (การฝกงานอาชีพ) และ/หรืออื่น ๆ
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
12. ระยะเวลาการศึกษา ใหแจงระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรและระยะเวลาใหศึกษาไดอยางนอย และ
อยางมากเทาใดในหลักสูตรนั้นดวย
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13. การลงทะเบียนเรียน ใหระบุจํานวนหนวยกิตอยางนอย และอยางมากที่ใหลงทะเบียนเรียนได
ในแตละภาคการศึกษา
14. การวั ด ผลและการสํ า เร็จ การศึ ก ษา ให ร ะบุ วิธี ก ารวัด ผลและเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรอยางละเอียด
15. การประกันคุณภาพหลักสูตร/การพัฒนาหลักสูตร ใหระบุวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร/การ
พัฒนาหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
16. อาจารยผูสอน ใหแยกเปนอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา (โดยรวมอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร, อาจารยประจําหลักสูตร ใหครบถวน และอาจารยผูรวมสอนในหลักสูตรดวย) และ
อาจารยพิเศษ โดยระบุชื่อ นามสกุล พรอมดวยคุณวุฒิและสาขาวิชา ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการและการคนควาวิจัยหรือการแตงตํารา (ถามี) ใหระบุไวในภาคผนวก รวมทั้งภาระ
การสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่จะมีในแตละปจนครบโครงการ โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองมี
คุณวุฒิที่สัมพันธกับสาขาวิชาที่จะเปดสอนดวย
17. จํานวนนักศึกษา ใหแสดงจํานวนนักศึกษาที่จะรับ จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ในระยะเวลา 5 ป
18. สถานที่และอุปกรณการสอน ใหแจงสถานที่และอุปกรณการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่ตองการเพิ่ม
ในอนาคต
19. หองสมุด ใหแจงจํานวนหนังสือ ตําราเรียน วารสารและสิ่งพิมพสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
ทั้งที่มีอยูแลว และที่ตองการเพิ่มเติมในอนาคต ทรัพยากรสารนิเทศที่สามารถสืบคนได และ
สิ่งพิมพอิเลคทรอนิคส เชน CD ROM และฐานขอมูลอื่น ๆ
20. งบประมาณ ใหแจงงบประมาณ (ถามี) โดยแยกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ
รวมทั้งประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
21. ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
21.1 ตารางเปรียบเทียบจํานวนหนวยกิตของโครงสรางใหม โครงสรางเดิม เกณฑมาตรฐาน
หลั ก สู ต รของทบวงมหาวิ ท ยาลั ย และเกณฑ ต ามข อ บั ง คั บ ฯ ว า ด ว ยการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
21.2 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม และเหตุผล
ในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้ .1. ใหขีดเสนใตในสวนที่เปนขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
พรอมทั้งระบุเหตุผลในการปรับปรุง
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2. กระบวนวิชาในโครงสรางหลักสูตรใหระบุอักษรยอสาขาวิชาและรหัสกระบวนวิชา
เชน 011700 ม.ปร. 700, 154774 ส.ภม. 772 เปนตน
3. หากหมวดวิชา หรือกลุมวิชาไหนในหลัก สูตรใหมไมเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิม
ใหระบุคําวา “เหมือนเดิม” ไวในชองหลักสูตรใหมใหตรงกับหมวดหรือกลุมวิชานั้น ๆ
21.3 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางแผนกําหนดการศึกษาเดิมกับแผนกําหนดการศึกษาใหม
22. หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังนี้.22.1 ภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
22.2 โครงสรางหลักสูตร ฉบับปรับปรุงใหมโดยใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
22.3 แผนกําหนดการศึกษา และขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา โดยใหจัดทําเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแยกคนละฉบับ

22.4 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ใหระบุคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาภาษาไทย โดยใหมี
รายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญของรายกระบวนวิชานั้น ๆ ทุกกระบวนวิชาที่ระบุไว
ในหลักสูตร รวมทั้งกระบวนวิชานอกคณะดวย โดยแยกเปนกระบวนวิชาเดิม, กระบวนวิชา
ปรั บ ปรุ ง , กระบวนวิ ช าใหม ทั้ ง นี้ ให จั ด เรี ย งแยกตามคณะและจั ด ลํ า ดับ กระบวนวิ ช าจาก
รหัสนอยไปหามาก
23. ภาคผนวก
23.1 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
23.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ระบุผลงานทางวิชาการที่ทําในระยะเวลา 5 ป
ลาสุด
23.3 เอกสารแสดงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ ขอ 23.4 ใหตัดออกกอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ใบรองปกหลัง
- ปกหลัง
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ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอยระดับบัณฑิตศึกษา

คณะจัดทํารายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
แลวนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
ใหความเห็นชอบ

- แบบฟอรมการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย

- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เกณฑการ
เสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

เสนอรายละเอียดหลักสูตร
ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตอง

เสนอคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบ

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

เสนอมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
และแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 3 กลุมสาขาวิชา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
รวบรวมขอแกไข / ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบ

รวบรวมขอแกไข / ขอเสนอแนะ

คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ

มหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร

คณะ/วิทยาลัย
ทบทวนและปรับแกไข/ ยืนยัน
(เอกสารหลักสูตร 12 ชุด)
คณะ/วิทยาลัย
ปรับแกไข หรือใหขอมูลเพิ่มเติม
(เอกสารหลักสูตร 55 ชุด)

