
 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง หลักเกณฑ:และแนวทางการเป=ดหลักสูตรใหมA การปรับปรุงหลักสูตร และการป=ดหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๕ 

..................................................... 

 

 เพ่ือให)แนวปฏิบัติการขออนุมัติเป9ดหลักสูตรใหม> การปรับปรุงหลักสูตร และการป9ดหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปHนไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล)องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง 

เกณฑMมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ข)อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว>าด)วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และเปHนไปตามแนวทางที่ปฏิบัติ

ในปWจจุบัน 

 อาศัยอำนาจตามความในข)อ ๕ ของข)อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว>าด)วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕๗๒ เม่ือวันที่ 

๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจึงได)กำหนดหลักเกณฑMและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว)ดังน้ี 

 ข)อ ๑  ให)ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑMและแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ข)อ ๒  ในประกาศน้ี 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความว>า มหาวิทยาลัยมหิดล 

  “ส>วนงาน” หมายความว>า คณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนยM โครงการจัดต้ัง 

  “หัวหน)าส>วนงาน” หมายความว>า คณบดีหรือผู)อํานวยการส>วนงาน 

  “ประธานหลักสูตร” หมายความว>า ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีได)รับการ

แต>งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  “หลักสูตรใหม>” หมายความว>า หลักสูตรท่ีไม>เคยมีการเป9ดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล 

  “หลักสูตรปรับปรุง” หมายความว>า หลักสูตรท่ีเป9ดดำเนินการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลแล)ว 

แต>มีการปรับปรุงในสาระสำคัญท่ีมีผลต>อการรับรองคุณวุฒิของผู)สำเร็จการศึกษา หรือมีผลทำให)น้ำหนัก

ความสำคัญของหมวดวิชาต>าง ๆ ในหลักสูตรเปล่ียนแปลงไป เช>น วัตถุประสงคM ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา การแก)ไข

เพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู)เข)าศึกษา การปรับปรุงโครงสร)างของหลักสูตร การปรับรายวิชาในหมวดวิชาแกนหรือ

หมวดวิชาบังคับ การเพ่ิมแผนการศึกษา การปรับปรุงเกณฑMการสำเร็จการศึกษา การปรับประเภทหลักสูตร หรือ

รูปแบบการจัดการศึกษา ระบบการศึกษา การปรับผลการเรียนรู) การเสนอปรับปรุงท้ังฉบับ 

  “ห ลักสูตรป รับป รุงเล็กน) อย” หมายความว>า ห ลักสูตรท่ี เป9 ดดำเนินการสอนใน

มหาวิทยาลัยมหิดลแล)ว แต>มีการปรับปรุงรายละเอียดบางประเด็นโดยไม>กระทบต>อโครงสร)างของหลักสูตรและ

เน้ือหาสาระในหมวดวิชาบังคับ เช>น การปรับรายวิชาในหมวดวิชาเลือก การเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยMประจำ
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หลักสูตรและอาจารยMผู)รับผิดชอบหลักสูตร การเปล่ียนแปลงการระบุความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

ของรายวิชาท่ีแสดงในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต>อผลการเรียนจากหลักสูตรสู>รายวิชา 

  “การป9ดหลักสูตร” หมายความว>า การดำเนินการขออนุมัติให)ป9ดหลักสูตรท่ีได)รับการอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล และยุติการเป9ดรับนักศึกษาเข)าศึกษาในหลักสูตรน้ัน หากประสงคMจะเป9ดสอนอีกคร้ัง 

จะต)องดำเนินการเสนอขออนุมัติเป9ดหลักสูตรใหม> 

 

 

สAวนท่ี ๑  

หลักเกณฑ:การเสนอขออนุมัติเป=ดหลักสูตรใหมAและหลักสูตรปรับปรุง 

 

 ข)อ ๓  หลักเกณฑMการเสนอขออนุมัติเป9ดหลักสูตรใหม>และหลักสูตรปรับปรุง 

  หลักสูตรใหม>ท่ีจะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป9ดสอน หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ี

ได)รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให)เป9ดสอนแล)ว หลังจากท่ีได)ดำเนินการเป9ดสอนไปได)ระยะหน่ึง หรือครบ

วงรอบ ๕ ปi ท่ีต)องดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามประกาศกระทรวง และข)อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว>าด)วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแล)วน้ัน ให)อาจารยMผู)รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหMผลการดำเนินการหลักสูตรและ

ปWจจัยท่ีเก่ียวข)องกับหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให)ทันสมัยและเหมาะสม โดยมีหลักเกณฑMเสนอขอ

อนุมัติเป9ดหลักสูตรใหม>และหลักสูตรปรับปรุงให)เปHนหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

  ๓.๑ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู)ความสามารถสอดคล)องความต)องการทรัพยากรบุคคลในการ

ดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรMชาติ 

  ๓.๒ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู)ความสามารถสอดคล)องกับนโยบายและยุทธศาสตรMของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๓.๓ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู)ความสามารถสอดคล)องกับความต)องการของตลาดแรงงาน 

(ผู)มีส>วนได)ส>วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดแรงงาน สถานประกอบการท้ังในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและ

ต>างประเทศ) 

  ๓.๔ เปHนไปตามหลักเกณฑMการศึกษาท่ีมุ>งผลลัพธM (Outcome-Based Education) 

  ๓.๕ มีศักยภาพและความพร)อมในการดําเนินงานท้ังด)านคณาจารยMในหลักสูตร ทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณ และปWจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ 

  ๓.๖ โครงสร)างหลักสูตร มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน อาจารยMประจำหลักสูตร

และอาจารยMผู)รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติสอดคล)องกับหลักเกณฑMและแนวปฏิบัติตามท่ีกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรM วิจัยและนวัตกรรมกำหนด ได)แก> เกณฑMมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรอบ

มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห> งชาติ  กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ของสาขาวิชา (ถ) ามี ) ข)อ บั งคับ

มหาวิทยาลัยมหิดลว>าด)วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนวนโยบายการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามรายละเอียดแนบท)ายประกาศ รวมทั้งหลักเกณฑMและแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือบัณฑิต

วิทยาลัยกำหนด 
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  ๓.๗ คุณลักษณะของมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตท่ีหลักสูตรจะผลิตต)องสอดคล)องตรงกับ

ความต)องการของผู)มีส>วนได)ส>วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดแรงงาน สถานประกอบการทั้งในประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียนและต>างประเทศ โดยมีรายละเอียดท่ีชัดเจนและสามารถประเมินได) 

  ๓.๘ รายวิชาบังคับของหลักสูตรอย>างน)อย ๑ รายวิชา ต)องเปHนรายวิชาท่ีมีผลการเรียนรู)ท่ี

เปHนทักษะท่ีสำคัญในสาขาวิชาของหลักสูตรและเปHนทักษะท่ีเปHนท่ีต)องการของตลาดแรงงาน (ผู)มีส>วนได)ส>วนเสีย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดแรงงาน สถานประกอบการทั้งในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต>างประเทศ) 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๓.๙ มีรายวิชาในโครงสร)างของหลักสูตรท่ีมีความร>วมมือในการจัดทำ การสอน การปฏิบัติการ

กับกลุ>มเป~าหมายท่ีเปHนตลาดแรงงานของมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตท่ีหลักสูตรจะผลิต อย>างน)อย ๑ รายวิชา 

  ๓.๑๐ หลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตรต)องมีรายวิชาท่ีให)นักศึกษาของหลักสูตรทุกคนมี

ประสบการณMในต>างประเทศ (Internship) อย>างน)อย ๑ ภาคการศึกษาโดยเปHนรายวิชาท่ีนับหน>วยกิตและอยู>ใน

โครงสร)างของหลักสูตร มีการจัดทำผลการเรียนรู)ของรายวิชานี้ร>วมกันกับเครือข>ายต>างประเทศที่รับเปHน host 

ของรายวิชานี้ของหลักสูตรอย>างชัดเจน มีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู)ของนักศึกษาร>วมกัน และ

