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ปรับปรุงโดย กลุมภารกิจพัฒนาคณาจารย หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เม่ือวันท่ี  28 มกราคม 2562 
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 3/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 (ที่ประชุม มีมติใหความเห็นชอบ) 

 
 

แบบฟอรมการขอปรับปรุงรายวิชา 
 
1.  เอกสารประกอบการเสนอขอเปดรายวิชา 

1. บทสรุปภาพรวมของรายวิชา  
2. แบบฟอรมการขอปรับปรุงรายวิชา 
3. เอกสาร สมอ.08  
4. ซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล xxx.pdf 

จํานวน 1 แผน 
 

2.  แบบฟอรมการขอปรับปรุงรายวิชา จะตองผานการพิจารณา เปนไปตามข้ันตอนการเสนอรายวิชา ดังน้ี 
1.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดําเนินการปรับปรุงรายวิชาใหแลวเสร็จ (ตามแนวทาง 

Outcome-based Education: OBE) และมีการประชุมคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตามลําดับ 

2.  นําเสนอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/วิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
3.  นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
4.  นําสงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อพิจารณานําเขาสูคณะกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลัย (ตามขั้นตอน)  
5.  นําสงเพื่อพิจารณาโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะรายวิชาระดับ

บัณฑิตศกึษา)  
6.  นําเสนอรายวิชาเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
7.  นําเสนอรายวิชาเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
8.  นําเสนอรายวิชาเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการ  
9.  นําเสนอรายวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
10. นําเสนอรายวิชาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อทราบ 
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บทสรปุภาพรวมของรายวิชา 
 
1. ชื่อรายวิชา......................................................................................... 
2. สถานภาพของรายวิชา 

  รายวิชาปรับปรุง กําหนดการเปดสอน ภาคการศึกษาที่ ……… ปการศกึษา …………. 
3. ความรู ทักษะและทัศนคติ ท่ีไดจากการเรียนการสอนรายวิชา 
.........…………………………………………………………………………………………………………………………………….....….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….......... 
…………….....….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….....….……………...…...................................……………………………………………………………… 
4. จุดเดนของรายวิชา 
.........…………………………………………………………………………………………………………………………………….....….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….......... 
…………….....….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….....….……………...…...................................……………………………………………………………… 
5. การตอบเสนอตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแมโจ 15 ป (2555-2570) 
.........…………………………………………………………………………………………………………………………………….....….
……………………………………………………………………………………………………………………………..….......... 
…………….....….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….....….……………...…...................................……………………………………………………………… 

 
      รับรองความถูกตองของขอมูล 

 
(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… 
         (......................................................................) 

ตําแหนง อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
วันท่ี .......... เดือน …..………………พ.ศ. …………. 

 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… 
         (......................................................................) 

ตําแหนง คณบดี.......................... 
วันท่ี .......... เดือน …..………………พ.ศ. ………….
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การขอปรับปรุงรายวชิา 
 
 
 
 

รหัสวิชา(ภาษาไทย)...... ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย).................... 
รหัสวิชา(ภาษาอังกฤษ)...... ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ).................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร...............สาขาวิชา....................... 
คณะ...................... 

มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดแพร 
มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร จังหวัดชุมพร 

มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
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สรุปขั้นตอนการขอปรับปรุงรายวิชา 

รหัสวิชา(ภาษาไทย)...... ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)............. จํานวน .. (…-…-…) หนวยกิต 
คณะ………………… มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
การขอปรับปรงุรายวิชานี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมดังนี้ 

1. คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/วิทยาลัย ............................................ 
ในการประชุม ครั้งที่ ................ วันท่ี ............................................ 

2. คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ........................................................ 
ในการประชุม ครั้งที่ ................ วันท่ี ............................................ 

3. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา)  
ในการประชุม ครั้งที่ ................ วันท่ี ............................................ 

4. คณะกรรมการวิชาการ 
ในการประชุม ครั้งที่ ................ วันท่ี ............................................ 