แบบรายงานหลักสูตร (สมอ.08) 1 ฉบับ

หมายเหตุ ในกรณีที่คณะดําเนินการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยไปแลว 2 ครั้ง ในการปรับปรุงครั้งที่ 3 ตองดําเนินการจัดทําเปน
หลักสูตรปรับปรุงมาก โดยใหรวบรวมรายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอยในแตละครั้งมาเปนสาระของการจัดทํา
หลักสูตรปรับปรุงมากดวย เพือ่ ใหขอมูลตรงกันกับเอกสารหลักสูตรเดิมที่มหาวิทยาลัย และเสนอให สกอ. รับทราบ
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หัวขอและรายละเอียดการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
การปรับปรุงแกไขหลักสูตร........................................................ สาขาวิชา.................................................
พ.ศ. .....................
คณะ................................................... มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเดิม เมื่อวันที่..............
เดือน................................... พ.ศ. .............
2. สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่............./......................
เมื่อวันที่....................................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชตั้งแต ปการศึกษา............................... เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. สาระในการปรับปรุงแกไข (ระบุสวนที่ตองการปรับปรุงแกไขใหมีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน เชน
รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต และคําอธิบายลักษณะ
กระบวนวิชา เปนตน)
5.1 .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5.2 .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5.3 .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5.4 แสดงตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของเดิม และรายละเอียดที่มกี ารปรับปรุงแกไข
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางหลักสูตรเดิม และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
ระบุรายละเอียดตามโครงสรางหลักสูตร
ที่คณะมีการปรับปรุง
ตัวอยาง
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
1. กระบวนวิชาบังคับ
2. กระบวนวิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ
รวม

จํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา
โครงสราง
โครงสราง
เกณฑ ศธ.
เกณฑ มช.
เดิม
ใหม

≥ 12

36

24
12
12

12
12
12

ไมนอยกวา
36

48

36

≥ 12

ไมนอยกวา
36

(กรณีหลักสูตรระดับอื่น ๆ ใหปรับจํานวนหนวยกิตตามเกณฑ ศธ. และเกณฑ มช. ใหสอดคลองกันดวย)

(การเปรียบเทียบโครงสรางเดิม และโครงสรางใหม ใหใชตัวเลขตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ทําการปรับปรุง)
หมายเหตุ

1) แบบฟอรม 1 ฉบับ ใหใชกับการปรับปรุงแกไข 1 หลักสูตรเทานั้น
2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเปนรายหลักสูตร
ฉะนั้ น การปรับปรุง แกไขในเรื่อ งหนึ่ง หากมี ผลกระทบต อหลั ก สู ตรใดบ าง
มหาวิท ยาลัย /สถาบัน จะตอ งแจ ง ใหสํ านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
รับทราบเปนรายหลักสูตรเชนกัน
3) ในกรณีที่การปรับปรุงแกไขมีจํานวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแกไขนั้นมี
ผลกระทบตอ การเสนอข อมู ล ในเอกสารหลายแหง ควรจั ด ทํ า เป น หลัก สูต ร
ปรับปรุงใหมทั้งฉบับ
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รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงชื่อ)
(......................................................)
ตําแหนง คณบดีคณะ.......................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ...............

เวนแทนเอาไวเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
ลงนาม

(ลงชื่อ)
(......................................................)
ตําแหนง ..........................................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ...............
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การจัดทําแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําแบบรายงาน
ขอมูลการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (สมอ.) ระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลในเอกสาร
หลั ก สูต ร/การจั ด การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ เ ปน ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สูต รในแต ล ะระดับ การศึ ก ษา
เพื่อเปนขอมูลการรับรองมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตร การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ และการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
ก. ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อสถาบัน ใหระบุชื่อสถาบันการศึกษา คณะวิชา และภาควิชาที่เปดสอนหลักสูตรอยางชัดเจน
2. ชื่อหลักสูตร ใหระบุชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
แตละระดับใหสอดคลองกัน
3. ชื่อปริญญา ใหระบุชื่อปริญญาเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลอง
กัน และเป น ไปตามชื่ อ หลัก สูตร รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดชื่อ ปริ ญญาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
นอกจากนี้การระบุชื่อสาขาวิชาที่เปดสอนใหระบุไวในหัวขอตางหากจากชื่อปริญญา
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ ใหระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนวาเปนหลักสูตรระดับใดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
4.2 ภาษาที่ใช ใหระบุภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศ
4.3 การรับเขาศึกษา ใหระบุการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวารับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือ
ตางประเทศ หรือรับทั้งสองกลุมเขาศึกษา
4.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น ใหระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง หรือเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันอื่น ๆ โดยตอง
ระบุชื่อสถาบันที่ทําความรวมมือดวย
4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหระบุวาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว หรือใหปริญญา
มากกว า 1 สาขาวิ ช า (กรณี ท วิ ป ริ ญ ญา) หรื อ อื่ น ๆ ซึ่ ง
สถาบันไดใหปริญญาเพิ่มเติม
5. สถานภาพของหลักสูตร
ใหระบุวาเปนหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรปรับปรุงพรอมรายละเอียดการ
เปดสอนในภาคการศึกษา และในปการศึกษาใด
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6. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ใหระบุหลักสูตรที่จะเปดสอนไดผานการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
หลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาการ หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น และ
สภาสถาบั น ในการประชุมเมื่ อครั้งที่ วั น ที่ เดือ น และพ.ศ. ใดที่
ชัดเจน พรอมแนบรายงานการประชุมสภาสถาบัน
ข. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ให ร ะบุ ปรั ชญาและวัต ถุ ป ระสงค ข องแตล ะหลั ก สู ต รโดยต อ ง
สอดคลองกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน และ
มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ หรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ
และความรูความสามารถอยางไร
2. ระบบการจัดการศึกษา
2.1 ระบบ
ใหระบุการจัดการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเปนระบบ
ทวิภาค ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
2.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใหระบุก ารจัดการศึกษาที่ใ ชระบบอื่น ๆ ที่มิ ใ ช
การใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการ
เรียนการสอนโดยเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให
ชัดเจน
2.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ใหระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม
3. การดําเนินการหลักสูตร
3.1 วัน – เวลาดําเนินการ
ใหระบุชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียน
3.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา ให ร ะบุ คุ ณ สมบั ติ ผู เ ข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ ระดั บ
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตอ
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติมตองระบุใหครบ และชัดเจน
3.3 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ใหระบุจํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตรวามีจํานวนกี่คนในแตละ
ปการศึกษา
3.4 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา ให ร ะบุ แ บบการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย น
ถือเปนแบบศึกษาเต็มเวลา ศึกษาเฉพาะบางเวลา หรือทั้งแบบศึกษา
เต็มเวลา และแบบศึกษาบางเวลา
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4. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา

ใหระบุจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลา
การสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธกับการเลือก
เรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็ม
เวลา และแบบศึ ก ษาบางเวลา ตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ

5. โครงสรางหลักสูตร ให ร ะบุ จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ อาทิ
- ระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรีตองระบุโครงสรางใหมีทั้ง 3 หมวดวิชา
คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
- ระดับปริญญาโท ตองระบุวาเปนแผน ก แบบ ก1 หรือแบบ ก2 หรือแผน ข
- ระดับปริญญาเอก ตองระบุวาเปนแบบ 1 (แบบ 1.1 หรือแบบ 1.2)
หรือแบบ 2 (แบบ 2.1 หรือแบบ 2.2)
6. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
6.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ใหระบุจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีกําหนดเฉพาะอาจารยประจํา
หลั ก สู ต ร) อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร (เฉพาะหลั ก สู ต ร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา) โดยระบุ ร หั ส เลขประจํ า ตั ว ประชาชน รายชื่ อ
ซึ่งประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบัน
ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอย า งชั ด เจน โดยต อ งสอดคล อ งตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ (จํานวน 5 ทาน)
6.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (จํานวน 3 ทาน)
7. เกณฑการวัดผล
ใหระบุเกณฑการวัดผล เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา และเกณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ในหลักสูตร
8. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหระบุรายละเอียดเกีย่ วกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษาในแตละระดับ
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9. การประกันคุณภาพ ใหระบุระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรใน 4 ประเด็นเปนอยางนอย โดยมี
รายละเอียดประกอบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- ประเด็นการบริหารหลักสูตร
- ประเด็นทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน
- ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
- ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต
- ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
10. การพัฒนาหลักสูตร ให ร ะบุ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยแสดงการปรั บ ปรุ ง ดั ช นี บ ง ชี้ ดา นมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาและการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอยในทุก
5 ปการศึกษา
11. ใหระบุเหตุผลและความจําเปนในกรณีไมสามารถปฏิบัติไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูพิจารณา
เปนกรณี ๆ ในแตละหลักสูตร
12. ตองลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลตามขอ 1 – 10 โดยนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรืออธิการบดี
ลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลพรอมประทับตราสถาบันทุกหนาของเอกสารแบบรายงานขอมูลการ
พิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
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การจัดทําเอกสารหลักสูตรใหม/ปรับปรุง
1.
2.
3.
4.

เอกสารหลักสูตร *
บทสรุปผูบริหาร *
รายละเอียดกระบวนวิชาปรับปรุงและกระบวนวิชาใหม
เอกสารหลักสูตรแกไขตามมติที่ประชุมตาง ๆ
เพื่อนําเสนอเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
5 เอกสารหลักสูตร
เอกสารหลักสูตร (ไมตองเย็บเลม)
5 บทสรุปผูบริหาร
5. เอกสารหลักสูตรเมื่อผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
แลวนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
และรับรองคุณวุฒิและเก็บไวเปนหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย
5 บทสรุปผูบริหาร
5 หลักสูตรฉบับเสนอสภาฯ
(ตัดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิออก)
5 หลักสูตรฉบับเสนอสภาฯ
5 รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนวิชา
5 แบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
(แบบรายงาน สมอ.)
5 ไฟลขอมูลหลักสูตร, แบบรายงาน สมอ., รายละเอียดกระบวนวิชา

ในกรณีที่หลักสูตรจัดเก็บคาธรรมเนียมเปนแบบเหมาจาย ใหจัดทําเอกสาร
5 ประมาณการรายรับ - รายจาย
5 อัตราและเกณฑจัดสรรคาธรรมเนียม
5 ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคาธรรมเนียม
สําหรับนักศึกษา
เพื่อพิจารณาพรอมหลักสูตรดวย

