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ความชวยเหลือตลอดเวลา ท้ังน้ี บัณฑิตวิทยาลัยไดทําคูมือฉบับน้ีเผยแพร ใน Website: www.grad.psu.ac.th ไวอีก

ทางหน่ึง เพื่อความสะดวกของผูตองการคนหาขอมูล 
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ขั้นตอนในการจัดท าและเสนอหลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม ่

 

การพิจารณาหลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ 

1. พิจารณาความพร้อมของหลักคิดฯ ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยก าหนด 

2. จัดส่งหลักคิดฯ ฉบับแก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะจ านวน 21 ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD 1 แผ่น  

    ก่อนการประชุมสภาวิชาการอย่างน้อย 2 สัปดาห ์(ภายในสปัดาห์สุดท้ายของเดือน) * 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดท าเอกสารสรุปโดยจะต้องแนบเอกสารวิเคราะห์ความพร้อมจาก 

กองแผนงานประกอบการประชุมสภาวิชาการ จ านวน 21 ชุด  

     กองบริการการศึกษา 

1. ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุม 

2. แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ภายใน 7 วันนับจากวันประชุม 

คณะ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดส่งหลักคิดฯ ฉบับปรับปรุง จ านวน 31 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD 1 แผ่น  

ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 สัปดาห ์(ภายในสปัดาห์สุดท้ายของเดือน) * 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 30 ชุด 

กองแผนงาน 

วิเคราะห์ความพร้อม

ตามเกณฑ์สกอ. 

ส่ง 

 

ภาควิชา 

จัดท าหลักคิดฯ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส่งตามจ านวนองค์ประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น 

 

  A 

 

ภาควิชา 

1. ปรับปรุงแก้ไขตามมติสภาวิชาการและส่งหลักคิดฯ ฉบับปรับปรุง จ านวน 31 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD 1 แผ่น 

 2. กรณีขอยืนยันไม่แก้ไขตามมติฯ ในประเด็นใด ขอให้จัดท าเอกสารเปรียบเทียบข้อเสนอแนะของสภาวิชาการกับ 

    ค าช้ีแจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นเอกสารแนบ เพิ่มเติมด้วย 

B 

มีต่อ 
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จ านวนเอกสารเสนอที่ประชุมต่างๆ 

สภาวิชาการ จ านวน 21 ชุด  บันทึกข้อมูลลงซีดี 1 แผ่น 

สภามหาวิทยาลัย จ านวน 31 ชุด  บันทึกข้อมูลลงซีดี 1 แผ่น 

อนึ่ง หลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องเสนอเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

 

* ก าหนดการส่งเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

กองกลาง 

1. ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุม 

2. แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม 

แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะ/บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม 

- รับทราบ 

1.  ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุม 

กองกลาง 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 30 ชุด (ส่งเฉพาะ

เอกสารสรุป) 

 C 

 

ภาควิชา/คณะ 

ปรับปรุงแก้ไขและส่งแบบฟอร์มฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 ชุด ก่อนการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 

 2 สัปดาห ์ 

2.  แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ให้คณะ/บัณฑิตวิทยาลัยทราบหรือด าเนินการต่อไป ภายใน 7 วัน  

 นับจากวันประชุม 

1. ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุมฯ 
 

กองบริการการศึกษา 

2. บัณฑิตวิทยาลัยส่งแบบฟอร์มฯ และเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภาวิชาการให้กับกองบริการ 

    การศึกษา จ านวน 20 ชุด  

1. ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภาวิชาการ  
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ต่อ 

มีต่อ 

B 

ภาควิชา 

  แก้ไขตามต ิกก.บว. (หากมีข้อแก้ไข) และจัดท าแบบฟอร์มฯ จ านวน 21 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูล

ลงซีดี  

 1 แผ่น ส่งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอสภาวิชาการ ก่อนการประชุมสภาวิชาการอย่างน้อย 2 

สัปดาห ์  

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ต่อ 
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แบบฟอร์มหลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

หลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา…………………………….. 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ……………………… 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา……………………………………………….. 
Master of Science Program/Doctor of Philosophy in ……………………………………………….. 

 ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา……………………………………… 

    Master of Science/Doctor of Philosophy (…………………………………………………….) 
ชื่อย่อ วท.ม. /ปร.ด. (…………………………………………………………………………………) 

    M.Sc./Ph.D.  (………………………………………………………………………….….) 
 
