โครงการเปิดหลักสูตร…………………… สาขาวิชา...........................................หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25..…
Bachelor / Master / Doctor of …………………. Program in ……………...……….……
ภาควิชา/สายวิชา...................................... คณะ........................................................
เพื่อขอบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ชื่อหลักสูตร (ภำษำไทย) : หลักสูตร…………………… สำขำวิชำ...............................................
(ภำษำอังกฤษ) : …………………………. Program in ……………...……….…
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภำษำไทย) : ……………………….. (……………………………………..)
(ภำษำอังกฤษ) : ………………..……. (…………………………)
2.2 ชื่อย่อ (ภำษำไทย) : ................. (…………………………….)
(ภำษำอังกฤษ) : ............. (…………………………….)
3. ลักษณะโครงการ
3.1 เป็นโครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ฉบับที่ ......
(พ.ศ. 255....– 255....)
- ลักษณะหลักสูตร ........ (ปกติหรือ Full Fee)
- จัดกำรเรียนกำรสอนเวลำ ....... (ในเวลำรำชกำร นอกเวลำรำชกำร หรือเสำร์-อำทิตย์)
- สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน ..... (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี บำงมด
มจธ.บำงขุนเทียน มจธ.รำชบุรี ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำในเมือง)
หรือ
3.2 เป็นโครงกำรที่ขอปรับแผนเพื่อขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำธนบุรี ฉบับที่ ..... (พ.ศ.255....- 255....)
- ลักษณะหลักสูตร ........ (ปกติหรือ Full Fee)
- จัดกำรเรียนกำรสอนเวลำ ....... (ในเวลำรำชกำร นอกเวลำรำชกำร หรือเสำร์-อำทิตย์)
- สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน ..... (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี บำงมด
มจธ.บำงขุนเทียน มจธ.รำชบุรี ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำในเมือง)

สำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561)

2
4. โครงการตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ กระทรวง กรอบ KMUTT Road Map 2020
และของหน่วยงานด้านใด
4.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4.3 แผนกลยุทธ์ 6+1 Flagships, กรอบ KMUTT Road Map 2020
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4.4 เป้าหมายหน่วยงาน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. เป้าหมายโครงการ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภำควิชำ/สำยวิชำ........................................................ คณะ..................................................................
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี หรือ มีควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำอื่น (แนบบันทึก
ข้อตกลง)

สำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561)

3

7. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7.1 ปรัชญา
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7.2 ความสาคัญ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7.3 วัตถุประสงค์หลักสูตร
7.3.1................................................................................................................................................
7.3.2................................................................................................................................................
7.3.3................................................................................................................................................
7.3.4................................................................................................................................................
7.3.5................................................................................................................................................
7.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLO)
PLO 1................................................................................................................................................
SubPLO 1A………………………………………………………………………………………………………….
SubPLO 1B………………………………………………………………………………………………………….
PLO 2................................................................................................................................................
SubPLO 2A………………………………………………………………………………………………………….
SubPLO 2B………………………………………………………………………………………………………….
PLO 3................................................................................................................................................
SubPLO 3A………………………………………………………………………………………………………….
SubPLO 3B………………………………………………………………………………………………………….
7.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (Year Learning Outcomes : YLO)
ชั้นปีที่ 1..............................................................................................................................................
ชั้นปีที่ 2..............................................................................................................................................
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8. แผนการดาเนินงาน
8.1 คณะกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตร/ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
8.1.1 ……………………………………………… ประธำนคณะกรรมกำร
8.1.2 ……………………………………………… ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ตำแหน่ง….………………………………….
สังกัด………………………………………..
8.1.3 ……………………………………………… ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ตำแหน่ง….………………………………….
สังกัด………………………………………..
8.1.4 ……………………………………………… ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ตำแหน่ง….………………………………….
สังกัด………………………………………..
8.1.5 ……………………………………………… กรรมกำร
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.1.6 ……………………………………………… กรรมกำรและเลขำนุกำร
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด – ป.ตรี
(สาขาวิชา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา, ประเทศ
ที่สาเร็จการศึกษา (ปีที่สาเร็จ
การศึกษา)

