
กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
 

 

 
๑. ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
 (ภาษาไทย).................................................................................................................... ............................. 
 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... ............................................................................ ...... 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ............................................................................................................................. ......... 
๓. ระดับของหลักสูตร 
   ต่ำกว่าปริญญาตรี  

   ปริญญาตรี       O  ระบุกลุม่และแบบของหลักสูตร.........................................   

    ปริญญาโท        O  ระบุแผนของหลักสูตร........................................................  

   ปริญญาเอก       O  ระบุแผนของหลักสูตร........................................................     

๔. ประเภทของหลักสูตร   
   หลักสูตรไทย 
   หลักสูตรนานาชาติ 
๕. รูปแบบการจัดการศึกษา 
   หลักสูตรภาคปกติ 
   หลักสูตรภาคพิเศษ 
๖. ปีการศึกษาที่เริ่มเปิดสอน  ......................................................... 
๗.  ลักษณะของหลักสูตร 
   มีสาขาวิชาเดียว 
   มี...................สาขา 
   หลักสูตรร่วม (Joint Degree) 
   หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................... 
๘. ความจำเป็นและหลักการในการขอเปิดหลักสูตร 
    ตอบสนองความต้องการของประเทศ  ตอบสนองนโยบายของสถาบัน 
    เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือประเทศ  เป็นการผลิตในสาขาขาดแคลน 
    เป็นการผลิตในสาขาที่ทันสมัยตอบสนองตลาดแรงงาน      เป็นสาขาทีห่น่วยงานเชี่ยวชาญ 
    เป็นการผลิตเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  

    อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................................................................ 

 แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติหลักการขอเปิดหลกัสูตร

ใหม่  



๒ 
 

กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
 

๙. ประเด็นการสนองตอบต่อวิสัยทศัน์/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ของสถาบัน และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 ๙.๑ การสนองตอบต่อวิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ของสถาบัน (ระบุให้ชัดเจนว่าตอบสนอง   
ในประเด็นใด อย่างไร) 
 .................................................................................................................................................................... 
.................................................................................... .............................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................... .............................................................................................. 
 ๙.๒ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระบุให้ชัดเจนว่าตอบสนองความต้องการอย่างไร) 
 ...................................................................................... .............................................................................. 
...................................................................................................................................................... ............................ 
.................................................................................... .............................................................................................. 
........................................................................... ...................................................................................... ................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
๑๐. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในสาขา.........................................................เพ่ือการประกอบอาชีพ 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 ๑๐.๑ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ๑).................................................................................................................................................. 
  ๒)......................................................................................................................... ......................... 
  ๓).................................................................................................................................................. 
  ๔)................................................................................................................ .................................. 

 ๑๐.๒ คุณลักษณะทีพึ่งประสงค ์

๑).................................................................................................................................................. 
  ๒)................................................................................... ............................................................... 
  ๓).................................................................................................................................................. 
  ๔)................................................................................................................ .................................. 

 

 



๓ 
 

กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
 

๑๐.๓ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่คาดหวัง 
  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 

รายละเอยีด กลยุทธ์การสอน 

ด้าน................................ ๑).............................................................  
๒)............................................................ 
๓)............................................................ 
 

ด้าน.................................. ๑)............................................................  
๒)............................................................ 
๓)............................................................ 

ด้าน.................................. ๑)...........................................................  
๒)............................................................ 
๓)............................................................ 

 

หมายเหตุ  การวิเคราะห์ที่มาของผลลัพธ์การเรียนรู้ นำไปใส่ในภาคผนวก 
๑๑. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพอิสระที่ใช้ความรู้จากหลักสูตร  
 .............................................................................................................................................................. ...... 
.................................................................................... .............................................................................................. 
.................................................................................... .............................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  
๑๒. เปรียบเทียบหลักสูตรใหม่กับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วทั้งในและนอกสถาบัน (จุดเด่น) 
 ๑๒.๑ หลักสูตรใหม่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในสถาบันอย่างไร 
  

หลักสูตรใหม่ (ระบุ............) หลักสูตรเดิม (ระบุ............) หลักสูตรเดิม (ระบุ............) 
   
   
   
   
   
   
 



๔ 
 

กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
 

 ๑๒.๒ หลักสูตรใหม่มีความแตกต่างจากหลักสูตรเดียวกันหรือคล้ายกันของสถาบันอ่ืน (ในประเทศ)   
ในประเด็นสำคัญอย่างไร 

หลักสูตรใหม่ (ระบุ............) หลักสูตรของสถาบัน.......... หลักสูตรของสถาบัน.......... 
   