2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ภาควิชา……………………………………………..คณะ…………………………….และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันอื่น ๆ 
3.1 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

1) …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ภายในประเทศ) 
1)  …………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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3) …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 3.3 ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ  
(ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอก สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนและมีความพร้อมที่จะ
ร่วมมือกับสถาบันอื่นได้ ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ข้อ 12.4 และ 12.5   โดยอธิบาย
รูปแบบของความร่วมมือและรายละเอียดของการให้ปริญญาว่าเป็นการให้ปริญญาเดียวหรือ 
ทวิปริญญา) 
1)  …………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………..… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
3) …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
4.  หลักการและเหตุผลในการขอเปิดหลักสูตร 

ให้อธิบายว่ามีสถานการณ์และเหตุผลความจ าเป็นอย่างไร จึงจะมีหลักสูตรนี้ และเมื่อมีหลักสูตรนี้แล้วส่งผลให้เกิด
ประโยชน์อะไรทั้งในด้านพัฒนาวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์เฉพาะสาขา และพัฒนาวิชาชีพอะไรบ้าง รวมทั้ง
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ภูมิภาค และประเทศ 

5.  ปรัชญาของหลักสูตร 
ให้แจ้งปรัชญาของหลักสูตรอย่างชัดเจน เช่น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะใดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
5.1 ปรัชญาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   มุ่งให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาร ะดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้
มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และควรเป็นหลักสูตรการศึกษา ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  (เป็น
หลักสูตรที่ไม่ต่อเนื่องไปยังหลักสูตรระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก) 

5.2 ปรัชญาของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  ที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงห าความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ  
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รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่
ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง   มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
6.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความกระชับและชัดเจนเป็นข้อ ๆ ซึ่งสามารถผลิตมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตได้
สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร และจะต้องสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับ
ปริญญาโท/เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1)  …………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………..… 

2) …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.  ก าหนดการเปิดสอน แผนการร่างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 

7.1 ก าหนดการเปิดสอน 
 หลักสูตรนี้เริ่มด าเนินการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่………………..ปีการศึกษา…………………… 
 
7.2 แสดงแผนการร่างหลักสูตรและแผนการน าเสนอการพิจารณาหลักสูตรจากกรรมการชุดต่าง  ๆ  
 

ช่วงเวลาด าเนินการ 
(เดือน/พ.ศ.) 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

  
  
  

 
7.3 แสดงโครงสร้างหลักสูตร จ านวนรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ  
 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ   
หมวดวิชาเลือก   
วิทยานิพนธ์   

รวม   
 



- 6 - 

8.  กลุ่มเป้าหมายและแผนการรับนักศึกษา 
ระบุกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามาศึกษาและแผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

 8.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
 8.2 แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
   

แผนการเรียน 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

255…. 255… 255…. 255…. 255…. 
แผน ก แบบ ก 1      
แผน ก แบบ ก 2      

รวม      
 
9.  ความพร้อมของอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน และความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม  

แสดงความพร้อมด้านบุคลากรและด้านงานวิจัย ดังน้ี 
 9.1  จ านวนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ……… คน 

9.2  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรที่จะเปิดใหม่ ……………… คน 
9.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ  สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี/โท/เอก 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน                               ปี 
1.                             *   
2.                             *   
3.                             *   
4.   
5.    

(ให้ใส่เครื่องหมาย * ท้ายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน และส าหรับอาจารย์ที่ก าลังอยู่ในระหว่าง   
  ศึกษาต่อ ขอให้ระบุเป็นหมายเหตุโดยใส่เครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่เครื่องหมายดอกจัน)  
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 9.2.2 อาจารย์พิเศษ (อาจารย์พิเศษ : ผู้ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมและมิได้เป็นคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 
โดยให้รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอก และวิทยากรจากภายนอก) 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/
ต าแหน่งบริหาร 

คุณวุฒิสูงสุด สาขาที่เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่สังกัด 

1.      
2.      
3.     

9.3 ในการเปิดหลักสูตรใหม่นี้  หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหลักสูตรมีความต้องการทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม  
      ดังน้ี (ถ้ามี) 

9.3.1 อาจารย์ประจ า ......................คน 
9.3.2 อาจารย์พิเศษ  ......................คน 

9.4 ความพร้อมด้านงานวิจัย 
9.4.1 โครงการวิจัยที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับหลักสูตร 
ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการและชื่อผู้ร่วมท าวิจัย ปี พ.ศ.ที่เริ่มต้น 

   
   
   
หมายเหตุ  ส าหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าโครงการให้ใช้อักษรตัวหนาและใส่เครื่องหมายดอกจันท้ายช่ือ 
 

