
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร................................... (ชื่อหลกัสูตร ชื่อเต็มและถูกต้อง) 

สาขาวิชา.................. (ชื่อสาขาวิชาเต็ม และถูกต้อง) ฉบับ ปี พ.ศ.......... (ใส่ตัวเลขพ.ศ.ทีต่้องการเปลี่ยนแปลง) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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

 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านกังานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เมื่อวันที่ ………………………………. (ระบุ วันที่สป.อว.รับรองหลักสูตร โดยดูจากวันที่ในระบบ CHECO 
หรือ วันที่รับรองในเล่มมคอ.2 กรณีที่ยังไม่ได้รบัรอง ให้ระบุว่า อยู่ระหว่างการพิจารณารบัทราบ/รับรองจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระบบ CHECO) 
 

2. สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้อนุมัติการปรบัปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว 
ในคราวประชุม คร้ังที่ …………… เมื่อวันที่ ………………… (ระบุ ครั้งที่ และ วันที่ ตามมตสิภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติการเพิ่ม  
ลด เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผดิชอบและ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรในครั้งนี้ กรณีมีการเสนอเข้าที่ประชุมสภาม.
มากกว่า 1 คร้ัง ให้ระบุ คร้ังที่ และ วันที่ ทุกคร้ัง) 
 

3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรคร้ังนี้ เร่ิมใช้กับนักศึกษา 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ......... ปีการศึกษา ............ เป็นต้นไป (ระบุ ภาคการศึกษา และ ปีการศึกษา ที่ไม่ใช่ ภาคการศึกษา 
เดียวกับภาคการศึกษาที่หลักสูตรเปิดสอนครั้งแรก เนื่องจากสป.อว.แจ้งว่า การปรับปรุงแก้ไข ไม่ควรปรับปรุงพร้อมกับภาค
การศึกษาที่เปิดสอนของหลักสูตรนั้น ๆ ควรเป็นการแก้ไข 1 ภาคการศึกษา หรือ ปีการศึกษาถัดไป) 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
เพี่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และ/หรือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ............ (ระบุระดับการศึกษา) พ.ศ............ 
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข โดยการเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสตูร ดังนี ้

ล าดับ 
ที่ 

เดิม 
ให้ระบุข้อมูลใหค้รบทุกคนตามในเล่มหลักสูตร ปีพ.ศ. นั้น ๆ หรือ ตาม

ข้อมูลก่อนการเพิ่ม / เปลี่ยนแปลง 

ใหม่ 
ให้ระบุเฉพาะอาจารย์ที่ขอเพิ่ม ปรับลด และ/หรือ 

ขอเปลี่ยนแปลง 

ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา 
ระบุข้อมูลให้ถูกต้องตามระบบ CHECO ทั้ง คอลัมน์
เดิม และ คอลัมน์ใหม่ โดยเรียงจากระดับปริญญา

เอก-โท-ตรี ใช้หลักการเขียนเหมือนในเล่ม คือ 
วุฒิ (สาขาวชิา), สถาบนั, ประเทศ (กรณีส าเร็จจาก

ต่างประเทศ), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1 

ผศ.ดร.xxxx 
xxxxxxxxxx* 

- Ph.D. (Pure and Applied Chemistry), 
Strathclyde University, U.K., 2554 
- M.Sc. (Forensic Science), Distinction, 
Strathclyde University, U.K., 2550 
- วท.บ. (วิทยาศาสตรช์ีวภาพ), (เกียรตินิยมอันดับ 1), 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2549 

คงเดิม* 

2 

ดร.xxxxxxx 
xxxxxxxxxx* 

- ปร.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550 
- วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2544 
- ค.บ. (เคมี), สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2540 

คงเดิม 
(แต่ไม่เป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร) 

3 ดร.xxxxxxx 
Xxxxxxxxxx 

- วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยสีุรนารี, 2559 
- วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ),
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2553 
- บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2550 

คงเดิม 
ผศ.ดร.xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 

(ได้รับต าแหน่งทางวชิาการทีสู่งขึ้น) 

4 อ.xxxxxxx 
xxxxxxxxxx* 

- ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา), มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี, 2544 
- สศ.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 
-วท.บ. (พยาบาล), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2522 

อ.xxxxxx 
xxxxxxxx* 

- ส.ม. (การจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย),มหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2560 
- วท.บ. (อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย), มหาวทิยาลัย 
วลัยลักษณ์, 2558 

5 อ.xxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั, 2546 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป), มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์, 2542 

