
 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ     สาขาวิชา........................................... 

ท่ี  วันท่ี   ................................................. 

เรื่อง     ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

เรียน     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 ดวยหลักสูตร.......................มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา...............................  มีความประสงค

จะขอเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตร..............................มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชา...........................................  (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ...........   เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบไดโปรดลงนามในโครงการแนบทาย 

 

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

 (...........................................................................  

 อาจารยประจําหลักสูตร........................มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 

 ประธานสาขาวิชา....................................... 

 อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

 

เรียนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 …………………………………………………….. 

(ดร. แวววลี  แววฉิมพลี  

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหารและกิจการนักศึกษา 

 

 

  



 

 

ขอเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร………………….มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา..................................... 

ประจําปการศึกษา ...................... 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร........................มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 

   สาขาวิชา....................................... 

 

2. ความสอดคลองกับ 

 2.1 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

   กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

   กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

   กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

   กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 2.2 พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

   มีความเคารพครู อาจารย ผูมีพระคุณ ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

   มีความสามัคคี มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ 

   มีความขยันหม่ันเพียร ใฝเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง และมีจรรยาบรรณในการวิจัย 

 

3. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย 

  การสรางโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

  การเสริมสรางความเขมแข็งในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยสูความเปนเลิศ 

  การเพ่ิมความเขมแข็งใหกับชุมชน 

  การพัฒนาระบบบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 



 

 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 4.1หนวยงานท่ีรับผิดชอบ อาจารยประจําหลักสูตร..............................มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 

  สาขาวิชา................................................. 

 4.2 ผูรับผิดชอบ ........................................................ 

 4.3 ผูประสานงาน ........................................................ 
 

5. หลักการและเหตุผล 

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

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

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

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

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

 

6. วัตถุประสงค 

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

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

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

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

 

7. เปาหมายของโครงการ 

 7.1 เชิงปริมาณ 

 7.1.1 ...................................................................................................................................................... 

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

 7.2 เชิงคุณภาพ 

 7.2.1 ...................................................................................................................................................... 

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

 

8. วันเวลาและสถานท่ีดําเนินกิจกรรม 

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

 

 

 



 

 

9. งบประมาณในการดําเนินการ 

 ใชงบประมาณดําเนินการจาก .................บัณฑิตวิทยาลัยจะเปนผูกําหนดให............. โดยแยกเปน 

- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน   บาท 

- คาวัสดุใชสอย    จํานวน   บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจายตามจริงทุกรายการ 

 

10. ข้ันตอนการดําเนินงาน (PDCA) (สามารถปรับเปลี่ยนตามกําหนดการของสาขาวิชา  

กิจกรรม 
2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. ต.ค. 

1.  จัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตร และเสนอโครงการ

ผานคณะกรรมการของคณะ และคณะกรรมการของ

บัณฑิตวิทยาลยั บัณฑิตวิทยาลยัสงตอใหสํานักสงเสริม

วิชาการฯ 

         

2.  จัดทําบันทึกขอความขอเสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตอบัณฑิตวิทยาลัย 

(รายชื่อคณะกรรมการรางหลักสูตร และรายชื่อ

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  

         

3.  คณะกรรมการรางหลักสูตรดําเนินการเก็บขอมูล และ

จัดทํา (ราง หลักสูตร มคอ.2 (มคอ.1  

         

4.  คณะกรรมการรางหลักสูตร 

จัดประชุมยกรางหลักสูตร(วิพากษหลักสูตร คร้ังที่ 1  

         

5.  คณะกรรมการรางหลักสูตรจัดทํา (ราง หลักสูตร 

โดยปรับปรุงตามที่ประชุมยกรางหลักสูตร  

(วิพากษหลักสูตร คร้ังที่ 1  

         

6.  จัดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหคณบดี

บัณฑิตวิทยาลยัลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการวิพากษหลักสูตร และหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิ 

ภายนอก (ผูแทนองคกรวิชาชพี เขารวมประชุมวิพากษ

หลักสูตร คร้ังที่ 2 

         

7.  คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร 

จัดประชุมวพิากษคร้ังที่ 2 

         

8.  คณะกรรมการรางหลักสูตรจัดทํา (ราง หลักสูตรโดย

ปรับปรุงตามทีป่ระชุมวิพากษหลักสูตร คร้ังที่ 2 

         

9.  นําเสนอ (ราง หลักสูตรตอ          



 

 

กิจกรรม 
2564 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ก.ย. ต.ค. 

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 

10.  นําเสนอ (ราง หลักสตูรตอคณะกรรมการประจํา

คณะและคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตวทิยาลัย 

         

11.  สง สสว. ตรวจสอบ (ราง หลักสูตร และ สสว. 

นําเสนอ (ราง หลักสูตรตอสภาวิชาการเพื่อใหความ

เห็นชอบ 

         

12.  สสว. นาํเสนอ (ราง หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย

เพื่ออนุมัติ 

         

13.  สสว. นาํเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาเพื่อรับทราบ 

         

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

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

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

 

12. การติดตามและประเมินผล 

จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลโครงการตอบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

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

(………………………………………………………….  

อาจารยประจําหลักสูตร.................มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 

ประธานสาขาวิชา........................................ 

อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูเสนอโครงการ 

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

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมเกียรติ  ทานอก  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผูอนุมัติโครงการ 
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