การดำเนินการประเมินผลรายวิชาน้ีเปHนไปตามระบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

  ๓.๑๑ หลักสูตรภาษาไทยทุกหลักสูตรต)องมีรายวิชาท่ีให)นักศึกษาของหลักสูตรทุกคนมี

ประสบการณMในสถานประกอบการของกลุ>มเป~าหมายท่ีเปHนตลาดแรงงานของมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตท่ี

หลักสูตรจะผลิตอย>างน)อย ๑ ภาคการศึกษา โดยเปHนรายวิชาที่นับหน>วยกิตและอยู>ในโครงสร)างของหลักสูตร 

มีการจัดทำผลการเรียนรู)ของรายวิชาน้ีร>วมกันกับสถานประกอบของกลุ>มเป~าหมายท่ีรับเปHน host ของรายวิชาน้ี

ของหลักสูตรอย>างชัดเจน มีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู)ของนักศึกษาร>วมกัน และการดำเนินการ

ประเมินผลรายวิชาน้ีเปHนไปตามระบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

 

 

สAวนท่ี ๒ 

วิธีการเสนอขออนุมัติเป=ดหลักสูตรใหมA หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรปรับปรุงเล็กนOอย 

 

 ข)อ ๔ วิธีการเสนอขออนุมัติเป9ดหลักสูตรใหม> 

  ๔.๑ หัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส>วนงาน 

เสนอขออนุมัติหลักการเป9ดหลักสูตรใหม>พร)อมเอกสารที่เกี่ยวข)องตามรายละเอียดแนบท)ายประกาศ มายัง

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาอนุมัติ 

  ๔.๒ เม่ือได)รับอนุมัติในหลักการจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแล)ว หัวหน)าส>วนงานต)นสังกัด

ของหลักสูตรแต>งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย>างน)อย ๖ คน ประกอบด)วย อาจารยMผู)รับผิดชอบหลักสูตร 

อย>างน)อย ๒ คน และผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อย>างน)อย ๔ คน ซ่ึงมาจากตัวแทนของนักวิชาการ

หรือผู)เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน ๆ มีผลงานหรือช่ือเสียงเปHนท่ียอมรับ อย>างน)อย ๒ คน และผู)ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากผู)

มีส>วนได)ส>วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดแรงงาน สถานประกอบการท้ังในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและ

ต>างประเทศอย>างน)อย ๒ คน ในกรณีของหลักสูตรท่ีต)องได)รับการรับรองจากองคMกรวิชาชีพ ให)มีผู)แทนจากองคMกร

วิชาชีพ ร>วมเปHนกรรมการเพ่ิมด)วยอย>างน)อยอีก ๑ คน โดยมีหน)าท่ีดังน้ี 
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    (๑) ศึกษาและวิเคราะหMข)อมูลท้ังภายในและภายนอก และจากตลาดแรงงานท้ังใน

ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต>างประเทศอย>างครอบคลุม เพ่ือให)ได)ข)อมูลความต)องการ ความคิดเห็นและ

ข)อเสนอแนะท่ีมีความสำคัญและมีผลกระทบต>อการเป9ดหลักสูตร  

    (๒) ดำเนินการประเมินความต)องการกำลังคนท่ีหลักสูตรจะผลิตให)สอดคล)องกับ

นโยบายและยุทธศาสตรMชาติ นโยบายและยุทธศาสตรMของมหาวิทยาลัยมหิดล และความต)องการกำลังคนท่ีจะผลิต

จากหลักสูตรน้ัน ๆ ในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต>างประเทศ 

    (๓) จัดทำร>างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเกณฑMมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ)ามี) 

ข)อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว>าด)วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนวนโยบายการพิจารณาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดแนบท)ายประกาศ รวมท้ังหลักเกณฑMและแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด เสนอหัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร เพ่ือเสนอให)คณะกรรมการประจำส>วน

งานพิจารณาให)ความเห็นชอบ 

  ๔.๓  หัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ท่ีผ>าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส>วนงาน พร)อมเอกสารท่ีเก่ียวข)องตามรายละเอียดแนบท)ายประกาศ 

มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอต>อคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา 

เสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลและ

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอให)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรM วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบการให)ความเห็นชอบหลักสูตรผ>านระบบสารสนเทศ

เพ่ือพิจารณาความสอดคล)องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ภายใน ๗ วัน 

นับต้ังแต>วันท่ีได)รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๔.๔  กรณีหลักสูตรใดท่ีเก่ียวข)องกับสภาวิชาชีพ ให)ดำเนินการตามข)อกําหนดขององคMกร

วิชาชีพน้ัน ๆ ด)วย  

  ๔.๕  หลักสูตรใหม> ต)องได)รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลและมีประกาศ

อัตราค>าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร)อยก>อนท่ีจะเป9ดรับสมัครนักศึกษา 

 

 ข)อ ๕ วิธีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 

  ๕.๑  หัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตรแต>งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร อย>างน)อย 

๖ คน ประกอบด)วย อาจารยMผู)รับผิดชอบหลักสูตร อย>างน)อย ๒ คน และผู)ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

อย>างน)อย ๔ คน ซ่ึงมาจากตัวแทนของนักวิชาการหรือผู)เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน ๆ มีผลงานหรือช่ือเสียงเปHนท่ียอมรับ 

อย>างน)อย ๒ คน และผู)ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากผู)มีส>วนได)ส>วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ

ท้ังในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต>างประเทศอย>างน)อย ๒ คน ในกรณีของหลักสูตรท่ีต)องได)รับการรับรองจาก

องคMกรวิชาชีพ ให)มีผู)แทนจากองคMกรวิชาชีพ ร>วมเปHนกรรมการเพ่ิมด)วยอย>างน)อยอีก ๑ คน โดยมีหน)าท่ีดังน้ี 

   (๑) ศึกษาและวิเคราะหMข)อมูลท้ังภายในและภายนอก และจากตลาดแรงงานท้ังใน

ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต>างประเทศอย>างครอบคลุม  รวมท้ังรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

(มคอ.๗) เพื่อให)ได)ข)อมูลความต)องการ ความคิดเห็นและข)อเสนอแนะที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต>อ

การปรับปรุงหลักสูตร  
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   (๒) ดำเนินการประเมินความต)องการกำลังคนท่ีหลักสูตรจะผลิตให)สอดคล)องกับ

นโยบายและยุทธศาสตรMชาติ นโยบายและยุทธศาสตรMของมหาวิทยาลัยมหิดล และความต)องการกำลังคนท่ีจะผลิต

จากหลักสูตรน้ัน ๆ ในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต>างประเทศ 

   (๓) สำรวจความพึงพอใจของผู)ใช)มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต ศักยภาพความพร)อมใน

การดำเนินการของหลักสูตร ท้ังด)านคณาจารยMในหลักสูตร ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณ และ

ปWจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ พร)อมเสนอสถิติจำนวนนักศึกษาและผู)สำเร็จการศึกษาย)อนหลังในหลักสูตร  

   (๔) จัดทำร>างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเกณฑMมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ)ามี) 

ข)อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว>าด)วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนวนโยบายการพิจารณาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดแนบท)ายประกาศ รวมท้ังหลักเกณฑMและแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยเพ่ิมเติมภาคผนวก จ ในส>วนของการปรับปรุงแก)ไขเปรียบเทียบระหว>างหลักสูตรเดิม 

และหลักสูตรปรับปรุง เสนอหัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร เพ่ือเสนอให)คณะกรรมการประจำส>วนงาน

พิจารณาให)ความเห็นชอบ 

  ๕.๒ หัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ท่ีผ>าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำส>วนงาน พร)อมเอกสารท่ีเก่ียวข)องตามรายละเอียดแนบท)ายประกาศ 

มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอต>อคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณา 

เสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลและ

ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอให)สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรM วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบการให)ความเห็นชอบหลักสูตรผ>านระบบสารสนเทศ

เพ่ือพิจารณาความสอดคล)องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ภายใน ๗ วัน 