ยกเลิก 
การท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

*อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
............ (ระบุระดับการศึกษา) พ.ศ. 2558 และ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............ (ระบุระดับการศึกษา) สาขาวิชา
............. พ.ศ............ ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ปรากฏดังนี้ 

 
(กรณีระดับปริญญาตร)ี 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของสป.อว. 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างใหม ่
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ............. คงเดิม 
2. หมวดวิชาเฉพาะ (ระบุหมวดวิชาตามเล่มหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 72 ............. คงเดิม 
 1) กลุ่มวิชา........... 
 2) กลุ่มวิชา........... 
 3) กลุ่มวิชา........... 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 ............. คงเดิม 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 ............. ............. 
 
(กรณีระดับปริญญาโท) 

หมวดวิชา เกณฑ์ขั้นต่ าของสป.อว. 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงการสร้างใหม ่
(หน่วยกิต) 

แผน ก แบบ ก1 วิทยานพินธ ์ ไม่น้อยกว่า 36 ............. คงเดิม 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  36 ............. ............. 
 (ระบุหมวดวิชาตามเล่มหลักสูตร)   
แผน ก แบบ ก2 หมวดวิชา........ ............. คงเดิม 
 หมวดวิชา........ ............. คงเดิม 
 วิทยานพินธ ์ ไม่น้อยกว่า 12 ............. คงเดิม 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  24 ............. ............. 
 (ระบุหมวดวิชาตามเล่มหลักสูตร)   
แผน ข หมวดวิชา........  ............. คงเดิม 
 หมวดวิชา........  คงเดิม 
 ค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 และ ไม่เกิน 6 ............. คงเดิม 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  6 ............. ............. 
  

ไม่น้อยกว่า 12 

เน้นรายวชิา ไม่ระบุหน่วยกิต 
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(กรณีระดับปริญญาเอก) 
หมวดวิชา เกณฑ์ขั้นต่ าของสป.อว. 

(หน่วยกิต) 
โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 

โครงการสร้างใหม ่
(หน่วยกิต) 

แบบ 1.1 วิทยานพินธ ์ ไม่น้อยกว่า 48 ............. คงเดิม 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  48 ............. ............. 
    
แบบ 1.2 วิทยานพินธ ์ ไม่น้อยกว่า 72 ............. คงเดิม 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  72 ............. ............. 
 (ระบุหมวดวิชาตามเล่มหลักสูตร)   
แบบ 2.1 หมวดวิชา........ ............. คงเดิม 
 หมวดวิชา........  คงเดิม 
 วิทยานพินธ ์ ไม่น้อยกว่า 36 ............. คงเดิม 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  48 ............. ............. 
 (ระบุหมวดวิชาตามเล่มหลักสูตร)   
แบบ 2.2 หมวดวิชา........ ............. คงเดิม 
 หมวดวิชา........  คงเดิม 
 วิทยานพินธ ์ ไม่น้อยกว่า 48 ............. คงเดิม 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  72 ............. ............. 

 

หมายเหตุ 1) แบบฟอร์ม 1 ฉบับ ให้ใช้กับการปรับปรุงแก้ไข 1 หลักสูตรเท่านั้น 
 2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเป็นรายหลักสูตร ฉะนั้น การปรับปรุงแก้ไข

ในเรื่องหนึ่ง หากมีผลกระทบต่อหลักสูตรใดบ้าง มหาวิทยาลัย/สถาบันจะต้องแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบเป็นรายหลักสูตรเช่นกัน ยกเว้น การเปิดรายวิชาเลือกเสรี 

 3) ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขมีจ านวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแก้ไขนั้นมีผลกระทบต่อการเสนอ
ข้อมูลในเอกสารหลายแห่ง ควรจัดท าเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ 

 

 รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 (ลงชื่อ) 

 (                                                           ) 

 ต าแหน่ง............................................................................... 

 วันที่............เดือน..........................พ.ศ............ 
(**ส ำคัญ** กำรลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล ลงนำมโดยรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำย ทั้งนี้ต้องมี
เนื้อหำในหน้ำที่มีกำรลงนำมด้วย และเมื่อระบุเนื้อหำครบถ้วนทุกหัวข้อแล้ว กรุณำ “ลบค ำอธิบำยที่พิมพ์ด้วย
ตัวอักษรสีแดง” ออกทุกที่ที่ปรำกฏ) 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลำคม 2565 

ไม่น้อยกว่า 12 

ไม่น้อยกว่า 24 