5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งที่ ................ วันท่ี ............................................ 

6. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติรายวิชา 
ในการประชุม ครั้งท่ี ................ วันท่ี ............................................ 
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แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 

******************** 
 

1. รหัสรายวิชา ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ XX ........ / XX ........ 
2. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย    ............................................ 
3. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ   ............................................ 
4. วิชาบังคับกอน    ไมมี / ........................ 
5. รายวิชาน้ี สังกัดหลักสูตร   .....................บัณฑิต  

       สาขาวิชา    ............................................ 
                คณะ    ............................................ 

6. รายวิชาน้ีอยูในหมวดวิชา ดังน้ี 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา................................................. 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 □ กลุมวิชาแกน 
 □ กลุมวิชาเอกบังคับ 
 □ กลุมวิชาเอกเลือก 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................... 

 
7. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  ............................................ 
8. อาจารยผูสอนรายวิชา   ............................................ 
9. กําหนดการเปดสอน   ภาคการศึกษาที่ ........... ปการศกึษา ................... 
10. สาระสําคัญที่ขอปรบัปรงุ 

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

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

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

............................................................................................................................................... 
11. นักศึกษากลุมเปาหมายและกําหนดเปดสอน 

11.1 นักศึกษาในหลักสูตร........................บัณฑิต สาขาวิชา........................................... 
11.2 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ........... ปการศึกษา ................... เปนตนไป 

12. เหตุผลในการขอปรับปรงุ (โปรดระบุเหตุผลที่ตองการปรับปรุง ไมควรเกิน 3 บรรทัด) 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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13. รายละเอียดการขอปรับปรุง 
 

หัวขอ เดิม ใหม สวนที่เปลี่ยนแปลง 

รหัสวิชาภาษาไทย     

ชื่อวิชาภาษาไทย     

รหัสวิชาภาษาอังกฤษ     
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ     
จํานวนหนวยกิต    

วิชาบังคบักอน    

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาไทย 

   

คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

   

 
14. โครงสรางของหลักสูตรที่เกี่ยวของ 

 ไมเปลี่ยนแปลง 
 เปลี่ยนแปลง (ระบุ)................................................ 

 
15. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบการขอปรับปรุงรายวิชาดังกลาว  
ในการประชุมครั้งที่ ........... เม่ือวันที่ ............................................ 
 

16. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจอนุมัติ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจอนุมัติใหมีผลบังคับใชเมื่อวันที่............................................ 
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17. วัตถุประสงคของรายวิชา 
17.1 ................................................................................................................................. 
17.2 ................................................................................................................................. 
17.3 ................................................................................................................................. 

 
18. เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
บทที ่ หัวขอ จํานวนชั่วโมง/สัปดาห น้ําหนัก

ที่ใช
วัดผล 

  บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษา
ดวย

ตนเอง 
      
      
      

      
      
      
      

      
 รวม     

 
19. วิธีการวัดผล 

สอบกลางภาค  รอยละ  ………… 
สอบปลายภาค   รอยละ  ………… 
รายงานเฉพาะบุคคล  รอยละ  ………… 
รายงานกลุม  รอยละ  ………… 
การมีสวนรวมในชั้นเรยีน ความรับผิดชอบ และการประเมินตนเอง รอยละ ………… 

รวม รอยละ 100 
หมายเหตุ :  รอยละการวัดผลสอบกลางภาค และสอบปลายภาค สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสมของแตละรายวิชา 
 
20.  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุ
ไวในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 
 1. สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา        
 2. คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ  1  
 3. วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศกึษาในรายวิชานี้เพ่ือประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐานการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ 
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20.1.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบตอของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 (ใหเลือกใชแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตาม มคอ.1 ของตนเองเทานั้น กรณีหลักสูตรใดไมมี มคอ.1 หรือใหใชของมหาวิทยาลัย) 

 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3.  ทักษะทาง
ปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
                

 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อการและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
                    

