
แบบฟอร์มการขอเปิดหลักสูตรใหม ่
1. ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย)  ..................................................................................................................................  
(ภาษาอังกฤษ ...............................................................................................................................  
 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชา/สาขาวิชา .......................................................................................................................  
 คณะ .............................................................................................................................................  
 

3. ระดับ 
  ปริญญาโท        แผน 1 แบบวิชาการ (ท าวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 12 หน่วยกิต)

    แผน 2 แบบวิชาชีพ (ท างานนิพนธ์ ไม่เกิน 6 หน่วยกติ) 
 
  ปริญญาเอก        1.1 (จบปริญญาโท ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต) 
    1.2  (จบปริญญาตรี ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต)
      2.1 (จบปริญญาโท เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
    36 หน่วยกิต) 
      2.2  (จบปริญญาตรี เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อกว่า  
    48 หน่วยกิต) 

4. รูปแบบของหลักสูตร  
4.1 ภาษาที่ใช้   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)………………………… 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)………………………… 
 4.2 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย   
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ (นิสิตต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี) 

4.3 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน) 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน...................................................................................................  
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
   EEC model  
   CWIE 
   อ่ืน ๆ ระบุ .............................................................  
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  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน/ หน่วยงานอื่น 
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................  
  รูปแบบของความร่วมมือ 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

 
5.  ภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่ขอเปิด 
 ภาคการศึกษา…………………………ปีการศึกษา..……………………………………………….. 
 
6.  ประเด็นการตอบสนองต่อเป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ระบุให้ชัดเจนว่าตอบสนองด้านใด 
อย่างไร) 
  .................................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................................  
7.  หลักการและเหตุผลในการเสนอขอเปิดหลักสูตร 
  .................................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................................  
8.  จุดเด่นของหลักสูตร 
  .................................................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................................................  
 
9. แผนการรับนิสิต  
 ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ปีการศึกษา 25… 25… 25… 25… 25… 
แผน 1 แบบวิชาการ 

จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 ….. ….. ….. ….. ….. 
ปีที ่2 (...) ….. ….. ….. ….. 

แผน 2 แบบวิชาชีพ 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 ….. ….. ….. ….. ….. 

ปีที ่2 (...) ….. ….. ….. ….. 
รวม …..(...) ….. ….. ….. ….. 

คาดวา่จะส าเร็จการศกึษา (...) ..... ..... ..... ….. 
หมายเหตุ ในวงเล็บ (..) คือจ านวนนิสิตทั้งหมดท่ีคงค้างจากปีการศึกษาก่อนหน้า 
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ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ปีการศึกษา 25… 25… 25… 25… 25… 

แผน 1.1  
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 ….. ….. ….. ….. ….. 

ปีที ่2 (...) ….. ….. ….. ….. 
ปีที ่3 (...) ….. ….. ….. ….. 

แผน 1.2 
จ านวนรับเข้า  ปีที ่1 ….. ….. ….. ….. ….. 

ปีที ่2 (...) ….. ….. ….. ….. 
ปีที ่3 (...) ….. ….. ….. ….. 

แผน 2.1 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 ….. ….. ….. ….. ….. 

ปีที ่2 (...) ….. ….. ….. ….. 
ปีที ่3 (...) ….. ….. ….. ….. 

แผน 2.2 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 ….. ….. ….. ….. ….. 

ปีที ่2 (...) ….. ….. ….. ….. 
ปีที ่3 (...) ….. ….. ….. ….. 
รวม …..(...) ….. ….. ….. ….. 

คาดวา่จะส าเร็จการศกึษา (...) ..... ..... ..... ….. 
หมายเหตุ ในวงเล็บ (..) คือจ านวนนิสิตทั้งหมดท่ีคงค้างจากปีการศึกษาก่อนหน้า 

 
 
10. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 ในอัตรา................................................ บาท/ภาคการศึกษา 



4 
 

11.  ความพร้อมด้านบุคลากร 
11.1 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที่ 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ภาควิชา/คณะที่สังกัดหรือ 

(นาย/นาง/นางสาว) (ระบุสาขาวิชา) /ปี พ.ศ. หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

หมายเหตุ  1.  ให้ท าเครื่องหมาย* นามสกุลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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11.2  ผลงานทางวิชาการ  (งานแต่งต ารา  เอกสารค าสอน  เอกสารประกอบการสอน  งานวิจัย ฯลฯ)  ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เรียงปีพ.ศ. จากปัจจุบันไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี) 

งานวิจัย   
[กรณีตีพิมพ์ในวารสาร ให้ระบุฐานข้อมูล ได้แก่ TCI, ERIC, Scopus, Web of Science เป็นต้น] 

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

 
บทความทางวิชาการ  
[กรณีตีพิมพ์ในวารสาร ให้ระบุฐานข้อมูล ได้แก่ TCI, ERIC, Scopus, Web of Science เป็นต้น] 

  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  
 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น    
  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  
 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม   
  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  

 
ต ารา/หนังสือ  

  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................  
 
12.  ต้นทุนการผลิต  
 12.1 รายรับ (รายรับที่คณะน าไปประมาณการรายรับ ได้แก่ ค่าบ ารุงคณะ ค่าบ ารุงพิเศษเฉพาะสาขา  
                     ค่าหน่วยกิต เป็นต้น) 
 ……………………………………………………...………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
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12.2 รายจ่าย (ให้พิจารณารวมถึงการตัดโอนให้หน่วยงานอ่ืน ๆ  และรายจ่ายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ 
       การเงิน และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

หมวดรายจ่าย 25… 25… 25… 25… 25… 

1. งบบุคลากร      
2. งบด าเนินการ      
3. งบลงทุน      
4. งบเงินอุดหนุน      

รวม      
  
 12.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวหรือต่อหลักสูตร (ต่อรุ่น) 
 …………………………………………………………………………………………………...…. 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 12.4 จ านวนนิสิตที่น้อยที่สุดที่คุ้มทุน จ านวน....................................... คน 
 
13. ความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงานและสังคม/การส ารวจตลาด (Market surveys) 
  ...............................................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................................  
 
14. การเปิดสอนหลักสูตรนี้ของมหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศไทย (อย่างน้อย 3 มหาวิทยาลัย) 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา สังกัดมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายเทียบเคียง 
   
   
   

 
 
       ลงชื่อ …………..…………………………….. 
        (                ) 
         ประธานหลักสูตร ……………………………… 
 
       ลงชื่อ ………………………………………… 
        (              ) 
       คณบดีคณะ …………………………………... 

 
 

 