1.
2.
3.
4.
5.
หมายเหตุ
1. ระดับ ปริญ ญาตรี มีคุณ วุฒิ ขั้น ต่าปริญ ญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต่าแหน่ง ผศ. และต้องมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง จ่านวนอย่างน้อย 5 คน
2. ระดับปริญญาโท มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ทีมีต่าแหน่ง รศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย จ่านวนอย่างน้อย 3 คน

สำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561)

5
3. ระดั บ ปริ ญ ญาเอก มี คุ ณ วุฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรือ ขั้ น ต่ าปริญ ญาโทหรื อ
เทีย บเท่ าที มีต่าแหน่ ง ศ. และต้ องมีผ ลงานทางวิช าการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย จ่านวนอย่างน้อย 3 คน
8.4 อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้แก่
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด – ป.ตรี
(สาขาวิชา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา, ประเทศ
ที่สาเร็จการศึกษา (ปีที่สาเร็จ
การศึกษา)

1.
2.
3.
9. การดาเนินการหลักสูตร
9.1 กาหนดการเปิดสอน
เริ่มรับนักศึกษำในภำคกำรศึกษำที่...............ปีกำรศึกษำ..................
9.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .....................................
...................................................................................................................................................................
9.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9.4 แผนนักศึกษาเข้าใหม่ ทั้งหมด ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 255…
หน่วย : คน
นักศึกษาระดับปริญญาโท

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561

2562

2563

2564

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
สำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561)
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ชั้นปีที่ 4
รวม
คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
หมายเหตุ
ส่านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการด่าเนินการประสานงานกับส่านักงานยุทธศาสตร์เพือขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ผลการพิจารณาการบรรจุโครงการขอเปิดหลักสูตรใหม่ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ
2. ข้อมูลทางด้านแผนการรับนักศึกษาและงบประมาณหลักสูตร ตามทีสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที 1/2555 (23 มกราคม 2555) ได้มีมติมอบให้ส่านักงานยุทธศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านงบประมาณหลักสูตร ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา แล้วจึงจัดส่งผลการวิเคราะห์
ให้กับทางหลักสูตร
10. บุคลากร
หน่วย : คน

ประเภทบุคลากร

ข้อมูล
จริง
255..

ความต้องการเพิ่ม ปีงบประมาณ
...... ........ ........ …….. ………

1. พนักงำนสำยวิชำกำร
- อำจำรย์
- นักวิจัย
2. พนักงำนสำยวิชำชีพอื่น
รวม (1+2)
3. ลูกจ้ำงประจำ
4. ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย
- อำจำรย์
- นักวิจัย
- ผู้ช่วยทำงวิชำกำร
- ชำวต่ำงประเทศ
- ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
พิเศษ
รวมลูกจ้าง (3+4)
รวม (1+2+3+4)
สำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561)
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11. พื้นที่ใช้สอย
หน่วย : ตำรำงเมตร
พื้นที่

ข้อมูลจริง
255..

ความต้องการเพิ่ม ปีงบประมาณ
รวม
..... ....... ..... ..... ....... ........-.......

พื้นที่ใช้สอย
- สำนักงำน
- ห้องปฏิบัติกำร
- ……………………………............
รวมทั้งสิ้น
12.หลักสูตร
12.1 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นระบบทวิภำค
ภำคกำรศึกษำละ..........สัปดำห์
12.2 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
...........
หน่วยกิต
12.3 โครงสร้างหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
........... หน่วยกิต
ข. หมวดวิชำเฉพำะ
........... หน่วยกิต
ค. หมวดวิชำเลือกเสรี
........... หน่วยกิต
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1
ก. วิทยำนิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2
ก. หมวดวิชำบังคับ
ข. หมวดวิชำเลือก
ค. วิทยำนิพนธ์
แผน ข
ก. หมวดวิชำบังคับ
ข. หมวดวิชำเลือก
ค. กำรค้นคว้ำอิสระ