 
วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ราย 
วิชา คุณธรรมและจริยธรรม 

ความรู 
 

ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อการ
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
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การทองเที่ยวและการโรงแรม 

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อการและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
                 

 
การบญัชี 

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อ
การและการใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
                   

 
วิศวกรรมศาสตร 

 
 

รายวิชา 

 
 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
 

ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อการและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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20.2  วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
1.1 มีความยึดมั่นความดีงามในทาง
วิชาการ ซือ่สัตยสจุริต เสียสละ มนี้ําใจ
ชวยเหลือผูอื่น 

  

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดลอม 

  

1.3 เคารพสิทธิของผูอื่น คาํนึงถึงความ
เสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ
ในสังคม 

  

2. ความรู 
ความรูท่ีตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความสามารถอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีที่สาํคัญในเนื้อหาวชิาที่ศกึษา 

  

2.2 มีความสามารถในการบูรณาการ
เนื้อหาในสาขาวิชาชีพและสาขาที่
เก่ียวของ 

  

2.3 มีความสามารถประเมินคาโดย
อาศัยขอเท็จจริงในการตัดสินใจ 

  

3. ทกัษะทางปญญา 
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1 มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห 
สังเคราะห อยาเปนระบบ 

  

3.2 มีความสามารถในการประยุกต
ความรูไปบูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ ที่
เก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาได   

  

3.3 มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม/องคความรูใหมได 

  

4. ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบที่ตองการพัฒนา
วิธีการสอน 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มีจิตสํานึกตอภาระหนาที่ที่ไดรบั
มอบหมาย 

  

4.2 มีความสามารถในการปรับตัวใน
การทํางานรวมกับผูอื่น   

  

4.3 มีภาวการณเปนผูนํา ชวยเหลอืผูอื่น
และแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีความสามารถเลือกใชทักษะทาง
ภาษาและรูปแบบการสื่อสารท่ี
เหมาะสม 

  

5.2 มีความสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมขอมลู 
ติดตอสื่อสาร จัดการและนําเสนอขอมลู
ได 

  

5.3 มีความสามารถนําเทคนิคทางสถติ ิ
และทางคณิตศาสตรพื้นฐานมาใชใน
การศึกษา คนควา วิเคราะหและ
นําเสนอประเด็นตาง ๆ ได 

  

 
20.3. ผลการเรียนรูระดับรายวิชาและความสอดคลองกับ Bloom’s Taxonomy 

CLOs Outcome Statement Specific LO Generic LO Level 
1     
2     
3     
4     

Bloom’s Taxonomy:  
U = Remembering/Understanding  A = Applying/Analyzing  
E = Evaluating/Creating 
 
20.4 ความสัมพันธระหวาง CLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิของ
หลักสูตร 

CLOs/รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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21. แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
     1.1 ภาคบรรยาย 
สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  

(ชัว่โมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อการเรียนรูที่
ใช 

ผูสอน 

      
      
      
      
      
      
      

     1.2 ภาคปฏิบตัิ 
สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*   

(ชัว่โมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช  
ผูสอน 

     
     
     
     
     
     
     

* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต 
* หมายเหต ุในตารางผูสอนใหระบุรายชื่ออาจารยผูสอน  
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  
สัปดาหที่
ประเมิน   

สัดสวนของการ
ประเมิน 

1     

2     

3     

4     

5     
เกณฑการประเมินผล  (สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม) 

 80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 60 – 64  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 79  % ระดับคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดับคะแนน  D+ 
 70 – 74  % ระดับคะแนน  B 50 – 54  % ระดับคะแนน  D 
 65 – 69  % ระดับคะแนน  C+ ต่ํากวา 50 % ระดับคะแนน  F 
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22. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

4. ภารกิจอื่น ๆ ท่ีนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน   
4.1 ผลงานวิจัย 

4.2 งานบรกิารวิชาการ 

4.3 งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

5. ทรัพยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก 
7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 