80
120
55

เลม
ชุด
ชุด

7
1
57

เลม
ชุด
ชุด

2
11

ชุด
เลม

1
2
2

เลม
ชุด
ชุด

1

แผน

30
30
30

ชุด
ชุด
ชุด
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แบบฟอรมการเขียนเคาโครงกระบวนวิชา ฉบับภาษาไทย
สาขาวิชา........................................................................
ก.ธก. 703 (368703)

การจัดการองคการธุรกิจเกษตร

คณะ.....................................................
3(3/3-0/0)

เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ธก. 701 (368701)
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงคกระบวนวิชา : นักศึกษาสามารถ
1. อธิบาย...............................................................
2. วิเคราะห............................................................
3. แกปญหา...........................................................
4. ประยุกต.............................................................
5. ปฏิบัติ.................................................................
(สามารถเพิ่มหรือลดหัวขอไดตามความเหมาะสม)
เนื้อหากระบวนวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

จํานวนชั่วโมงบรรยาย และ/หรือปฏิบัติการ
และ/หรือฝกปฏิบัติ
.....................................................................
3
.....................................................................
................................
.....................................................................
................................
.....................................................................
................................
.....................................................................
................................
รวม
................................
* (ในกรณีที่มีการสอนเกินกวา 9 ชั่วโมงขึน้ ไปใหมีการเขียนหัวขอยอยดวย)

กระบวนวิชานี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ..............................
ในคราวประชุมครั้งที่ ........../............... เมื่อวันที่ ...................................... กําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ .........
ปการศึกษา 25....... เปนตนไป
(ลงนาม)....................................................
ลงนาม ทุกกระบวนวิชา / ทุกหนา (ภาษาไทย)
(
)
ที่ไดผานความเห็นชอบ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ...........................
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
วันที่........................................................
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แบบฟอรมการเขียนเคาโครงกระบวนวิชา ฉบับภาษาอังกฤษ
Department.................................................................

Faculty.....................................................

AET 841 (352841)

Promotion and Development of Sufficiency Economy Knowledge

3(3/3-0/0)

Abbreviation

:

PRO DEV OF SUF ECON KNOW
(กรณีเกิน 25 ตัวอักษรรวมชองวางตองมี Abbreviation และสามารถสื่อความหมายได)

Prerequisite

:

AET 840 (352840)

Course Description :
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Course Objectives : Students are able to
1. explain...............................................................
2. analyze..............................................................
3. solve..................................................................
4. apply..................................................................
5. practice...............................................................
(สามารถเพิ่มหรือลดหัวขอไดตามความเหมาะสม)
Course Contents
1.
2.
3.
4.
5.

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Total

No. of (Lect. and/or Lab. and/or Practice
and/or Practicum) Hours
3
................................
................................
................................
................................
................................

* (ในกรณีที่มีการสอนเกินกวา 9 ชั่วโมงขึน้ ไปใหมีการเขียนหัวขอยอยดวย)

ขอสังเกต ในส ว นของวิ ช าการค น คว า แบบอิ ส ระและวิ ท ยานิ พ นธ กํ า หนดให เ ขี ย นเงื่ อ นไขที่ ต อ งผ า นก อ น
ของหลั ก สู ต รในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทุ ก สาขาวิ ช า คื อ ได รั บ อนุ มั ติ หั ว ข อ โครงร า งแล ว (Approved
proposal) และไมตองมีวัตถุประสงคและเนื้อหากระบวนวิชา
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แบบฟอรมการปรับปรุงกระบวนวิชา
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
ลําดับที่
1

2
3

กระบวนวิชาเดิม
ม.บส. 708 (023708) การวิเคราะห
และการควบคุมบรรณานุกรม

สวนที่เปลี่ยนแปลง
1. รหัสกระบวนวิชา
2. เงื่อนไขที่ตองผานกอน
3. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
4. เนื้อหากระบวนวิชา
5. ชื่อกระบวนวิชา
(เลือกระบุสวนที่เปลี่ยนแปลง)

เปลี่ยนแปลงเปน
ม.สศ. 708 (023708) การจัดระเบียบ
สารสนเทศ

เหตุผล
ระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
(โดยระบุเปนเหตุผลเชิงวิชาการ)
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เงื่อนไขและขอชี้แจงบางประการเกี่ยวกับรายกระบวนวิชา
บัณฑิตวิทยาลัย ไดกําหนดเลขประจํากระบวนวิชา และลักษณะวิชาของบางกระบวนวิชาที่เปนเกณฑกลาง
ไวดังนี้
1. กลุมเลขประจํากระบวนวิชา
769 – 789, 869 – 889
791, 792, 891, 892
794, 795, 796
798*
797, 798,799*
897, 898, 899

กระบวนวิชาหัวขอเลือกสรร (Selected Topics in …)
กระบวนวิชาสัมมนา (Seminar)
กระบวนวิชาปญหาพิเศษ (Special problems)
การคนควาแบบอิสระ (Independent Study)
วิทยานิพนธ (Thesis) ระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ (Thesis) ระดับปริญญาเอก

