
การเสนอหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

29 มีนาคม 2562
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ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุม คกก. สภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2560 (1 สิงหาคม 2560)
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ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 การเสนอเอกสารเชิงหลักการ

 การบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนของมหาวิทยาลัย

 การจัดทําหลักสูตร

 การนําเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 การบริหารจัดการหลักสูตร

 การประเมินหลักสูตร

 การปรับปรุงหลักสูตร
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6

 การเสนอเอกสารเชิงหลักการ (กรณีหลักสูตรใหม่)



เอกสารเชิงหลักการจะต้องผ่านความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารเชิงหลักการจะต้องผ่านความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ “เอกสาร
เชิงหลักการ” ให้เสนอบรรจุในแผนหลักสูตร 
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คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
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 การจัดทําหลักสูตร (ใหม่/ปรับปรุง)

1. กําหนดกรอบแนวคิดของหลักสูตร

2. ร่างหลักสูตร

3. เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรพิจารณา 

    โดยจัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร

4. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ

5. เสนอคณะกรรมการประจําคณะ

6. เสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
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คณะเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร (ไม่ผ่านบัณฑิตฯ)

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรพิจารณาจํานวนและคุณสมบัติของ

คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

จํานวนอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

    อย่างน้อย 2 คน

3. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน (หากไม่มีองค์กรวิชาชีพให้เสนอ

    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 3 คน)



รายการเอกสารหลักสูตรที่นําเสนอ คกก.บฑ.

1. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

    จํานวน 3 เล่ม และแผ่นบันทึกข้อมูล pdf file 1 แผ่น

2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

3. ตารางปรับแก้ตามมติที่ประชุม ดังนี้

   3.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

   3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษ

รายการที่ 2 และ 3.1-3.2 เอกสารจํานวน 1 ชุด

12



การตรวจรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

• แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับบัณฑิตศึกษา

(ฉบับพฤษภาคม 2561)

• มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขา/สาขาวิชา ......

กรณีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศกึษา สาขา/สาขาวิชา ..........
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• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

 โครงสร้างหลักสูตร

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร/

     อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 การลงทะเบียนเรียน

 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา

 ชื่อปริญญา
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• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

• เกณฑ์/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น TQF
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

หลักสูตรระดับปริญญาเอก เพิ่มประกาศฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2562)
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ภาคผนวก ข

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจําหลักสูตร

แบบฟอร์มข้อมูลประวัติอาจารย์ฯ

คุณสมบัติของอาจารย์ฯ ตามเกณฑ์ สกอ. 2558

1. คุณวุฒิ หรือคุณวุฒิ+ตําแหน่งทางวิชาการ

2. ผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์ สกอ.)

   ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี นับจากปีที่หลักสูตรเริ่มใช้ เช่น ปรับปรุง 2563

    ผลงานที่เผยแพร่ปี พ.ศ. 2563-2559 หรือ ค.ศ. 2020-2016

20



ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก ง 

คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

• ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรพิจารณาจํานวนและคุณสมบัติ

ของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

• จํานวนอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

    อย่างน้อย 2 คน

3. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน (หากไม่มีองค์กรวิชาชีพให้เสนอ

    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 3 คน)
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24

คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร



รายการเอกสารหลักสูตรที่ต้องเสนอ คกก.พิจารณาหลักสูตร

1. แบบรับรองผลงานทางวิชาการ

2. แบบรับรองการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ

    เนื้อความในภาษาอังกฤษของหลักสูตร

3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

4. ตารางปรับแก้ตามมติที่ประชุม ดังนี้

    4.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร

    4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษ 
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5. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

6. บทสรุปผู้บริหาร

7. รายละเอียดข้อมูลสถานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

    อาจารย์ประจําหลักสูตร 

8. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)

รายการเอกสารหลักสูตรที่ต้องเสนอ คกก.พิจารณาหลักสูตร

(ต่อ)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มศก. ที่ครบรอบปรับปรุงและเริ่มใช้

ในปีการศึกษา 2563 มีจํานวน 13 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ต่อ)

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อ

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ต่อ)

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อ

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ต่อ)

11. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 

(หลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและ

ศิลปะเสียง (หลักสูตรพหุวิทยาการ/ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
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แบบฟอร์ม สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา

หลักสูตร

1. สมอ.08

2. รายละเอียดข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง

3. ข้อมูลประวัติอาจารย์ฯ (กรณีเพิ่มอาจารย์ หรือ

   เปลี่ยนจาก อ.ประจําหลักสูตร เป็น อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
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กรณีปิดหลักสูตร