9.4.2 ให้ระบุจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 5 ปีย้อนหลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  
 โดยให้ระบุในลักษณะการเขียนเอกสารอ้างอิง 

9.5  แหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอนและทุนการศึกษา (นอกเหนือจากที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสรรให้) 
9.5 ความพร้อมของเครื่องมือ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
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10. ตัวบงชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

     

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

     

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7   
ปีที่แล้ว 

     

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย   
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13)       
14)       
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ขั้นตอนในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรใหม่และปรับปรุง 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
หมายเหตุ  :   ภาควิชาจะต้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

                  ก่อนการจัดท าหลักสูตร 

 

ภาควิชา 

 เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 

1. ท่ีปรึกษา (ถ้ามี)  

2. ผู้แทนจากภาควิชา โดยจะต้องแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานกรรมการและ/หรือ  

รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   

อย่างน้อย 2 คน พร้อมแนบหนังสือตอบรับและประวัติย่อของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ตัวแทนฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย (บัณฑิตวิทยาลัย) 

6. ตัวแทนฝ่ายวางแผนของมหาวิทยาลัย (กองแผนงาน) (เฉพาะกรณีจัดท าหลักสูตรใหม่) 

7. ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน (ถ้าม)ี  

8. เลขานุการและ/หรือผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจสอบและจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 



   

- 10 - 

ขั้นตอนในการเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมต่างๆ ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

 

1. หลักสูตรระดับปริญญาโท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาควิชา 

1. จัดท าหลักสูตรฉบับร่างตามแบบ มคอ.2 

2. เชิญผู้แทนฝ่ายวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลัย) เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมส่งหลักสูตรจ านวน 1 ชุด หรือส่งหลักสูตร 

 จ านวน 1 ชุด ส่งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบรูปแบบของหลักสูตร 

3. ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะของบัณฑิตวิทยาลัย 

4. จัดส่งหลักสูตร ตามจ านวนองค์ประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าคณะ  

 หรือคณะกรรมการที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น 

A 

B 

ภาควิชา/คณะ 

1. แก้ไขหลักสูตรตามมต ิกก.บว. และส่งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอสภาวิชาการ จ านวน 21 เล่ม และบันทึกข้อมูลลง 

 CD 1 แผ่น ก่อนการประชุมสภาวิชาการอย่างน้อย 2 สัปดาห ์(ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) * 

2. กรณีขอยืนยันไม่แก้ไขตามมต ิกก.บว. ในประเด็นใด ขอให้จัดท าเอกสารเปรียบเทียบข้อเสนอแนะของ กก.บว.   

   กับค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นเอกสารแนบ เพิ่มเติมด้วย 

มีต่อ 

- พิจารณา 

หลักสูตรและ 

มาตรฐาน

วิชาการ 

คณะ 

คณะกรรมการตามข้อ 4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

และจัดส่งหลักสูตร จ านวน 2 เล่ม และบันทึกข้อมูลลง CD 1 แผ่น ภายในสัปดาห์แรกของเดือน 

 

2. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม 

 

1. ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (กก.บว.) 

 

บัณฑิตวิทยาลัย -  พิจารณา

โครงสร้างหลักสูตร 

ระเบียบการศึกษา   

ความซ้ าซ้อน   

ผลกระทบการ

ประสานงานระหว่าง

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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1. ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุมฯ 

 

กองบริการการศึกษา 

2.  แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ให้คณะ/บัณฑิตวิทยาลัยทราบหรือด าเนินการต่อไป ภายใน 7 วัน  

 นับจากวันประชุม 

- พิจารณาความ 

ซ้ าซ้อนในภาพรวม

และความ

สอดคล้องกับ

นโยบาย

มหาวิทยาลัยและ

ประเทศ 

 

ต่อ 

1. ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภาวิชาการ  

2. บัณฑิตวิทยาลัยส่งหลักสูตรและเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภาวิชาการให้กับกองบริการการศึกษา  

 จ านวน 20 ชุด  

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 30 ชุด (ส่งเฉพาะเอกสารสรุป) 

- รับทราบ 

ต่อ 

2.  แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะ/บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม 

1.  ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุม 

กองกลาง 

 

ภาควิชา/คณะ 

ปรับปรุงแก้ไขและส่งหลักสูตรให้บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 เล่ม ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 

 2 สัปดาห ์(ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) * 

C 
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หมายเหตุ เมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ขอให้หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ 

   ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท า แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา ก่อนเปิดการเรียนการสอน 

2. จัดท า แบบ มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

3. จัดท า แบบ มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ทุกสิ้นปีการศึกษา 