2. ลักษณะกระบวนวิชา
Selected topics (หัวขอเลือกสรร) มีลักษณะเปนกระบวนวิชาที่อาจารยผูสอนหรืออาจารย
พิเศษไดเลือกหัวขอเฉพาะที่นาสนใจ และทันสมัยในแขนงวิชานั้น ๆ ซึ่งไมปรากฏอยูในกระบวนวิชา
อื่น ๆ ที่เปดสอนอยูแลวมาสอน และบรรยายใหนักศึกษาฟง ซึ่งชื่อเรื่องที่จะสอนตองระบุใหทราบใน
มช. 30 หรือประกาศใหทราบลวงหนากอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษา กระบวนวิชาในกลุมนี้
นักศึกษาคนหนึ่ง ๆ สามารถลงทะเบียนซ้ําไดเมื่อหัวขอบรรยายเปลี่ยนไป กําหนดใชรหัสและจํานวน
หนวยกิต ดังนี้
ระดับ 700
ระดับ 800
....769 จํานวน 1 หนวยกิต
....869 จํานวน 1 หนวยกิต
....779 จํานวน 2 หนวยกิต
....879 จํานวน 2 หนวยกิต
....789 จํานวน 3 หนวยกิต
....889 จํานวน 3 หนวยกิต
Seminar กระบวนวิชาสัมมนา แยกเปน 2 ประเภทตามลักษณะการเรียน ไดแก
ก. กระบวนวิชาสัมมนาที่มี course contents แนนอน โดยอาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชา
เปนผูกําหนดขอบเขตและความลึกซึ้งของเนื้อหาวิชา และใหนักศึกษาคนควาเนื้อหาวิชาที่กําหนด
มาอภิปรายรวมกัน มีการประเมินผลเนื้อหาในสวนรวมโดยประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น A, B+, B,
+,........
* ถาหลักสูตรมีแผน ข ขอใหใช 798 สําหรับวิชา I.S. ในกรณีที่หลักสูตรไมมี แผน ข อาจใชเลข 798
สําหรับวิทยานิพนธ ปริญญาโทได
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ข. กระบวนวิชาสัมมนาที่มี course contents ไมแนนอนและไมมีการประเมินผลในสวนของ
เนื้อหารวมทั้งกระบวนวิชา และประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U โดยใหใชเลขกระบวนวิชา
791, 792 ฯลฯ หรือ 891, 892 ฯลฯ
หมายเหตุ สาขาวิชาที่มีกระบวนวิชาสัมมนายอยใหระบุเลขประจํากระบวนวิชาไวทั้งหมด
Special problems (ปญหาพิเศษ) มีลักษณะของเนื้อหากระบวนวิชาที่นักศึกษาทําการคนควา
ดวยตนเองในเรื่องที่ตนเองสนใจเปนพิเศษ หรือตามหัวขอที่อาจารยมอบให แตตองไมเปนสวนหนึ่ง
ของงานวิ จั ย เพื่ อ วิ ท ยานิ พ นธ หรื อ งานวิ จั ย ในการค น คว า แบบอิ ส ระของหลั ก สู ต ร แผน ข ทั้ ง นี้
นักศึกษาตองเขียนรายงานสงสาขาวิชา โดยการประเมินผล อาจกําหนดใหใชอักษรลําดับขั้น S หรือ U
เทานั้น กรณีไมสามารถประเมินผลไดภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน การประเมินผลอาจ
กําหนดใหใชอักษร P ได การกําหนดหนวยกิตของกระบวนวิชาควรเปนการฝกงานหรือฝกภาคสนาม
เชน 3(0/0-3/P) กําหนดใชรหัสและจํานวนหนวยกิต ดังนี้
ระดับ 700
....794 จํานวน 1 หนวยกิต
....795 จํานวน 2 หนวยกิต
....796 จํานวน 3 หนวยกิต

ระดับ 800
....894 จํานวน 1 หนวยกิต
....895 จํานวน 2 หนวยกิต
....896 จํานวน 3 หนวยกิต