นับต้ังแต>วันท่ีได)รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

  ๕.๓  กรณีหลักสูตรใดท่ีเก่ียวข)องกับสภาวิชาชีพ ให)ดำเนินการตามข)อกําหนดขององคMกร

วิชาชีพน้ัน ๆ ด)วย  

  ๕.๔ หลักสูตรฉบับปรับปรุง ต)องได)รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลและมี

ประกาศอัตราค>าธรรมเนียมการศึกษา (ถ)ามีการเปล่ียนแปลง) เรียบร)อยก>อนท่ีจะเป9ดรับสมัครนักศึกษา 

 

 ข)อ ๖  วิธีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงเล็กน)อย 

  ๖.๑ ประธานหลักสูตรจัดทำรายละเอียดเฉพาะส>วนที่ต)องการปรับปรุง โดยใช)แบบฟอรMม 

สมอ.๐๘ โดยดำเนินการให)เปHนไปตามเกณฑMมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ)ามี) ข)อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว>าด)วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังหลักเกณฑMและแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือบัณฑิตวิทยาลัย

กำหนด เสนอหัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เพ่ือเสนอให)คณะกรรมการประจำส>วนงานพิจารณาให)ความเห็นชอบ 

  ๖.๒ หัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร เสนอ สมอ.๐๘ ท่ีผ>านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำส>วนงาน พร)อมเอกสารท่ีเก่ียวข)องตามรายละเอียดแนบท)ายประกาศ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 

เพื่อเสนอต>อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาหรือรับทราบ 
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แจ)งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลและท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ กรณีขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยMประจำหลักสูตรและอาจารยM

ผู)รับผิดชอบหลักสูตรให)เสนอไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรM วิจัยและนวัตกรรม 

(สป.อว.) เพ่ือพิจารณารับทราบการให)ความเห็นชอบหลักสูตรผ>านระบบพิจารณาความสอดคล)องของหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต> วันท่ีได) รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  อน่ึง การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน)อย ตามแบบ สมอ.๐๘ ไม>นับเปHนการปรับปรุงหลักสูตร

ตามวงรอบ ๕ ปi  

 

 

สAวนท่ี ๓ 

หลักเกณฑ:และวิธีการป=ดหลักสูตร 

 

 ข)อ ๗ หลักเกณฑMและวิธีการป9ดหลักสูตร 

  ๗.๑ หลักเกณฑMการป9ดหลักสูตร 

    หลักสูตรท่ีได)รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให)เป9ดสอนแล)ว หลังจากท่ีได)ดำเนินการ

เป9ดสอนไปได)ระยะหน่ึง บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือส>วนงานต)น

สังกัดของหลักสูตร สามารถเสนอขอป9ดหลักสูตรน้ัน ๆ มายังบัณฑิตวิทยาลัยได)หากพิจารณาแล)วเห็นว>าหลักสูตรมี

ลักษณะดังต>อไปน้ี 

  ๗.๑.๑  เปHนหลักสูตรท่ีไม>ทันสมัยหรือไม>สอดคล)องกับนโยบายและยุทธศาสตรMชาติ  

  ๗.๑.๒  เปHนหลักสูตรท่ีไม>สอดคล)องกับนโยบายและยุทธศาสตรMของมหาวิทยาลัยมหิดล  

  ๗.๑.๓  การดำเนินการของหลักสูตรไม>เปHนไปตามเกณฑMมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ไม>เปHนไปตามเกณฑMมาตรฐานองคMกรวิชาชีพที่เกี่ยวข)อง (กรณีหลักสูตรมีองคMกรวิชาชีพกำกับ) 

ไม>เปHนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และไม>เปHนไปตามหลักเกณฑMการศึกษาท่ีมุ>งผลลัพธM 

(Outcome-Based Education) 

  ๗.๑.๔  เปHนหลักสูตรท่ีไม>เป9ดรับนักศึกษา หรือไม>มีนักศึกษาใหม>เข)าเรียนเปHนเวลา

ติดต>อกัน ๒ ปiการศึกษา 

  ๗.๑.๕  มีผลการดำเนินการของหลักสูตรต่ำกว>าจุดคุ)มทุนติดต>อกัน ๒ ปiการศึกษา หรือ

มีจำนวนนักศึกษาต่ำกว>าแผนการรับนักศึกษามากกว>าร)อยละ ๕๐ 

  ๗.๑.๖  การวัดผลลัพธMของหลักสูตร หากมีนักศึกษาพ)นสภาพมากกว>าร)อยละ ๕๐ 

  ๗.๑.๗  ไม>ต)องการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ปiหรือไม>ต)องการเป9ดรับนักศึกษาอีกต>อไป 

  ๗.๑.๘  หลักสูตรท่ีมีปWญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร หรือมีข)อร)องเรียนด)าน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

  หมายเหตุ: หากหลักสูตรใดท่ีเข)าเกณฑMการป9ดหลักสูตรตามข)อ ๗.๑.๑ – ๗.๑.๘ (ข)อใด

ข)อหน่ึง) แต>ส>วนงานพิจารณาเห็นว>าสมควรดำเนินการต>อไป ให)ส>วนงานเสนอเร่ืองต>อท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือพิจารณาเปHนกรณีไป 



 - ๗ - 

  ๗.๒ วิธีการเสนอขอป9ดหลักสูตรโดยส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร 

  ๗.๒.๑  ประธานหลักสูตรจัดทำรายละเอียดการป9ดหลักสูตรเสนอหัวหน)าส>วนงานต)น

สังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือเสนอให)คณะกรรมการประจำส>วน

งานพิจารณาให)ความเห็นชอบ 

    ๗.๒.๒  หัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร เสนอขอป9ดหลักสูตรท่ีผ>านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจำส>วนงาน พร)อมเอกสารท่ีเก่ียวข)องตามรายละเอียดแนบท)ายประกาศ มายังบัณฑิตวิทยาลัย 

เพ่ือดำเนินการแจ)งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจำ

มหาวิทยาลัยและท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอให)สำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรM วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับทราบการป9ดหลักสูตร ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต>วันท่ี

ได)รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

สAวนท่ี ๔ 

ชAวงเวลาการจัดทำ มคอ.๓ – มคอ.๗ 

 

 ข)อ ๘ ช>วงเวลาการจัดทำ มคอ.๓ – มคอ.๗ ให)เปHนดังน้ี 

 ๘.๑  ให)อาจารยMผู)รับผิดชอบวิชาจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียด

ของประสบการณMภาคสนาม (มคอ.๔) ให)แล)วเสร็จและส>งประธานหลักสูตรก>อนเป9ดภาคการศึกษา 

 ๘.๒  ให)อาจารยMผู)รับผิดชอบวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และ  

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณMภาคสนาม (มคอ.๖) ให)แล)วเสร็จและส>งประธานหลักสูตร ภายใน ๓๐ 

วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษา 

 ๘.๓  ให)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร (มคอ.๗) และส>งหัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตรให)แล)วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันหลังส้ินสุดปi

การศึกษา 

 ๘.๔ หัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร พิจารณาให)ความเห็น มคอ.๗ ทุกหลักสูตรท่ีเป9ด

สอนในปiการศึกษาน้ัน ๆ ให)แล)วเสร็จ และส>งบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๙๐ วันหลังส้ินสุดปiการศึกษา 

 ท้ังน้ีสำหรับหลักสูตรท่ีดำเนินการจัดทำ มคอ.๓ - มคอ.๗ ผ>านระบบสารสนเทศ TQF ของ

บัณฑิตวิทยาลัย การดำเนินการตามข)อ ๘.๑ – ๘.๔ ให)ดำเนินการผ>านระบบดังกล>าว โดยไม>ต)องจัดส>งเอกสารมายัง

บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรท่ีไม>ได)ใช)ระบบสารสนเทศ TQF ของบัณฑิตวิทยาลัยให)หัวหน)าส>วนงานต)นสังกัด

ของหลักสูตร รวบรวมและพิจารณาเอกสาร มคอ.๗ ทุกหลักสูตรท่ีเป9ดสอนในปiการศึกษาน้ัน ๆ ให)แล)วเสร็จและส>ง

มายังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๙๐ วันหลังส้ินสุดปiการศึกษา 

 ๘.๕ หากไม>ได)ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาตามท่ีกำหนดในข)อ ๘.๑ – ๘.๔ บัณฑิต

วิทยาลัยจะรายงานข)อมูลต>อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลต>อไป 
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เอกสารแนบหมายเลข ๑ 

แนวทางในการจัดทำหลักสูตร  

 

๑. หลักการออกแบบหลักสูตร 

 ๑.๑ กำหนดปรัชญาของหลักสูตรให)สอดคล)องกับความต)องการทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการ

ตามนโยบายและยุทธศาสตรMชาติ นโยบายและยุทธศาสตรMของมหาวิทยาลัยมหิดล ความสอดคล)องของสาขาวิชา

ของหลักสูตรกับความต)องการของตลาดแรงงาน (ผู)มีส>วนได)ส>วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ

ท้ังในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต>างประเทศ) 

 ๑.๒ กำหนดหน>วยกิตรวมของหลักสูตรให)เปHนไปตามหลักเกณฑMและแนวปฏิบัติตามท่ีกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตรM วิจัยและนวัตกรรมกำหนด ได)แก> เกณฑMมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรอบ

มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห> งชาติ  กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ของสาขาวิชา (ถ) ามี ) ข)อ บั งคับ

มหาวิทยาลัยมหิดลว>าด)วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนวนโยบายการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามรายละเอียดแนบท)ายประกาศ รวมทั้งหลักเกณฑMและแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือบัณฑิต

วิทยาลัยกำหนด 

 ๑.๓ จัดสรรหน>วยกิตของหมวดรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกและรายวิชาวิทยานิพนธM โดยให)จำนวน

หน>วยกิตรวมเปHนไปตาม ๑.๒ ท้ังน้ีจำนวนหน>วยกิตในหมวดวิชาบังคับควรมากกว>าหมวดวิชาเลือก กรณีหลักสูตร

กำหนดโครงสร)างหลักสูตรให)มีหมวดวิชาแกน จำนวนหน>วยกิตในหมวดวิชาแกนควรน)อยกว>าหมวดวิชาบังคับ 

นอกจากน้ีในการจัดโครงสร)างหลักสูตรปริญญาเอก ซ่ึงเปHนหลักสูตรท่ีต)องแสดงความเช่ียวชาญอย>างลุ>มลึกใน

ศาสตรMสาขาวิชาน้ัน ๆ ไม>ควรจัดโครงสร)างหลักสูตรแยกเปHนหลายวิชาเอก 

 ๑.๔ หมวดรายวิชาบังคับ ซ่ึงเปHนหมวดรายวิชาท่ีนักศึกษาทุกคนของหลักสูตรต)องลงทะเบียนเรียน

จะต)องประกอบไปด)วย ๔ องคMประกอบ ได)แก> (๑) รายวิชาท่ีเปHนสาระสำคัญของสาขาวิชาของหลักสูตร (เพ่ือ

นักศึกษาจะได)รับความรู)ท่ีเปHนสาระสำคัญของสาขาวิชา ได)เรียนรู)ทักษะท่ีเปHนท่ีต)องการของตลาดแรงงาน) (๒) 

รายวิชาวิทยาระเบียบวิจัย (เพ่ือนักศึกษาจะได)รับความรู)ท่ีเปHนพ้ืนฐานสำหรับการทำวิจัยในหลักสูตร) (๓) รายวิชา

สัมมนา (เพ่ือนักศึกษาสามารถแลกเปล่ียนความรู) แสดงความคิดเห็น อภิปรายร>วมกันในประเด็นท่ีเก่ียวข)อง) และ 

(๔) รายวิชาประสบการณMในต>างประเทศ (Internship) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ หรือรายวิชาประสบการณMใน

สถานประกอบการสำหรับหลักสูตรไทย (เพ่ือนักศึกษาจะได)รับประสบการณMตรงจากสถานการณMจริง)  

 ๑.๕ จำนวนหน>วยกิตรวมของรายวิชาในหมวดวิชาเลือกท้ังหมดของหลักสูตรท่ีแสดงไว)ในโครงสร)าง

หลักสูตร จะต)องมากกว>าจำนวนหน>วยกิตรวมของรายวิชาเลือกท่ีกำหนดให)นักศึกษาเลือกเรียน 

 

๒. การจัดโครงสรOางหลักสูตร 

 การจัดโครงสร)างหลักสูตรโดยกำหนดให)มีแผนการศึกษาแบบใดน้ัน ควรมีการพิจารณาความพร)อม

ของผู)ที่จะเข)าศึกษาว>ามีความรู)หรือมีศักยภาพเพียงพอหรือไม> เน่ืองจากการจัดการศึกษาภายใต)แผนการศึกษา

แต>ละแบบจะมีจุดประสงคMท่ีแตกต>างกัน 

 ๒.๑  แผนการศึกษาทำเฉพาะวิทยานิพนธM (หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ และหลักสูตร

ปริญญาเอก แบบ ๑) เปHนแผนการศึกษาท่ีเน)นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธMอย>างเดียว โดยอาจกำหนดให)

ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม อาทิ รายวิชาสัมมนา หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนโดยไม>นับหน>วยกิต แผนการ
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ศึกษาดังกล>าวมุ>งเน)นให)ผู)สำเร็จการศึกษาสามารถทำวิจัยแบบพ่ึงตนเองได)ในระดับหน่ึง การกำหนดคุณสมบัติของ

ผู)เข)าศึกษาจึงควรต)องเปHนผู)มีพ้ืนฐานความรู)ความสามารถและศักยภาพเพียงพอท่ีจะเข)าศึกษาในหลักสูตรตาม

แผนการศึกษาดังกล>าวได) เช>น เปHนผู)มีประสบการณMการทำวิจัยและมีผลงานตีพิมพMเผยแพร>ในวารสารซ่ึงเปHนท่ี

ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ  

  หลักสูตรท่ีมีความประสงคMจะเป9ดแผนการศึกษาทำเฉพาะวิทยานิพนธM ให)เป9ดหลักสูตรแผนการ

ศึกษาท่ีทำวิทยานิพนธMหรือสารนิพนธMและศึกษารายวิชาพร)อมกันไปด)วย โดยจะเป9ดเฉพาะหลักสูตรแผนการศึกษา

ทำเฉพาะวิทยานิพนธMเพียงแผนเดียวไม>ได) 

 ๒.๒  แผนการศึกษาทำวิทยานิพนธMและศึกษารายวิชา (หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ และ

หลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๒) เปHนแผนการศึกษาท่ีกำหนดให)ศึกษารายวิชา ควบคู>ไปกับการทำวิทยานิพนธM 

มุ>งเน)นให)ผู)สำเร็จการศึกษาสามารถทำวิจัยได) และในขณะเดียวกันจะต)องเปHนผู)ท่ีมีความรู)ในศาสตรMสาขาวิชาน้ัน ๆ 

ควบคู>ไปด)วย 

 ๒.๓  แผนการศึกษาทำสารนิพนธMและศึกษารายวิชา (หลักสูตรปริญญาโท แผน ข) เปHนแผนการ

ศึกษาท่ีเน)นการศึกษารายวิชา โดยไม>ต)องทำวิทยานิพนธM แต>ต)องทำการค)นคว)าอิสระท่ีเปHนสารนิพนธM มุ>งเน)นให)

ผู)สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู)ท่ีได)รับไปประยุกตMในการปฏิบัติงาน ไม>จำเปHนต)องมีประสบการณMการทำวิจัย

มากนัก ผู)สำเร็จการศึกษา เหมาะท่ีจะเปHนนักบริหารมากกว>านักวิจัย หากหลักสูตรใดกำหนดโครงสร)างหลักสูตรให)

มีแผน ข ควรกำหนดคุณสมบัติของผู)เข)าศึกษาในแผนดังกล>าวให)ชัดเจน เช>น เปHนผู)มีประสบการณMการทำงานใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข)องอย>างน)อยก่ีปi เพ่ือจะได)สามารถผลิตบัณฑิตได)ตรงเป~าหมายของหลักสูตร 

 