 

 

จ านวนเอกสารเสนอที่ประชุมต่างๆ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 ชุด   บันทึกข้อมูลลงซีดี 1 แผ่น 

สภาวิชาการ จ านวน 21 ชุด  บันทึกข้อมูลลงซีดี 1 แผ่น 

สภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชุด (ไม่ต้องบันทึกข้อมูลลงซีดี) 

โดยการจัดท ารูปเล่มหลักสูตรเสนอที่ประชุมต่าง ๆ คณะ/หลักสูตร สามารถจัดท าเป็นการเข้าเล่มหนังสือหรือเย็บมุม 

*ก าหนดการส่งเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

 
 
 
 
 
 
 

D 

ภาควิชา/คณะ 

จัดส่งหลักสูตรฉบับแก้ไขตามมติฯ จ านวน 11 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD 2 แผ่น  

ส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 20 วันนับจากวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 

มีต่อ 

 

บัณฑิตวิทยาลัยส่งเอกสารดังกล่าวไปยังกองบริการการศึกษา  

กองบริการการศึกษาจัดท าเอกสารและส่งหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการ 

อุดมศึกษาเพื่อรับทราบ/ด าเนินการเก่ียวกับการรับรองคุณวุฒิ 
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2. หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A 

  ภาควิชา 

1.  จัดท าหลักสูตรฉบับร่างตามแบบ มคอ.2 

2. เชิญผู้แทนฝ่ายวิชาการ (บัณฑิตวิทยาลัย) เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมส่งหลักสูตรจ านวน 1 ชุด หรือ ส่งหลักสูตร 

 จ านวน 1 ชุด ส่งบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบรูปแบบของหลักสูตร 

3.  ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิและบัณฑิตวิทยาลัย 

4.  จัดส่งหลักสูตร ตามจ านวนองค์ประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะหรือคณะกรรมการประจ าคณะ 

 หรือคณะกรรมการที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น 

B 

ภาควิชา/คณะ 

1. แก้ไขหลักสูตรตามมต ิกก.บว. และส่งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอสภาวิชาการ จ านวน 21 เล่ม และบันทึกข้อมูลลง 

 CD 1 แผ่น ก่อนการประชุมสภาวิชาการอย่างน้อย 2 สัปดาห ์(ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) * 

2. กรณีขอยืนยันไม่แก้ไขตามมต ิกก.บว. ในประเด็นใด ขอให้จัดท าเอกสารเปรียบเทียบข้อเสนอแนะของ กก.บว.   

   กับค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นเอกสารแนบ เพิ่มเติมด้วย 

มีต่อ 

คณะ 

คณะกรรมการตามข้อ 4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

และจัดส่งหลักสูตร จ านวน 2 เล่ม และบันทึกข้อมูลลง CD 1 แผ่น ภายในสัปดาห์แรกของเดือน 

- พิจารณา 
หลักสูตรและ 
มาตรฐาน
วิชาการ 

-  พิจารณาโครงสร้าง
หลักสูตร ระเบียบ
การศึกษา ความซ ้าซ้อน 
ผลกระทบการ
ประสานงานระหว่าง
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

2. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม 

 

1. ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

(กก.บว.) 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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บัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมส่งหลักสูตร จ านวน 30 ชุด 

ต่อ 

 

ภาควิชา/คณะ 

1. แก้ไขหลักสูตรตามมติสภาวิชาการและส่งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย จ านวน 31 เล่ม และบันทึก 

ข้อมูลลง CD 1 แผ่น ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 สัปดาห ์(ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) * 

2. กรณีขอยืนยันไม่แก้ไขตามมติในประเด็นใด ขอให้จัดท าเอกสารเปรียบเทียบข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

   กับค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นเอกสารแนบ เพ่ิมเติมด้วย 

C 

1. ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภาวิชาการ  

2. บัณฑิตวิทยาลัยส่งหลักสูตรและเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภาวิชาการให้กับกองบริการการศึกษา 

    จ านวน 20 ชุด  

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

-  พิจารณาความ 

ซ้ าซ้อนในภาพรวม 

และความสอดคล้อง

กับนโยบาย

มหาวิทยาลัยและ

ประเทศ 

 

1.  ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุมฯ 

 

กองบริการการศึกษา 

2.  แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ให้คณะ/บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการต่อไป ภายใน 7 วัน นับจาก 

     วันประชุม 

- พิจารณาให้

ความเห็นชอบ

หลักสูตรและให้

ข้อเสนอแนะที่

เป็นประโยชน์ 

ต่อ 

2.  แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหค้ณะ/บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม 