Independent Study เปนการคนควาแบบอิสระสําหรับเขียนรายงาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข ใหใชเลขประจํากระบวนวิชาเปน 798 สําหรับสาขาวิชาที่ไมมีหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ข อาจมีกระบวนวิชาในลักษณะนี้ และใชชื่อนี้ได แตขอใหใชเลขประจํากระบวนวิชา
เปนเลขอื่น
Thesis วิทยานิพนธ
หลักสูตรปริญญาโท ใหใชเลขประจํากระบวนวิชา 797, 798, 799
หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชเลขประจํากระบวนวิชา 897, 898, 899
3. กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ (Field of Concentration)
กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะของแตละหลักสูตร ตองระบุความหมายไวใหชัดเจนวา
ครอบคลุมกระบวนวิชาใดบาง ในหมายเหตุทายโครงสรางของแตละหลักสูตร เนื่องจากกระบวนวิชา
เหลานี้จะตองนํามาคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยเพื่อพิจารณาการผานเกณฑการสําเร็จการศึกษา
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กระบวนวิชาที่จะถือวาเปนกระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ อาจจะนับเฉพาะกระบวนวิชาใน
ระดับปริญญาโท หรือรวมทั้งกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูงดวยก็ได ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาของหลักสูตร แตตองระบุไวใหแนนอนในตอนเสนอขอเปดหลักสูตรนั้น ๆ เพื่อปองกันปญหาที่จะ
เกิดขึ้นในภายหลัง
4. การประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U
กระบวนวิชาใดจะประเมินผลโดยใหอักษรลําดับขั้น S หรือ U จะตองกําหนดเมื่อเสนอ
ขอเปดกระบวนวิชาหรือเสนอเปดหลักสูตร
กระบวนวิชาที่จะประเมินผลโดยใหอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกกระบวนวิชาที่มีลักษณะ
ดังนี้
1. วิทยานิพนธ
2. การคนควาแบบอิสระ
3. Special Problems
4. การสัมมนาประเภทที่ไมกําหนดหัวขอ และเนื้อหาแนนอน และไมมีการประเมินผลรวม
5. กระบวนวิชาอื่น ๆ ซึ่งเป นกระบวนวิชาประเภทเงื่อนไขที่คณะพิจารณากําหนดโดย
บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูใหแนวทางในการพิจารณา
5. การประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น P
หลักเกณฑสําหรับรายกระบวนวิชาที่วัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น P มีดังนี้
1. ควรเปนวิชาที่มีการเรียนการสอนตอเนื่อง ไมมีการกําหนดวัน/เวลาสอบที่ชัดเจนกิจกรรม
การเรี ย นการสอน นั ก ศึ ก ษาจะเป น ผู ศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองเป น ส ว นใหญ และใช ก ารวั ด และ
ประเมินผลจากผลงานของนักศึกษาแตละคน
2. ลักษณะหนวยกิตควรเปนฝกปฏิบัติ (Practicum)
การเสนอขอวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น P ควรจะตองมีการพิจารณาโดยรอบคอบ
และควรจะต อ งผ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ประจําสาขาวิชานั้น ๆ ดวย
6. ชื่อยอกระบวนวิชาภาษาอังกฤษ ใหปฏิบัติดังนี้
1. ตัวอักษรและชองวางระหวางตัวอักษรจะตองไมเกิน 25 ชอง
2. ใชอักษรตัวพิมพใหญ
3. ตัวยอไมตองใชจุดตามหลัง
4. ชื่อกระบวนวิชาใดนับรวมเวนวรรคแลวไมเกิน 25 ชอง ใหใชชื่อเต็มนั้น โดยไมตองยอ
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5. หากชื่อกระบวนวิชาใดมีเกิน 25 ชอง ใหยอชื่อกระบวนวิชาใหเหลือไมเกิน 25 ชอง
6. ตัวเลขทายชื่อกระบวนวิชาใหใชเลขโรมัน
7. คํายอที่ใชควรเปนคําสากลของคํานั้น และควรใหสอดคลองกันทั้งหลักสูตร
7. หนวยกิตกระบวนวิชา (Course Credit) หมายถึง ปริมาณการศึกษาแตละกระบวนวิชา โดย
มหาวิทยาลัยใชระบบหนวยกิต โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเปนกระบวนวิชาและกําหนดปริมาณ
ความมากนอยของเนื้อหาวิชาในแตละกระบวนวิชาเปนหนวยกิต การกําหนดหนวยกิตใหเทียบกับ
เกณฑกลางของระบบทวิภาค ดังนี้
ก. กระบวนวิ ช าใดใช เ วลาบรรยาย หรื อ อภิ ป รายป ญ หา ไม น อ ยกว า 15 ชั่ ว โมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ข. กระบวนวิชาใดใชเวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ ไมนอยกวา
30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาใดใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ง. วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระที่ใชเวลาศึ กษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีปริมาณเปน 1 หนวยกิต
8. เงื่อนไขที่ตองผานกอน (Prerequisite) หมายถึง กระบวนวิชาที่นักศึกษาตองสอบผานกอน หรือ
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะตองผานกอนการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตอไป แตละกระบวนวิชา
ควรระบุ Prerequisite ไมเกิน 2 กระบวนวิชา เพื่อสะดวกตอการใชคอมพิวเตอรชวยในการบันทึก
ในกรณีที่ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนใหใชขอความวา “ตามความเห็นชอบของ
อาจารยผูสอน” “Consent of the instructor”
9. วัตถุประสงคของกระบวนวิชา (Course Objective) หมายถึง วัตถุประสงคซึ่งเปนการคาดหวังวา
เมื่ อนั ก ศึ ก ษาเรีย นกระบวนวิ ชาสิ้ น สุด ลงแล ว นัก ศึก ษาจะมี ความรู ความสามารถที่ แสดงออกได
อยางไรบาง อาจแบงออกเปนขอ ๆ
การเขียนวัตถุประสงคของกระบวนวิชาควรเขียนเปนลักษณะเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดได
เชน เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายได หรือวิเคราะห หรือนําไปใชได
10. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (Course Description) หมายถึง คําอธิบายเนื้อหายอ ๆ กะทัดรัด
เฉพาะสาระที่สําคัญของกระบวนวิชานั้น ๆ วาเกี่ยวของกับเรื่องอะไรบาง หรือมีหัวขอหลักใดบาง
มีความยาวประมาณ 3 – 5 บรรทัด ไมตองระบุวิธีการที่ใชในการเรียนการสอน เชน เปนวิชาบรรยาย
ปฏิบัติการ หรืออื่น ๆ
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11. เนื้อหากระบวนวิชา (Course Content) หมายถึง รายละเอียดเนื้อหา กระบวนวิชา ประกอบดวย
หัวขอเนื้อหาและจํานวนชั่วโมงที่ใชสอนในแตละหัวขอ เพื่อใชประกอบการพิจารณาวามีเนื้อหา
ซ้ําซอนกับกระบวนวิชาอื่นหรือไม
เนื้อหากระบวนวิชาควรเปนรายละเอียดหัวขอยอ หรือเนื้อหาที่สัมพันธกับคําอธิบายลักษณะ
กระบวนวิชา