๓. ขOอควรปฎิบัติในการดำเนินการควบคุมคุณภาพของผูOศึกษาตามแผนการศึกษาแบบกำหนดใหOทำเฉพาะ

วิทยานิพนธ:อยAางเดียว 

 ๓.๑ ต)องกำหนดคุณสมบัติของผู)สมัครเข)าศึกษา และแนวทางการคัดเลือกผู)เข)าศึกษาให)ชัดเจน 

 ๓.๒ ต)องกำหนดกลไกในการประเมินความรู)ความสามารถทางวิชาการของผู)สมัครเข)าศึกษา 

 ๓.๓ มีการกำหนดแนวทางในการกระตุ)นหรือกำหนดให)นักศึกษาท่ีเรียนตามแผนการศึกษาดังกล>าว

ได)มีส>วนร>วมในกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการทำวิจัยเพ่ือเปHนการควบคุมคุณภาพของผู)สำเร็จ

การศึกษา อาทิ การให)มีส>วนร>วมในการสัมมนา 

 ๓.๔ ควรมีกระบวนการในการติดตามความก)าวหน)าในการดำเนินการวิจัยของนักศึกษาอย>าง 

ต>อเน่ือง และเปHนรูปธรรม เพ่ือเร>งรัดให)นักศึกษาท่ีศึกษาตามแผนการศึกษาดังกล>าวสำเร็จการศึกษาโดยเร็ว 

 

๔. กรณีหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเดียวกัน และการกำหนดแผนการศึกษาแบบศึกษา

รายวิชาควบคูAการทำวิทยานิพนธ: 

 เน่ืองจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได)กำหนดให)หลักสูตรปริญญาโทต>างระดับกับหลักสูตรปริญญาเอก 

โดยหลักสูตรปริญญาเอกมีความลุ>มลึกในศาสตรMสาขาวิชาน้ันท่ีแตกต>างจากหลักสูตรปริญญาโทในศาสตรMสาขาวิชา

เดียวกันอย>างชัดเจน ดังน้ันในการจัดทำหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน รายวิชาทุก

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาโทต)องไม>ปรากฏเปHนรายวิชาบังคับหรือเปHนรายวิชาเลือกในโครงสร)างหลักสูตรปริญญา

เอกสำหรับผู)เข)าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาโทแล)วศึกษาต>อปริญญาเอก (แบบ ๒.๑) แต>สามารถเปHนรายวิชาบังคับหรือ
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เปHนรายวิชาเลือกในโครงสร)างหลักสูตรปริญญาเอกสำหรับผู)เข)าศึกษาท่ีสำเร็จปริญญาตรีแล)วศึกษาต>อปริญญาเอก 

(แบบ ๒.๒) ได) 

 

๕. การกำหนดกรอบคุณลักษณะท่ีพึงประสงค:และกรอบผลการเรียนรูOท่ีคาดหวังของผูOสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

 ๕.๑ กำหนดวัตถุประสงคMของหลักสูตรให)เปHนวัตถุประสงคMเชิงพฤติกรรมท่ีสามารถวัดและประเมิน

นักศึกษาได)เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร เขียนให)กระชับและชัดเจน แยกเปHน ๕ ข)อ (หรือ ๖ ข)อ 

ถ)าหากหลักสูตรมีมาตรฐานท่ี ๖) ให)ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู)ท้ัง ๕ ด)าน (หรือ ๖ ด)าน (ถ)ามี)) ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) คือ  

  ข)อ ๑ ด)านคุณธรรม จริยธรรม  

  ข)อ ๒ ด)านความรู)  

  ข)อ ๓ ด)านทักษะทางปWญญา  

  ข)อ ๔ ด)านทักษะความสัมพันธMระหว>างบุคคลและความรับผิดชอบ  

  ข)อ ๕ ด)านทักษะการวิเคราะหMเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ข)อ ๖ ด)านทักษะพิสัย (Psychomotor Skills) (ถ)ามี) 

  โดยวัตถุประสงคMแต>ละด)านต)องไม>เขียนปะปนกันและต)องสอดคล)องกับหมวดท่ี ๔ การพัฒนา

ผลการเรียนรู)แต>ละด)าน 

 ๕.๒ กำหนดผลการเรียนรู)ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) ให)

สัมพันธMกับวัตถุประสงคMของหลักสูตร 

 ๕.๓ กำหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในแผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบต>อผลการเรียนรู)จากหลักสูตรสู>รายวิชา (Curriculum Mapping) ให)มีความสัมพันธMกับคำอธิบาย

รายวิชาและผลการเรียนรู)ตาม TQF ๕ ด)าน ควรพิจารณาควบคู>ไปกับการพัฒนาผลการเรียนรู)ในหมวดท่ี ๔ เพ่ือ

เปHนแนวทางในภาพรวมว>าผลการเรียนรู)ของหลักสูตรท่ีระบุน้ันสามารถกระจายความรับผิดชอบไปสู>รายวิชาต>าง ๆ 

ในหลักสูตรได)ครอบคลุมทุกรายวิชาหรือไม> หากไม>ครอบคลุมต)องย)อนกลับไปพิจารณาทบทวนผลการเรียนรู)ท่ีระบุ

ไว)ในหลักสูตรอีกคร้ัง เน่ืองจากระบุการพัฒนาผลการเรียนรู)ในหมวดท่ี ๔ ไม>ชัดเจน ทำให)รายวิชาไม>สามารถ

รองรับได) และขอให)พิจารณาทบทวนการกำหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองให)เปHนตามความจริง 

โดยให)มีความสอดคล)องสัมพันธMกับเน้ือหาสาระของรายวิชา ขอให)พิจารณาทบทวนทุกรายวิชาและทุกผลการ

เรียนรู) หากมาตรฐานท่ีต้ังทำให)วิชาต>าง ๆ รับผิดชอบหลักไม>ได)ถึงร)อยละ ๗๐ ต)องปรับให)ชัดเจน หากรายวิชาใดมี

ความรับผิดชอบหลักไม>ถึงร)อยละ ๗๐ ถือว>ารายวิชาน้ันไม>ควรอยู>ในหลักสูตรแม)จะเปHนวิชาเลือก 

 ๕.๔ ระบุผลการเรียนรู)ในแต>ละด)านในตารางท่ี ๓ แสดงความสัมพันธMระหว>างมาตรฐานผลการเรียนรู) 

๕ ด)านตามกรอบมาตรฐานฯ (TQF) และผลการเรียนรู)ท่ีคาดหวังของหลักสูตรให)สอดคล)องกับตารางท่ี ๒ แสดง

ความสัมพันธMระหว>างวัตถุประสงคMของหลักสูตร และผลการเรียนรู)ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 ๕.๕ การระบุสัญลักษณM  I: Introduced, P: Practiced, R: Reinforced และ M: Mastery ใน

ตารางท่ี ๕ แสดงความสัมพันธMระหว>างรายวิชาในโครงสร)างหลักสูตร และผลการเรียนรู)ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

จะต)องมีความสัมพันธMสอดคล)องกับคำอธิบายรายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนท่ีกำหนดไว) เพ่ือแสดงถึง

ความสัมพันธMระหว>างผลการเรียนรู)ท่ีคาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาในโครงสร)างหลักสูตร และหากระบุความ

รับผิดชอบหลัก (จุดดำ) ภาคผนวก ค แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต>อผลการเรียนรู)จากหลักสูตรสู>
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รายวิชา จะต)องระบุระดับผลการเรียนรู)ให)สัมพันธMกันด)วย ในแต>ละผลการเรียนรู)กำหนดได)เพียงผลการเรียนรู)ท่ีได)

สูงสุดเพียงตัวเดียว 

 

๖. การกำหนดหมวดวิชาในโครงสรOางหลักสูตร 

 ให)ประกอบด)วยหมวดวิชาต>าง ๆ ดังน้ี 

           ๑. หมวดวิชาแกน (ทุกหลักสูตรไม>จำเปHนต)องกำหนดให)มีหมวดวิชาน้ี) 

          ๒. หมวดวิชาบังคับ 

           ๓. หมวดวิชาเลือก 

           ๔. วิทยานิพนธM 

           ๕. สารนิพนธM (เฉพาะหลักสูตรปริญญาโท แผน ข) 