1.  ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุม 

กองกลาง 
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หมายเหตุ เมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ขอให้หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ 

   ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท า แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา ก่อนเปิดการเรียนการสอน 

2. จัดท า แบบ มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

3. จัดท า แบบ มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ทุกสิ้นปีการศึกษา 

 

จ านวนเอกสารเสนอที่ประชุมต่างๆ 

 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 ชุด   บันทึกข้อมูลลงซีดี 1 แผ่น 

สภาวิชาการ จ านวน 21 ชุด  บันทึกข้อมูลลงซีดี 1 แผ่น 

สภามหาวิทยาลัย จ านวน 31 ชุด  บันทึกข้อมูลลงซีดี 1 แผ่น 

*ก าหนดการส่งเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

 
 
 
 
 
 

 

คณะที่จะเสนอหลักสูตร ควรต้องเสนอเอกสารหลักสูตรมายังบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนการ

เปิดสอนหลักสูตรนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

D 

ภาควิชา/คณะ 

จัดส่งหลักสูตรฉบับแก้ไขตามมติฯ จ านวน 11 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD 2 แผ่น  

ส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 20 วันนับจากวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัยส่งเอกสารดังกล่าวไปยังกองบริการการศึกษา  

 

กองบริการการศึกษาจัดท าเอกสารและส่งหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ/ 

ด าเนินการเก่ียวกับการรับรองคุณวุฒิ 

มีต่อ 
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หลักสูตร………………………………… 
สาขาวิชา…………………………………………………. 

หลักสูตร............ พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชา…………………………………………………. 
คณะ …………………………………………… 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต ……
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สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
5) รูปแบบของหลักสูตร 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ              

ของสถาบัน 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน                   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา 
2) การด าเนินการหลักสูตร 
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
5) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา       

(Curriculum Mapping)
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง           หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การบริหารหลักสูตร 
2) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
3) การบริหารคณาจารย ์
4) การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
5) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
6) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
7) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก 
ก.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ข.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ค.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ  
ง.  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 จ. ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร…………………….. 
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รายละเอียดของหลกัสูตร (ระดับปริญญาโท) 
(เอกสารนี้คัดลอกมาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร)ี 

หลักสูตร............................................................................... 
สาขาวิชา.............................................................................. 

หลักสูตรใหม/่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ………… 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขต.................................คณะ...........................................ภาควิชา................................................  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
(ระบุชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดิสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให ้

สอดคล้องกัน)  
 (ภาษาไทย) :  หลักสูตร……………...................………สาขาวิชา............................................. 

            (ภาษาอังกฤษ) :  Master of ………......................…………. Program in ……………...……......... 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
(ให้ระบุชื่อเต็มและอักษร ย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ สอดคล้ องกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยให้ ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่ อสําหรับสาขาวิชา ของ
สถาบัน (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ ) หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้ องตามหลักเกณฑ์ การ
กําหนดชื่อ ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ ) หรือตามหลักเกณฑ์ การ
กําหนดชื่อปริญญา ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)) 
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ……………………………………………………………...  

(……………………………………………………..) 
                (ภาษาอังกฤษ)  :…………………………………………………..……..…….  

(…………………………………...……………) 
 2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :................…………(…………………………….…………..) 

                  (ภาษาอังกฤษ)   : ................................(…………………………………..…….) 

3. วิชาเอก (ถ้าม)ี 
............................................................................................................................................................ 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร …………………. หน่วยกติ 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 
  อื่น (ระบ)ุ.................................................................................................................................... 
 5.2 ภาษาที่ใช ้

(ระบุภาษาที่ใชใ้นการจัดการเรียนการสอนวา่เปน็ภาษาไทยหรือภาษาตา่งประเทศ ภาษาใด)  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)........................................................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบภุาษา).................................... 

5.3. การรับเข้าศึกษา 
(ระบุการรับนักศึกษาเขา้ศึกษาในหลักสูตรวา่รับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ ตา่งประเทศ หรือรับทั้ง 
สองกลุ่มเขา้ศึกษา) 

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาต ิ
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตา่งชาติ 

5.4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
(ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือเป็ นหลักสูตรความร่ วมมือ
กับสถาบันการศึกษา /หน่วยงานอื่นๆ โดยต้ องระบุชื่อสถาบันการศึกษา / หน่วยงานที่ทําความร่ วมมือ
ด้วย สําหรับความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา /หน่วยงานอื่นๆ ในต่ างประเทศต้ อง สอดคล้ องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่ วมมือทางวิชาการระหว่ างสถาบันอุดมศึกษา
ไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตา่งประเทศ  พ.ศ. 2550) 

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
      ชื่อสถาบัน............................................................................................................................... 

      รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน......................................................................................... 
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
                ชื่อสถาบัน......................................................................ประเทศ................................……… 
                รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ใหป้ริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
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5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ ปริญญามากกว่ า 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา ) หรือ
ปริญญาอื่นๆ ในช่ วงกลางของหลักสูตรหรือเป็ นปริญญาร่ วมระหว่ างสถาบันอุดมศึกษากั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีขอ้ตกลงความร่วมมือ) 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อื่น ๆ (ระบ)ุ......................................................................................................................... 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

(ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.ใด และเวลาที่เริ่มใช้ หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา 
และปีการศึกษา) พรอ้มทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือท่ีเรียกอย่ าง
อื่น(ระบุชื่อ)และสภาสถาบันฯอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร
วิชาชีพหรือองคก์รอื่นใดด้วย ให้ระบุองคก์รทีใ่ห้การรับรอง และวันเดือนปทีี่ได้รับการรับรองดว้ย)  
 หลักสูตรใหม ่  ก าหนดเปิดสอนเดือน......................................พ.ศ. .....................……….. 

ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมคร้ังที่ .........……../...........….. 
เมื่อวันที.่.................. เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมคร้ังที่ ..................…………… 
เมื่อวันที.่................….. เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้าม)ี…………………………………………………… 
เมื่อวันที.่.................. …เดือน............................. พ.ศ. ...................... 

 หลักสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอนเดือน..............................…….......พ.ศ. ....................... .   
ปรับปรุงมาจากหลักสูตร………………………………………………………พ.ศ……………….      
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 
เมื่อวันที.่.................. เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี .................... 
เมื่อวันที.่.................. เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้าม)ี…………………………………………………… 
เมื่อวันที.่.................. …เดือน............................. พ.ศ. ...................... 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
(ควรเผยแพร่หลักสูตรหลังการเปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร เช่น ระดับปริญญาโท 

เปิดสอน ปี 2553 ควรเผยแพร่ ปีการศึกษา 2555 หรือ 2556) 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
แหง่ชาติ  ในปีการศึกษา …………….. 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังสําเร็จการศึกษา สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)  
(1) ……………………………………………………………………………….…………………….. 
(2) …………………………………………………………………………….……………………….. 
(3) ……………………………………………………………………….…………………………….. 
(4) …………………………………………………………………………….……………………….. 
(5) ……………………………………………………………………….…………………………….. 

9. ชื่อ  นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 อย่างน้อย 3 คน ซึ่งจะต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
โดยให้ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปีที่สําเร็จ พร้อมทั้งเลขประจําตัวประชาชน ถ้าจัดการเรียนการสอน
มากกว่า 1 แห่ง ให้แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละแห่งซึ่งต้องเป็นอาจารย์คนละชุดกัน 
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา), 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว……... วท.บ. (เคม)ี, 2538 
วท.ม. (เคม)ี, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, 2551 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว……... วท.บ. (เคม)ี, 2538 
วท.ม. (เคม)ี, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, 2551 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว……... วท.บ. (เคม)ี, 2538 
วท.ม. (เคม)ี, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, 2551 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหช้ัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกวา่ 1 แหง่
ระบุข้อมูลใหค้รบถ้วน) 
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะ…………………………. 
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต………….คณะ…………………………. 
 นอกสถานที่ต้ัง ได้แก่  (ระบ)ุ...............................................................……………………………… 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

……...……………………………………………………………………………………………………. 
……...……………………………………………………………………………………………………. 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
……...……………………………………………………………………………………………………. 
……...……………………………………………………………………………………………………. 

12. ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวขอ้งกับพันธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

……...……………………………………………………………………………………………………
……………………….……...……………………………………………………………………………
12.2 ความเกี่ยวขอ้งกับพันธกิจของสถาบัน  
……...……………………………………………………………………………………………………. 
……...……………………………………………………………………………………………………. 

13.  ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน่ รายวิชา  
 ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตอ้งเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)   
 (อธิบายการบริหารจัดการ  แผนความร่ วมมือหรือประสานงานร่ วมกับภาควิชาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้ อง เช่ น 
 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม ่ถ้ามีจะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้  
 มั่นใจวา่รายวิชาดังกลา่วสนองตอบตอ่ความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
   หมวดวิชาบังคับ ซ่ึงเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร…………………………………… 
   จ านวน…………รายวิชา ได้แก ่

xxx-xxx  ………………………………………….… 
…………………………..………….……. 

xxx-xxx  …………………………..….……..………  
                             ............................................................……. 

   หมวดวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร…………………………………… 
   จ านวน…………รายวิชา ได้แก ่

xxx-xxx  ………………………………………….… 
…………………………..………….……. 

xxx-xxx  …………………………..….……..………  
                             ............................................................……. 



 

- 24 - 

   วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ/์การค้นคว้าวิจัย ซึ่งเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร…………… 
   จ านวน…………รายวิชา ได้แก ่

xxx-xxx  ………………………………………….… 
…………………………..………….……. 

xxx-xxx  …………………………..….……..………  
                             ............................................................……. 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 หมวดวิชาบังคับ จ านวน…………………..รายวิชา ได้แก ่

xxx-xxx  ………………………………………….… 
…………………………..………….……. 

xxx-xxx  …………………………..….……..………  
                             ............................................................……. 
 หมวดวิชาเลือก  จ านวน…………………..รายวิชา ได้แก ่

xxx-xxx  ………………………………………….… 
…………………………..………….……. 

xxx-xxx  …………………………..….……..………  
                           ...........................................................…….. 
 วิทยานิพนธ/์สารนิพนธ/์การค้นคว้าวิจัย จ านวน…………………..รายวิชา ได้แก ่

xxx-xxx  ………………………………………….… 
…………………………..………….……. 

xxx-xxx  …………………………..….……..………  
                  …………………………..….……..………  
 

หมายเหต ุ ข้อ 13.1 และ 13.2  ให้เลือกกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลใดที่ไม่
เกี่ยวข้องให้ตัดออก 
 13.3 การบริหารจัดการ  

……...………………………………………………………………………………………………… 
……...………………………………………………………………………………………………… 
……...………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………



 

- 25 - 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

(ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคข์องหลักสูตรโดยตอ้งสอดคลอ้งกับปรัชญาของการ  
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ /วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะ และ
ความรูค้วามสามารถอยา่งไร) 
1.1 ปรัชญา 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
1.3 วัตถุประสงค์  (วัตถุประสงคต้์องครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF) 
……...…………………………………………………………………………………………………… 

 ……...…………………………………………………………………………………………………… 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 (ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆท่ีเสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดวา่จะ  
 ดําเนินการแลว้เสร็จ (เช่น ภายใน 5 ปี) โดยให้ระบกุลยุทธส์ําคัญที่ตอ้งดําเนินการเพื่อความสําเร็จของ 
 แผน นั้นๆ รวมทั้งตัวบง่ชี้ความสําเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นสว่นหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 ด้วย)  
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

 
 
 
 
 

  

 



 

- 26 - 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

(ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชใ้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวา่เป็นระบบทวิภาค  
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เปน็ต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) 
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ......................................สัปดาห ์
 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ......................................สัปดาห ์
 ระบบจตุรภาค  ภาคการศึกษาละ......................................สัปดาห ์
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)....................................................................................................... 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น  
(ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้นหรือไม)่ 
 มีภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที…่…….หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมประจ าหลักสูตร 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
(ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใชร้ะบบอื่น ๆ ที่มิใชก่ารใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน 
การสอนใหแ้สดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหช้ัดเจน) 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
(ระบุชว่งเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหน้ักศึกษาเรียน) 
 วัน – เวลาราชการปกต ิ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ............................................................................... 
2.2  คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษา  
(ระบุคุณสมบัติผู้ เข้าศึกษาในหลักสูตรท่ีสอดคล้ องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษ าระดับปริญญา ตรีหรือเทียบเท่า  สําหรับผู้ สมัครเข้ าศึกษาต่ อใน
หลักสูตรระดับปริญญาโท  ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมตอ้งระบุให้ครบและชัดเจน) 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 

(ระบ)ุ........................................................................................................………………………….. 
........................................................................................................…………………………………. 
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 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) 
      (ระบ)ุ.................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................. 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  
(ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขา้เรียนในหลักสูตร ที่ตอ้งนํามาประกอบการพิจารณา  
เพื่อการกําหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาที่มีขอ้จํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร ์หรือการ 
ปรับตัวในการเรียน)) 
…………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในขอ้ 2.3 
…………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 
(ระบุจํานวนผูท้ี่คาดว่าจะรับเขา้ศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดวา่จะมีผูส้ําเร็จการศึกษาในแตล่ะปี
การศึกษาในระยะเวลา 5 ปี) 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