 
23. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูระดับรายวิชา   

1. ระบบและกลไก 
1.1 มีการกําหนดคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ/วิทยาลัย 
1.2 มีการกําหนดคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา 
1.3 กําหนดข้ันตอนและวิธีการทวนสอบ 
1.4 กําหนดลักษณะผิดปกติของผลการประเมิน  

2. ขั้นตอนและวิธีการ 
2.1 กําหนด/คัดเลือกรายวิชารับการทวนสอบ 
2.2 เกณฑการทวนสอบ 

3. ระยะเวลาการดําเนินการทวนสอบ 
4. กรณีผลการทวนสอบผิดปกติ 

4.1 การดําเนินการ 
4.2 การแกไขปรบัปรุง 

5. การรายงานผล 
 

      รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 
(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… 
         (......................................................................) 
ตําแหนง อาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
วันที่ .......... เดือน …..………………พ.ศ. …………. 
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(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… 
         (......................................................................) 
ตําแหนง คณบดี.......................................................... 
วันที่ .......... เดือน …..………………พ.ศ. …………. 

 

 
 

 
หมายเหต ุ: ตัวอักษรสีแดงเปนเพียงตวัอยางการพิมพเทานั้น หากแกไขเสร็จแลวขอใหลบออก 
               แบบอักษรใหใช TH SarabunPSK ขนาด 16   
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สมอ. 08 

 
การปรบัปรงุแกไขรายวิชาในหมวดวิชา................................................ 

หลักสูตร........................บณัฑิต สาขาวิชา...................... 
(หลักสูตร........... พ.ศ..............) 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
..................................................... 

 
1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบการเปดสอนจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
   เมื่อวันที่...............  เดือน.......................  พ.ศ. ........................... 
  

2. สภามหาวิทยาลัยแมโจ ไดอนุมัติการปรับปรงุแกไขครั้งน้ีแลว ในคราวประชุม ครั้งท่ี........../........................ 
   เมื่อวันที่...............  เดือน.......................  พ.ศ. ........................... 
 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษา รุนปการศกึษา……………. 
    ตั้งแตภาคการศกึษาที่...................  ปการศึกษา......................  เปนตนไป 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 

5. สาระในการปรบัปรุงแกไข  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 
6.  โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรบัปรุงแกไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑ 
     มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. .............. ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏวา............................ 
 

หมวดวิชา เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ 
(หนวยกิต) 

โครงสรางเดิม 
(หนวยกติ) 

โครงการสรางใหม 
(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30   
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84   
   2.1 กลุมวิชาแกน -   
   2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ -   
   2.3 กลุมวิชาเอกเลือก  -   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6   
หนวยกิตรวมไมนอยกวา ไมนอยกวา 120   
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ปรับปรุงโดย กลุมภารกิจพัฒนาคณาจารย หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เม่ือวันท่ี  28 มกราคม 2562 
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 3/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 (ที่ประชุม มีมติใหความเห็นชอบ) 

 
 

 

      รับรองความถูกตองของขอมูล 
       
 

(ลงชื่อ) …………………………………………………………… 
(………………………………………………………..) 

ตําแหนง        อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
วันที่ ........ เดือน………..พ.ศ. ................... 

 
หมายเหตุ 1)  แบบฟอรม 1 ฉบับ ใหใชกับการปรับปรงุแกไข 1 หลักสูตรเทานั้น 

2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเปนรายหลักสูตร 
ฉะน้ัน การปรับปรุงแกไขในเรื่องหนึ่ง หากมีผลกระทบตอหลักสูตรใดบาง 
มหาวิทยาลัย/สถาบันจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบเปนรายหลักสูตรเชนกัน ยกเวน การเปดรายวิชาเลือกเสรี 

3) ในกรณีที่การปรับปรุงแกไขมีจํานวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแกไขนั้น มี
ผลกระทบตอการเสนอขอมูลในเอกสารหลายแหง ควรจัดทําเปนหลักสูตร
ปรับปรุงใหมทั้งฉบับ 

 

 
 