 

            ในกรณีท่ีผู)เข)าศึกษามีความจำเปHนท่ีจะต)องได)รับการปรับพ้ืนความรู)เพ่ือเปHนการเตรียมความพร)อม

ก>อนศึกษาเน้ือหารายวิชาของหลักสูตร หลักสูตรสามารถกำหนดให)มีหมวดวิชาปรับพ้ืนฐานหรือหมวดวิชา

พ้ืนฐานข้ึนได) โดยรายวิชาปรับพ้ืนฐานควรมีลักษณะเปHนรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเบ้ืองต)นท่ีเตรียมผู)เข)าศึกษาเพ่ือให)

พร)อมเข)าศึกษาเน้ือหาของหลักสูตร มิใช>เปHนเน้ือหาเฉพาะของหลักสูตร ท้ังน้ีหลักสูตรจะต)องระบุเง่ือนไขของผู)ท่ี

จะต)องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาดังกล>าว รวมถึงวิธีการประเมินผลให)ชัดเจน 

          หมวดวิชาแกน หมายถึง กลุ>มของรายวิชาท่ีคณะจัดข้ึนเพ่ือให)หลักสูตรต>าง ๆ เรียนร>วมกัน หรือ

กลุ>มของรายวิชาท่ีหลักสูตรกำหนดให)วิชาเอกต>าง ๆ เรียนร>วมกัน การกำหนดหมวดวิชาแกนในโครงสร)างหลักสูตร

ข้ึนอยู>กับความต)องการของแต>ละหลักสูตร ไม>จำเปHนท่ีทุกหลักสูตรต)องกำหนดให)มีหมวดวิชาดังกล>าว   

 หมวดวิชาบังคับ หมายถึง รายวิชาท่ีเปHนเน้ือหาสำคัญของหลักสูตรและกำหนดให)นักศึกษาใน

หลักสูตรต)องศึกษาให)ครบทุกรายวิชา เพ่ือขอรับปริญญาของหลักสูตรน้ัน ๆ โดยรายวิชาในหมวดวิชาบังคับต)อง

ประกอบไปด)วย ๔ องคMประกอบได)แก> (๑) รายวิชาท่ีต)องบรรจุรายวิชาท่ีบ>งบอกความเปHนศาสตรMสาขาวิชาน้ัน ๆ 

อย>างชัดเจน เพ่ือแสดงให)เห็น จุดเด>นของผู)ท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล>าว ซ่ึงต)องมีความรู)ความสามารถ

อย>างลึกซึ้งของศาสตรMสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา (๒) รายวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัย (๓) รายวิชาสัมมนา และ 

(๔) รายวิชาประสบการณMในต>างประเทศ (Internship) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ หรือรายวิชาประสบการณMใน

สถานประกอบการสำหรับหลักสูตรไทย 

 หมวดวิชาเลือก หมายถึง รายวิชาท่ีนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได)เสรีตามความสนใจ

และตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารยMท่ีปรึกษาเห็นสมควร เพ่ือประโยชนMในการทำวิจัย หรือเพ่ือ

เสริมสร)างโลกทัศนMทางวิชาการ ซ่ึงรวมถึงเปHนรายวิชาท่ีเป9ดสอนโดยหลักสูตรอ่ืน หรือภาควิชาอ่ืน หรือคณะอ่ืน 

 วิทยานิพนธ: หมายถึง บทวิทยานิพนธMท่ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียบเรียงจากการยกเอาหัวข)อ

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีได)รับอนุมัติให)ทำการวิจัย จนกระท่ังได)ผลครบถ)วนตามกระบวนการแล)วนำมาพรรณนาและ

วิเคราะหMอย>างเปHนระบบจนเสร็จสมบูรณMตามข)อกำหนด เพ่ือขออนุมัติปริญญา 

 สารนิพนธ: หมายถึง การจัดทำรายงานการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเปHนรายบุคคล เพ่ือให)นักศึกษามี

ความสามารถสังเคราะหMงานวิจัยและสามารถเลือกนำผลงานวิจัยหรือความรู)ท่ีได)จากผลงานวิจัยมาใช)ให)เกิด

ประโยชนMต>อการปฏิบัติงานของตนเองได)อย>างเหมาะสม โดยการนำเอาทฤษฎีหรือความรู)ท่ีได)จากงานวิจัยมา

ผสมผสานเพ่ือพัฒนาจนเกิดผลสำเร็จแล)วเขียนเปHนรายงานในลักษณะการให)ความคิดริเร่ิม 



 - ๑๓ - 

๗. คำอธิบายรายวิชา   

 ๑) ระบุเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมไว)ในคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ สำหรับรายวิชาท่ีเก่ียวข)อง 

เพ่ือให)สอดคล)องกับกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ๒) คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต)องมีความสอดคล)องกัน เขียนเปHนวลี เขียนให)

กระชับ ระบุเฉพาะเน้ือหาสาระของรายวิชา ไม>ต)องมีคำเกร่ินนำ เช>น วิชาน้ีบรรยายถึง เน้ือหาวิชาครอบคลุม วิชา

น้ีศึกษาเก่ียวกับ ไม>ต)องยกตัวอย>างหรือขยายความ ไม>ต)องระบุคำว>า "เช>น"  "ได)แก>"  ไม>ต)องมีส>วนของกระบวนการ

หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน 

 ๓) คำอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม>ต)องใช)เคร่ืองหมายวรรคตอน ไม>มีคำภาษาอังกฤษปะปน ศัพทMบัญญัติ

ทางวิชาการต>าง ๆ ท่ีแปลมาจากภาษาต>างประเทศ ให)ใช)ตามศัพทMบัญญัติฉบับล>าสุดของราชบัณฑิตยสถาน หรือ

ตามประมวลศัพทMบัญญัติท่ียอมรับในสาขาน้ัน ๆ และอ)างอิงได) หากไม>มีศัพทMบัญญัติให)เขียนคำไทยทับศัพทMให)

ถูกต)องตามหลักการทับศัพทMท่ีราชบัณฑิตยสถานกำหนด 

 ๔) คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษวลีท่ีมีเน้ือหาเดียวกันหรือสัมพันธMกัน ในกลุ>มเน้ือหาเดียวกัน ให)

ค่ันด)วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) เม่ือหมดกลุ>มเน้ือหาน้ันให)ค่ันด)วยเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) สลับกันไป จบคำอธิบาย

รายวิชาไม>ต)องมีเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) 

 

๘. การคิดจำนวนหนAวยกิต จำนวนช่ัวโมงบรรยาย จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจำนวนช่ัวโมงศึกษาดOวยตนเอง 

 ตามเกณฑMมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดการคิดหน>วยกิตไว)ดังน้ี 

 (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช)เวลาบรรยายหรืออภิปรายปWญหาไม>น)อยกว>า ๑๕ ช่ัวโมง ต>อภาคการศึกษา

ปกติ ให)มีค>าเท>ากับ ๑ หน>วยกิตระบบทวิภาค 

 (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช)เวลาฝ�กหรือทดลองไม>น)อยกว>า ๓๐ ช่ัวโมงต>อภาคการศึกษาปกติ ให)มี

ค>าเท>ากับ ๑ หน>วยกิตระบบทวิภาค 

 (๓) การฝ�กงานหรือการฝ�กภาคสนาม ท่ีใช)เวลาฝ�กไม>น)อยกว>า ๔๕ ช่ัวโมงต>อภาคการศึกษาปกติให)มี

ค>าเท>ากับ ๑ หน>วยกิตระบบทวิภาค 

 (๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได)รับมอบหมาย ท่ีใช)เวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันไม>น)อยกว>า ๔๕ ช่ัวโมงต>อภาคการศึกษาปกติ ให)มีค>าเท>ากับ ๑ หน>วยกิตระบบทวิภาค 

 (๕) การค)นคว)าอิสระ ท่ีใช)เวลาศึกษาค)นคว)าไม>น)อยกว>า ๔๕ ช่ัวโมงต>อภาคการศึกษาปกติ ให)มีค>า