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

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561)
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ระดับปริญญาเอก
แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่จบปริญญาโท
แบบ 1.1
ข. วิทยำนิพนธ์
แบบ 2.1
ก. หมวดวิชำบังคับ
ข. หมวดวิชำเลือก
ค. วิทยำนิพนธ์
แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรี
แบบ 1.2
ก. วิทยำนิพนธ์
แบบ 2.2
ก. หมวดวิชำบังคับ
ข. หมวดวิชำเลือก
ค. วิทยำนิพนธ์
12.4 รายวิชา
ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
ABCxxx ชื่อวิชำภำษำไทย
ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ
ข. หมวดวิชำเฉพำะ
ค. หมวดวิชำเลือกเสรี

........... หน่วยกิต
........... หน่วยกิต
........... หน่วยกิต
........... หน่วยกิต

........... หน่วยกิต
........... หน่วยกิต
........... หน่วยกิต
........... หน่วยกิต

........... หน่วยกิต
x (x-x-x)
........... หน่วยกิต
........... หน่วยกิต

13. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต (ต้องสรุปข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต การระดมสมองจาก
นักวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้บัณฑิต เพือส่ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต )
.............................................................................................................................................. ....................
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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14. งบประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 255..
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
1. ค่ำบำรุงกำรศึกษำ
.............. บำท
................บำท
2. ค่ำลงทะเบียน (……… บำท/ หน่วยกิต)
...............บำท
..................บำท
ค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร
.................................บำท/คน

รายการ

อัตรา

255..

ปีงบประมาณ
255..
255..
255..

ก. รายรับ
(1+2+3+4+5)
1. งำนวิจัย
2. งำนกำรค้ำ
3. ผลิตบัณฑิต
- ค่ำบำรุงกำรศึกษำ
- ค่ำลงทะเบียน
4. มหำวิทยำลัย
สนับสนุน
- เงินเดือน
- ให้ยืม
- ให้เปล่ำ
5. หน่วยงำนภำยนอกให้
กำรสนับสนุน (ให้เปล่ำ)
ข. รายจ่าย
(1+2+3+4+5)
1. งบดำเนินกำร
1.1 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร
- เงินเดือน (เดิม)
- เงินเดือน (ใหม่)
- ค่ำจ้ำงประจำ
- ค่ำจ้ำงชั่วครำว
สำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561)
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- ค่ำสวัสดิกำร
1.2 ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน
- ค่ำตอบแทน
- ค่ำใช้สอย
- ค่ำวัสดุ
- เงินอุดหนุน
- ค่ำสำธำรณูปโภค
- ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์
- ค่ำเช่ำพื้นที่
มหำวิทยำลัย
2. งบลงทุน
- ค่ำครุภัณฑ์
- ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
3. จ่ำยให้มหำวิทยำลัย
- ตำมจริง
- จ่ำย 10 % ของรำยรับ
ประเภทงำนวิจัย/งำน
กำรค้ำ
- ค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง
30,000 บำท หรือ 30 %
ต่อคนต่อปี จำกรำยรับ
ผลิตบัณฑิต
4. คืนเงินยืม
(กรณียืมเงิน มจธ.)
5. อื่นๆ
ค. การวิเคราะห์การเงิน
1. รำยได้สุทธิต่อปี
2. รำยจ่ำยต่อหัว
นักศึกษำ ต่อปี
สำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร มจธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2561)
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3. รำยจ่ำยเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร
4. รำยรับ/รำยจ่ำย
(Self Financing Ratio :
SFR)
5. อัตรำส่วนกำรออม
(รำยรับสุทธิ/รำยรับ)

15.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 ผลทางตรง
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
15.2 ผลทางอ้อม
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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