39

การเสนอเปดกระบวนวิชาใหม การปรับปรุงกระบวนวิชา และการปดสอนกระบวนวิชา
การเสนอเป ด กระบวนวิ ช าใหม การปรั บ ปรุ ง กระบวนวิ ช า และการป ด สอนกระบวนวิ ช า
มีขั้นตอนดังนี้
1.ขั้นตอนการดําเนินการ
1. คณะจัดทําเคาโครงกระบวนวิชาตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัยฉบับภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
2. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหความเห็นชอบ
3. เสนอคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
เอกสารจํานวน 55 ชุด
4. เสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ
5. บัณฑิตวิทยาลัยแจงผลการพิจารณาใหคณะทราบ หรือพิจารณาปรับปรุงแกไขตามมติ ความเห็น
และขอเสนอแนะ สงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเปนหลักฐานอางอิง จํานวน 5 ชุด
2. เกณฑและวิธีการเสนอ
2.1 กระบวนวิชาเปดใหม
1) รหัสกระบวนวิชาตองไมซ้ํากับกระบวนวิชาที่เปดสอนอยูแลว หรือตองไมซ้ํากับรหัสกระบวนวิชา
ที่ปดสอนไปแลว โดยระยะเวลายังไมครบ 2 เทาของหลักสูตร
2) ชื่อกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษใหจัดทําชื่อยอ เพื่อประโยชนในการลงทะเบียนเรียน โดยมี
วิธีการยอชื่อ ดังนี้.2.1) ตัวอักษรและชองวางระหวางตัวอักษรของชื่อกระบวนวิชาที่ยอแลวรวมกันจะตองไม
เกิน 25 ชองตัวอักษร
2.2) ชื่อยอใหพิมพดวยอักษรตัวพิมพใหญ
2.3) ชื่อยอไมตองใสจุดตามหลัง
2.4) ชื่อกระบวนวิชาใดไมเกิน 25 ชองตัวอักษร ใหใชชื่อนั้น โดยไมตองยอ
2.5) ตัวเลขทายชื่อกระบวนวิชาใหใชเลขโรมัน (ถาเปนชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย ใหตาม
ดวยตัวเลขไทย หรือเลขอารบิค แลวแตกรณี)
2.6) คํายอที่ใชควรเปนคําสากลของคํานั้น และควรยอใหเปนรูปแบบเดียวกัน
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2.2 กระบวนวิชาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใหเสนอในกรณีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้.1. การเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา ตองไมซ้ํากับกระบวนวิชาที่เปดสอนอยูแลวและเปนกระบวน
วิชาที่มีหนวยกิตเทากัน เมื่อเปลี่ยนรหัสกระบวนวิชาแลวใหใสรหัสกระบวนวิชาเดิม (Formerly) กํากับไวดวย
โดยใหคงรหัสกระบวนวิชาเดิมไวเปนเวลา 2 เทาของหลักสูตร หรือไมมีนักศึกษาเดิมตกคางอยู และปรับแกไข
เปนรหัสกระบวนวิชาใหม ในโครงสรางหลักสูตร และแกไขในกระบวนวิชาที่เปน Prerequisite ทุกกระบวน
วิชา
2. การเปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและชื่อยอภาษาอังกฤษ
3. การปรับปรุงคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (Course Description) หากเปนการปรับเปลี่ยนคําบางคํา
เพื่อใหรัดกุม หรือเหมาะสมยิ่งขึ้น ไมตองเสนอขอปรับเปลี่ยน
4. การปรับปรุงรายละเอียดเคาโครงกระบวนวิชา (Course Outline)
5. การเปลี่ ย นแปลงหน ว ยกิ ต กระบวนวิ ช าตอ งคํ า นึง ถึง ผลกระทบ หากเปน กระบวนวิช าบั งคั บ
ในหลักสูตร ลักษณะนี้ควรใหเปนการปดสอนกระบวนวิชา แลวขอเปดเปนกระบวนวิชาใหมโดยคงเปดสอน
กระบวนวิชาเดิมใหนักศึกษาตกคางจนกวาจะหมด
6. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ตองผานกอนของกระบวนวิชา (Prerequisite) ใหคํานึงถึงเนื้อหาของ
กระบวนวิชาที่เปดสอนวาเปนเงื่อนไขที่จําเปนจริง ๆ และใหคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา หากเปนกระบวน
วิชาที่บังคับในหลักสูตร
โดยคณะจัดทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดกระบวนวิชาเดิมและปรับปรุงใหม โดยระบุสวนที่
เปลี่ยนแปลงจากเดิม เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ภาคการศึกษาและปการศึกษาที่จะมีผลบังคับใช ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะแลว ใหเสนอรายละเอียดตามแบบฟอรม
การปรับปรุงกระบวนวิชามายังบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลวแจงผลการพิจารณาใหคณะทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขตามมติความเห็นและขอเสนอแนะ
และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2.3 กระบวนวิชาปดสอน
1. คณะตองตรวจสอบวาเปนกระบวนวิชาบังคับในหลักสูตรหรือไม และตรวจสอบวาการปดสอน
กระบวนวิชานั้นไมมีนักศึกษาตกคางที่จะตองเรียนกระบวนวิชานั้นอีกแลว
2. ใหคงรหัสกระบวนวิชาที่ปดสอนนั้นไวเปนเวลาอยางนอย 4 ป (หรือไมมีนักศึกษาเดิมตกคางอยู)
3. หากกระบวนวิชาใดขออนุมัติเปดสอนไวแลวไมไดสอนมาเปนเวลานาน หรือจะไมสอนอีกแลว
ขอใหเสนอขออนุมัติปดสอนตอมหาวิทยาลัย
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3. ระยะเวลาการเสนอ
การเสนอกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหทันประกาศใชกอนเปดภาคการศึกษาใหม ใหคณะ
เสนอขอเปด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปดสอนกระบวนวิชาตอบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ โดยใหเสนอเรื่องถึงบัณฑิตวิทยาลัย ลวงหนา 1 ภาคการศึกษา เพื่อใหมีระยะเวลา
ในการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
4. เคาโครงกระบวนวิชา (Course Outline) หมายถึง รายละเอียดของกระบวนวิชาประกอบดวย รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา หนวยกิต เงื่อนไขที่ตองผานกอน คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา วัตถุประสงค หัวขอเนื้อหา
และจํานวนชั่วโมงที่ใชสอนในแตละขอ
4.1 รหัสกระบวนวิชา รหัสกระบวนวิชาประกอบดวยชื่อยอของสาขาวิชา ไมเกิน 4 ตัวอักษร และเลข
ประจํากระบวนวิชา
เลขประจํากระบวนวิชาประกอบดวยเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้.เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา
“1” แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 1
ปริญญาตรีขั้นต่ํา
“2” แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 2
“3” แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 3
“4” แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 4
ปริญญาตรีขั้นสูง
“5” แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 5
“6” แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับปที่ 6
“7” “8” “9” แสดงถึงกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูใ นสาขาวิชา
เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวิชา
4.2 การกําหนดหนวยกิตกระบวนวิชา
การกําหนดหนวยกิตของแตละกระบวนวิชาใหถือเกณฑ ดังนี้.ก. กระบวนวิ ช าใดใช เ วลาบรรยาย หรื อ อภิ ป รายป ญ หา ไม น อ ยกว า 15 ชั่ ว โมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ข. กระบวนวิชาใดใชเวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพื่อเสริมทักษะ ไมนอยกวา
30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาใดใชเวลาฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