เท>ากับ ๑ หน>วยกิตระบบทวิภาค 

 (๖) วิทยานิพนธM ท่ีใช)เวลาศึกษาค)นคว)าไม>น)อยกว>า ๔๕ ช่ัวโมงต>อภาคการศึกษาปกติ ให)มีค>าเท>ากับ 

๑ หน>วยกิตระบบทวิภาค 

 การแปลงจำนวนหนAวยกิตเปbนช่ัวโมงเรียน 

  การบรรยาย ๑ หน>วยกิต   =  ๑ ช่ัวโมง : สัปดาหM  

  การปฏิบัติ ๑ หน>วยกิต  =  ๒-๓ ช่ัวโมง : สัปดาหM 

 การแปลงจำนวนช่ัวโมงบรรยายและปฏิบัติเปbนช่ัวโมงศึกษาดOวยตนเอง 

  บรรยาย ๑ ช่ัวโมง : สัปดาหM  = ศึกษาด)วยตนเอง ๒ ช่ัวโมง : สัปดาหM 

  ปฏิบัติ ๒-๓ ช่ัวโมง : สัปดาหM = ศึกษาด)วยตนเอง ๑/๒ เท>าของช่ัวโมงปฏิบัติ 



 - ๑๔ - 

 กรณีระบุช่ัวโมงปฏิบัติจำนวน ๓ ช่ัวโมง ไม9ต:องระบุจำนวนช่ัวโมงศึกษาด:วยตนเอง เน่ืองจากถือว9า

รายวิชาน้ีมีลักษณะเปGนการศึกษาด:วยตนเองอยู9แล:ว ท้ังน้ี จำนวนช่ัวโมงรวมในวงเล็บจะต:องเท9ากับ ๓ เท9าของ

จำนวนหน9วยกิต 

 

 ๘.๑ รายวิชาท่ีมีแตAบรรยาย (ทฤษฎี) 

 กำหนดให)รายวิชาบรรยาย ๑ หน>วยกิต ประกอบด)วย จำนวนช่ัวโมงบรรยาย ๑ ช่ัวโมง จำนวน

ช่ัวโมงศึกษาด)วยตนเอง ๒ ช่ัวโมง 

ตัวอย9าง 

การระบุหนAวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดOวยตนเอง 

๑ (๑-๐-๒) ๑ นก. = ๑ ชม. - (๑ ชม. บรรยาย x ๒ ชม.) = ๒ ชม. 

๒ (๒-๐-๔) ๒ นก. = ๒ ชม. - (๒ ชม. บรรยาย x ๒ ชม.) = ๔ ชม. 

๓ (๓-๐-๖) ๓ นก. = ๓ ชม. - (๓ ชม. บรรยาย x ๒ ชม.) = ๖ ชม. 

 

 ๘.๒ รายวิชาท่ีมีแตAปฏิบัติ 

 กำหนดให)รายวิชาปฏิบัติ ๑ หน>วยกิต ประกอบด)วย จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติ ๒-๓ ช่ัวโมง จำนวนช่ัวโมง

ศึกษาด)วยตนเอง ๑/๒ เท>าของช่ัวโมงปฏิบัติ การกำหนดช่ัวโมงปฏิบัติ ๒ หรือ ๓ ช่ัวโมง ให)อยู>ในดุลยพินิจของ

หลักสูตรหรือส>วนงาน (ในหลักสูตรหน่ึง ๆ ควรเลือกจำนวนช่ัวโมงในการปฏิบัติให)เปHนตัวเลขเดียวกันตลอดหลักสูตร)  

 

ตัวอย9าง 

กรณีคิดจำนวนช่ัวโมงปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง 

การระบุหนAวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดOวยตนเอง 

๑ (๐-๒-๑) - (๑ นก. x ๒ ชม.)  

= ๒ ชม. 

(๒ ชม. ปฏิบัติ / ๒) = ๑ ชม. 

๒ (๐-๔-๒) - (๒ นก. x ๒ ชม.)  

= ๔ ชม. 

(๔ ชม. ปฏิบัติ / ๒) = ๒ ชม. 

๓ (๐-๖-๓) - (๓ นก. x ๒ ชม.)  

= ๖ ชม. 

(๖ ชม. ปฏิบัติ / ๒) = ๓ ชม. 

 

กรณีคิดจำนวนช่ัวโมงปฏิบัติ ๓ ช่ัวโมง 

การระบุหนAวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดOวยตนเอง 

๑ (๐-๓-๐) - (๑ นก. x ๓ ชม.)  

= ๓ ชม. 

- 

๒ (๐-๖-๐) - (๒ นก. x ๓ ชม.)  

= ๖ ชม. 

- 

๓ (๐-๙-๐) - (๓ นก. x ๓ ชม.)  

= ๙ ชม. 

- 

 

 



 - ๑๕ - 

 ๘.๓ รายวิชาท่ีมีท้ังบรรยายและปฏิบัติ 

 การคิดจำนวนช่ัวโมงท่ีใช)จัดการเรียนการสอนคิดเช>นเดียวกับรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติ  

ตัวอย9าง 

กรณีคิดจำนวนช่ัวโมงปฏิบัติ ๒ ช่ัวโมง 

การระบุหนAวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดOวยตนเอง 

๒ (๑-๒-๓) ๑ นก. = ๑ ชม. บรรยาย 

= ๒ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

๑ นก. = ๒ ชม. ปฏิบัติ  

= ๑ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

(๒ + ๑) = ๓ ชม. 

๓ (๒-๒-๕) ๒ นก. = ๒ ชม. บรรยาย 

= ๔ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

๑ นก. = ๒ ชม. ปฏิบัติ  

= ๑ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

(๔ + ๑) = ๕ ชม. 

๓ (๑-๔-๔) ๑ นก. = ๑ ชม. บรรยาย 

= ๒ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

๒ นก. = ๔ ชม. ปฏิบัติ  

= ๒ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

(๒ + ๒) = ๔ ชม. 

 

กรณีคิดจำนวนช่ัวโมงปฏิบัติ ๓ ช่ัวโมง 

(กรณีระบุช่ัวโมงปฏิบัติจำนวน ๓ ช่ัวโมง ไม9ต:องระบุจำนวนช่ัวโมงศึกษาด:วยตนเอง เน่ืองจากถือว9ารายวิชาน้ีมี

ลักษณะเปGนการศึกษาด:วยตนเองอยู9แล:ว) 

การระบุหนAวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดOวยตนเอง 

๒ (๑-๓-๒)    ๑ นก. = ๑ ชม. บรรยาย  

= ๒ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

๑ นก. = ๓ ชม. ปฏิบัติ  

= ๐ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

(๒ + ๐) = ๒ ชม. 

๓ (๒-๓-๔) ๒ นก. = ๒ ชม. บรรยาย 

= ๔ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

๑ นก. = ๓ ชม. ปฏิบัติ  

= ๐ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

(๔ + ๐) = ๔ ชม. 

๓ (๑-๖-๒) ๑ นก. = ๑ ชม. บรรยาย 

= ๒ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

๒ นก. = ๓ ชม. ปฏิบัติ  

= ๐ ชม. ศึกษาด)วย

ตนเอง 

(๒ + ๐) = ๒ ชม. 