   
   
   
   
   

๑๓. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

   
   
   
   
   
   

๑๔. องค์ประกอบของความสำเร็จอื่น ๆ เช่น ด้านการพัฒนาอาจารย์ ด้านการวิจัย ด้านบุคลากร ด้านความ
พร้อมของทรัพยากร และนักศึกษา เป็นต้น  
ประเด็นองค์ประกอบความสำเร็จ องค์ประกอบของความสำเร็จ แนวทางเสริม 

   
   
   
   
   
   

 

 

 



๕ 
 

กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
 

๑๕. แผนการรับนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 
จำนวนรับต่อปีการศึกษา (คน) 

๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... 
ชั้นปีที่ ๑      
ชั้นปีที่ ๒      
ชั้นปีที่ ๓      
ชั้นปีที่ ๔      
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา      

จำนวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน จำนวน.....................คน 
หมายเหตุ  ชั้นปีที่รับนักศึกษาเป็นไปตามหลักสูตร 

๑๖. งบประมาณ 
 ๑๖.๑ ประมาณการรายรับ 

รายรับ 
ปีงบประมาณ 

๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... 
ค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
(คนละ...............บาท) 

     

ทุนภายนอกหรือรายได้ที่สนับสนุน
การศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 

     

อ่ืน ๆ      
รวมประมาณการรายรับ      

 ๑๖.๒ ประมาณการรายจ่ายในการผลิต 

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... 
ก. งบดำเนินงาน      
  ๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร      
     ** ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากรทุกประเภท   
  ๒. ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย      
     ** ระบุรายละเอียด      
  ๓. ค่าวัสดุ      



๖ 
 

กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
 

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... 
  ๔. ค่าสาธารณูปโภค      
ข. งบลงทุน      
  ๑. ค่าครุภัณฑ์      
  ๒. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามี)      
  ๓. ค่าเสื่อมราคา      
รวมประมาณการรายจ่าย      

 ๑๖.๓  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 

  
ปีงบประมาณ 

๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... ๒๕......... 
ประมาณการรายรับต่อปี      
ประมาณการรายจ่ายต่อปี      
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา      

จำนวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน จำนวน.......................คน 

กรณีทีห่ลักสูตรไม่คุ้มทุนแต่เกิดความคุ้มค่า (อธิบายรายละเอียด) 
....................................................................................................................................................... ................ 

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

.......................................................................................................................................................................... .......... 
๑๗. ความพร้อมในการเปิดหลกัสูตร 
 ๑๗.๑ อาจารย์ 
  ๑๗.๑.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ช่ือ-สกุล 

 (เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน) 
เลขท่ีใบ

ประกอบวิชาชีพ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

 (สาขา/สถาบัน) 
ปีท่ีสำเรจ็
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการล่าสุด
ในรอบ ๕ ป ีย้อนหลัง 

 นาย/นาง/นางสาว................ 
๓ ๑๐๐๘ ๐๑๒ ๔๔ XXX 

     

       
       
หมายเหตุ  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามประกาศ กกอ. กรณีท่ีหลักสูตรมีสภาวิชาชีพ ต้องมี
คุณสมบัติตามที่สภาวิชาชีพกำหนด 



๗ 
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๑๗.๑.๒ อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
(เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน) 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(สาขา/สถาบัน) 

ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ
ล่าสุดในรอบ ๕ ปี 

ย้อนหลัง 
 นาย/นาง/นางสาว................ 

๓ ๑๐๐๘ ๐๑๒ ๔๔ XXX 
    

      
      
      
หมายเหตุ  คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นไปตามประกาศ กกอ กรณีท่ีหลักสูตรมีสภาวิชาชีพ ต้องมี
คุณสมบัติตามที่สภาวิชาชีพกำหนด 

๑๗.๑.๓ อาจารยผ์ู้สอน จำนวน...........................คน 
๑๗.๑.๔ อาจารย์พิเศษ จำนวน...........................คน 

 ๑๗.๒ สถานที่ 
  ระบุสถานที่จัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี รวมทั้งปฏิบัติการต่าง ๆ และภาคปฏิบัติ  
 ๑๗.๓ อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
  ระบอุุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่สำคัญในการจัดการศึกษาของหลักสูตร 
 ๑๗.๔ ส่ือการศึกษา/ตำรา 
  ระบสุื่อการศึกษา/ตำราทางการศึกษาที่สำคัญในการจัดการศึกษาของหลักสูตร  
๑๘. หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน 
 ๑๘.๑ ระบุหน่วยงานภายในสถาบัน เช่น คณะ/วิทยาลัยอ่ืน ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ๑๘.๒ ระบหุน่วยงานภายนอกสถาบัน เช่น สถาบันอื่น สถานประกอบการ แหล่งฝึกทีส่นับสนุนการจัด
การศึกษาในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
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๑๙. โครงสร้างหลักสูตรที่เสนอขอเปิดใหม่ 
       มี มคอ. ๑          ไม่มี มคอ. ๑ 

    
 จำนวนหน่วยกิต 

(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ตามประกาศ กกอ พ.ศ....) 

จำนวนหน่วยกิต 
(หลักสูตร...............................) 

 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
  -.................................................   
  -................................................   
หมวดวิชาเฉพาะ   
  -.................................................   
  -................................................   
หมวดวิชาเลือกเสรี   
   

 
 

ตรวจสอบความถกูต้อง (ลงนาม)......................................................................  
       (                                      ) 

ตำแหน่ง.....................................................................  
วันที่............../................../................ 

 
 

รับรองความถกูต้อง (ลงนาม)......................................................................  
     (                                        ) 

คณบดี............................................................................  
วันที่............../................../................ 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
 

 

     ภาคผนวก 
เอกสารที่ควรบรรจุในภาคผนวก 
 

๑. รายงานการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
๓. ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
๔. อ่ืน ๆ ................................................................... 