42
ง. วิทยานิ พนธและการคนควาแบบอิสระที่ใชเวลาศึกษาค นควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีปริมาณเปน 1 หนวยกิต
ตัวอยางการกําหนดหนวยกิตกระบวนวิชาและความหมาย
ประเภทการเรียนการสอนภาคทฤษฎี (Lecture)
3(3/3 – 0/0)
ประเภทการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (Laboratory)
3(0/0 – 3/6)
ประเภทการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
3(1/1 – 2/ฝ)
และการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม (Practicum)
ประเภทการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3(1/1 – 2/6) หรือ 3(1/1 – 2/2)
ประเภทการฝกงาน การฝกภาคสนาม การทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ 6(0/0 – 6/ฝ)
ประเภทวิชาหัวขอเลือกสรร และสัมมนา
3(3/3 – 0/0)
ประเภทวิชาปญหาพิเศษ และโครงการ
3(0/0 – 3/18)
4.3 รหัสกระบวนวิชาเดิม (Formerly) หมายถึง รหัสกระบวนวิชาเดิมของกระบวนวิชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา โดยใหระบุวงเล็บตอทายชื่อกระบวนวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชาที่
จะเปลี่ยนรหัสไดตองเปนกระบวนวิชาที่มีจํานวนหนวยกิตไมเปลี่ยนแปลงเทานั้น
4.4 ชื่อกระบวนวิชา เปนการบงใหทราบวากระบวนวิชานี้สอนเกี่ยวกับเนื้อหาอยางไร โดยภาพรวม
การกําหนดชื่อกระบวนวิชาฉบับภาษาอังกฤษจะกําหนดเปนชื่อเต็มและชื่อยอ ซึ่งชื่อยอจะใชประโยชนในการ
ลงทะเบียนเรียนดวยระบบคอมพิวเตอร
4.5 เงื่อนไขที่ตองผานกอน (Prerequisite) หมายถึง กระบวนวิชาที่นักศึกษาตองสอบผานกอน หรือ
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะตองผานกอนลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตอไป ซึ่งเจาของกระบวนวิชาเปนผู
กําหนดเงื่อนไขดังกลาว โดยคํานึงถึงเนื้อหากระบวนวิชาที่เปนเงื่อนไขจําเปนจริง ๆ การกําหนดเงื่อนไขที่ตอง
ผานกอนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกําหนดกลุม และความหมายของเงื่อนไขที่ตองผาน
กอนของกระบวนวิชา
4.6 กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนพรอมกัน (Concurrent) หมายถึง กระบวนวิชาที่ตองเรียนพรอม ๆ กับ
อีกกระบวนวิชาหนึ่ง
4.7 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (Course Description) หมายถึง คําอธิบายเนื้อหาวิชาโดยสังเขป
ของแตละกระบวนวิชา
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4.8 วัตถุประสงคของกระบวนวิชา (Course Objective) หมายถึง พฤติกรรม หรือเจตคติที่คาดหวังไววา
เมื่อนักศึกษาไดเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลงแลว นักศึกษาจะมีความรู ความสามารถและเจตคติอยางไรบาง
โดยระบุเปนขอตามลําดับ
4.9 เนื้อหากระบวนวิชา (Course Content) หมายถึง หัวขอที่จะทําการสอนในกระบวนวิชา พรอมระบุ
จํานวนชั่วโมงที่จะทําการสอน