  

 ๘.๔ รายวิชาฝgกงาน การฝgกภาคสนาม การฝgกในแหลAงปฏิบัติ (Internship) การฝgกงานใน

โรงพยาบาล 

 กำหนดให)การฝ�กงาน การฝ�กภาคสนาม การฝ�กในแหล>งปฏิบัติ (Internship) การฝ�กงานใน

โรงพยาบาล ๑ หน>วยกิต ใช)เวลาปฏิบัติ ๓-๖ ช่ัวโมงต>อสัปดาหM และไม>ต)องระบุจำนวนช่ัวโมงศึกษาด)วยตนเอง 

เน่ืองจากถือว>ารายวิชาน้ีมีลักษณะเปHนการศึกษาด)วยตนเองอยู>แล)ว ท้ังน้ี จำนวนช่ัวโมงรวมในวงเล็บจะต)องเท>ากับ 

๓-๖ เท>าของจำนวนหน>วยกิต รายละเอียดการฝ�กในแหล>งปฏิบัติ (Internship) เปHนไปตามประกาศท่ีเก่ียวข)อง 

 

 



 - ๑๖ - 

ตัวอย9าง 

การระบุหนAวยกิต บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาดOวยตนเอง 

๑ (๐-๓-๐) - ๓ ชม. - 

๑ (๐-๔-๐) - ๔ ชม. - 

๑ (๐-๕-๐) - ๕ ชม. - 

๑ (๐-๖-๐) - ๖ ชม. - 

 

 ๗.๕ รายวิชาวิทยานิพนธ:หรือสารนิพนธ: 

 กำหนดให) ๑ หน>วยกิตเท>ากับจำนวนช่ัวโมงปฏิบัติ ๓ ช่ัวโมง และไม>ต)องระบุจำนวนช่ัวโมงศึกษาด)วย

ตนเอง เน่ืองจากถือว>ารายวิชาน้ีมีลักษณะเปHนการศึกษาด)วยตนเองอยู>แล)ว ท้ังน้ี จำนวนช่ัวโมงรวมในวงเล็บจะต)อง

เท>ากับ ๓ เท>าของจำนวนหน>วยกิต 

 ตัวอย9าง 

จำนวนหน>วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด)วยตนเอง) 

 หลักสูตรปริญญาโท 

  แผน ก แบบ ก๑  ๓๖ (๐-๑๐๘-๐) 

  แผน ก แบบ ก๒  ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

  แผน ข   ๖ (๐-๑๘-๐) 

 หลักสูตรปริญญาเอก 

 แบบ ๑ ทำวิทยานิพนธMอย>างเดียว  

  แบบ ๑.๑ สำหรับผู)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ๔๘ (๐-๑๔๔-๐) 

  แบบ ๑.๒ สำหรับผู)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ๗๒ (๐-๒๑๖-๐) 

 แบบ ๒ ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธM  

  แบบ ๒.๑ สำหรับผู)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ๓๖ (๐-๑๐๘-๐)  

  แบบ ๒.๒ สำหรับผู)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ๔๘ (๐-๑๔๔-๐) 

 



 - ๑๗ - 

เอกสารแนบหมายเลข ๒ 

รายการเอกสารท่ีตOองสAงมายังบัณฑิตวิทยาลัย  

 

๑. กรณีเสนอขออนุมัติหลักการเป=ดหลักสูตรใหมA 

๑) หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร (รายละเอียดหนังสือ

นําขอให)ระบุวันท่ีคณะกรรมการประจําส>วนงานให)ความเห็นชอบด)วย) 

๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส>วนงานฉบับท่ีให)ความเห็นชอบในหลักการการเป9ดหลักสูตรใหม>

ภายใต)สังกัดของส>วนงาน 

๓) แบบฟอรMมการเสนอขออนุมัติหลักการเป9ดหลักสูตรใหม> เพ่ือนำเสนอต>อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

(MU-CUR 01) (พร)อมไฟลMข)อมูล) 

 

๒. กรณีเสนอขออนุมัติเป=ดหลักสูตรใหมA/หลักสูตรปรับปรุง 

๑) หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร (รายละเอียดหนังสือ

นําขอให)ระบุวันท่ีคณะกรรมการประจําส>วนงานให)ความเห็นชอบด)วย) 

๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส>วนงานฉบับท่ีให)ความเห็นชอบในการเป9ดหลักสูตรใหม>/หลักสูตร

ปรับปรุงภายใต)สังกัดของส>วนงาน 

๓)  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) (พร)อมไฟลMข)อมูล) 

๔) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) จำนวนอย>างน)อย ๓ รายวิชา ประกอบด)วย (๑) รายวิชาในโครงสร)างของ

หลักสูตรท่ีมีความร>วมมือในการจัดทำ การสอน การปฏิบัติการกับกลุ>มเป~าหมายท่ีเปHนตลาดแรงงานของ

มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตท่ีหลักสูตรจะผลิต อย>างน)อย ๑ รายวิชา (๒) รายวิชาท่ีมีผลการเรียนรู)ท่ีเปHน

ทักษะท่ีสำคัญและเปHนท่ีต)องการในศตวรรษท่ี ๒๑ อย>างน)อย ๑ รายวิชา และ (๓) รายวิชาท่ีให)นักศึกษา

ของหลักสูตรมีประสบการณMในต>างประเทศ (Internship) สำหรับหลักสูตรนานาชาติ หรือรายวิชาท่ีมีการ

ฝ�กในสถานประกอบการของกลุ>มเป~าหมายท่ีเปHนตลาดแรงงานของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

สำหรับหลักสูตรไทย อย>างน)อย ๑ รายวิชา (พร)อมไฟลMข)อมูล) 

๕) หลักฐานแสดงความพร)อมในการเป9ดหลักสูตร (แบบฟอรMมบทสรุปผู)บริหาร) 

๖) สําเนาคําส่ังแต>งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรใหม>) หรือสําเนาคําส่ังแต>งต้ัง

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรปรับปรุง) 

๗) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรใหม>) หรือรายงานการประชุม

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรปรับปรุง) 

๘) รายงานการประชุมร>วมกับผู)มีส>วนได)ส>วนเสีย ตลาดแรงงาน สถานประกอบการท่ีมีรายละเอียดของ

ข)อเสนอแนะในการเป9ดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรใหม>) หรือปรับปรุงหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรปรับปรุง) 

อย>างชัดเจน 

๙) แบบฟอรMม GRCD02-01 การรับรองข)อมูลประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารยMประจํา

หลักสูตร และแบบฟอรMม GRCD02-02 การรับรองข)อมูลประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของ

อาจารยMประจําหรืออาจารยMพิเศษ 

 



 - ๑๘ - 

๓. กรณีเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงเล็กนOอย 

๑) หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร (รายละเอียดหนังสือ

นําขอให)ระบุวันท่ีคณะกรรมการประจําส>วนงานให)ความเห็นชอบด)วย) 

๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส>วนงานฉบับท่ีให)ความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง

เล็กน)อยภายใต)สังกัดของส>วนงาน 

๓) แบบฟอรMม สมอ.๐๘ 

 ๓.๑) กรณีปรับรายช่ืออาจารยMประจำหลักสูตรและอาจารยMผู)รับผิดชอบหลักสูตร แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 

  ๓.๑.๑)  รายละเอียดเก่ียวกับอาจารยMประจำหลักสูตรและอาจารยMผู)รับผิดชอบหลักสูตรตาม

แบบฟอรMมท่ีกำหนด (พร)อมไฟลMข)อมูล) 

  ๓.๑.๒)  แบบฟอรMม GRCD02-01 การรับรองข)อมูลประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ของ

อาจารยMประจำหลักสูตร และแบบฟอรMม GRCD02-02 การรับรองข)อมูลประวัติการศึกษา

และผลงานทางวิชาการ ของอาจารยMประจำหรืออาจารยMพิเศษ (พร)อมไฟลMข)อมูล) 

 ๓.๒) กรณีเป9ดรายวิชาใหม>ในหมวดวิชาเลือก หรือปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา แนบเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 

  ๓.๒.๑)  มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ รายวิชาน้ัน (พร)อมไฟลMข)อมูล) 

 

๔. กรณีเสนอขออนุมัติป=ดหลักสูตร 

๑) หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน)าส>วนงานต)นสังกัดของหลักสูตร (รายละเอียดหนังสือ

นําขอให)ระบุวันท่ีคณะกรรมการประจําส>วนงานให)ความเห็นชอบด)วย) 

๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส>วนงานฉบับท่ีให)ความเห็นชอบในการป9ดหลักสูตรภายใต)สังกัด

ของส>วนงาน 

๓)  แบบเสนอขอป9ดหลักสูตร (MU-CUR 04) (พร)อมไฟลMข)อมูล) 

๔) แบบแสดงความประสงคMการดำเนินการกับรายวิชาในโครงสร)างหลักสูตร (พร)อมไฟลMข)อมูล) 

 

*** ขอใหOตรวจสอบใหOถูกตOองครบถOวนทุกรายการกAอนสAงมายังบัณฑิตวิทยาลัย *** 
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