255…. 255…. 255…. 255…. 255… 
ชั้นปีที่ 1      
ชั้นปีที่ 2      
รวม      

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา      
     
 2.6 งบประมาณตามแผน  

(แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอ้การเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น)  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2553 2554 2555 2556 2557 
ค่าบ ารุงการศึกษา      
ค่าลงทะเบียน      
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      

รวมรายรับ      
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 

ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร      
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3)      
3. ทุนการศึกษา      
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก)      
ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์      
รวม (ข)      

รวม (ก) + (ข)      
จ านวนนักศึกษา       

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา      
 
 2.7 ระบบการศึกษา  

  แบบชั้นเรียน  
  แบบทางไกลผา่นสื่อส่ิงพิมพ์เปน็หลัก  
  แบบทางไกลผา่นสื่อแพรภ่าพและเสียงเปน็สื่อหลัก  
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเ์ปน็สื่อหลัก (E-learning)  
  แบบทางไกลทางอินเตอรเ์น็ต  
 อื่นๆ (ระบ)ุ ................................................................................................................................... 

2.8  การเทียบโอนหนว่ยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ระบุจํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่สัมพันธ์กับ 
การเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ 
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ 
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3.1 หลักสูตร  
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ........... หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(ใหแ้สดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเปน็หมวดวิชาใหส้อดคล้องกับที ่
กําหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ)  
 แผน  ก  แบบ ก 1     ........... หน่วยกิต 

-  วิทยานิพนธ ์     ........... หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2     ........... หน่วยกิต 

 - หมวดวิชาบังคับ     ........... หน่วยกิต   
 - หมวดวิชาเลือก     ........... หน่วยกิต    
 - วิทยานิพนธ ์     ........... หน่วยกิต  
 แผน ข      ........... หน่วยกิต 

 - หมวดวิชาบังคับ     ........... หน่วยกิต   
 - หมวดวิชาเลือก     ........... หน่วยกิต    
 - สารนิพนธ ์     ........... หน่วยกิต   

  3.1.3 รายวิชา  
  (ให้ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาดว้ย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ  

ภาษาอังกฤษ จํานวนหนว่ยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมง
ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 3.1.3.1 รายวิชา 
หมวดวิชา...................................    .......... หน่วยกิต 

 xxx – xxx  ……….ชื่อวิชาภาษาไทย………………            x(x-x-x) 
                        (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 
 xxx – xxx  ……….ชื่อวิชาภาษาไทย………………            x(x-x-x) 
                        (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 
 

3.1.3.2  ความหมายของรหัสวิชา 
  รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้   

   ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง………………………………………………… 
   ตัวเลขหลักร้อย  หมายถงึ  ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
  เลข 4 หมายถึง ……………………………. 
   เลข 5 หมายถึง ……………………………. 
   เลข 6 หมายถึง  ……………………………. 
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    เลข 7 หมายถึง  ……………………………. 
  ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง  วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
  เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 8 หมายถึง  กลุ่มวิชา…………………………….. 
   เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
  ตัวเลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น  3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี ้
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง   จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห ์
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห ์
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง   จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห ์

หมายเหตุ  การเขียนตัวเลขจํานวนหน่วยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง จะต้องให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด โดยดูรายละเอียดได้จาก http://www.eduservice.psu.ac.th/Laksood/index.html 

 
 3.1.4  แผนการศึกษา  

          ชั้นปีที่ ……   ภาคการศึกษาที่ ....... 
 xxx – xxx  ……….ชื่อวิชาภาษาไทย………………            x(x-x-x) 
                       (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 
 xxx – xxx  ……….ชื่อวิชาภาษาไทย………………            x(x-x-x) 
                        (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 
 xxx – xxx  ……….ชื่อวิชาภาษาไทย………………            x(x-x-x) 
                       (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 

     รวม            X(X-X-X) 
       ชั่วโมง /สัปดาห์ = x 
 

http://www.eduservice.psu.ac.th/Laksood/index.html
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3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา  
 
xxx – xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย………………             x(x-x-x) 

(………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 
 ค าอธิบายรายวิชา 
xxx – xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย………………             x(x-x-x) 

(………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 
 ค าอธิบายรายวิชา 
xxx – xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย………………             x(x-x-x) 

(………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 
 ค าอธิบายรายวิชา 
xxx – xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย………………             x(x-x-x) 

(………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............…..) 
 ค าอธิบายรายวิชา 
   การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
   โดยดูรายละเอียดได้จาก http://www.eduservice.psu.ac.th/Laksood/index.html 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนง่และคุณวุฒิของอาจารย ์ 

ระบุจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารยป์ระจําและอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัสเลขประจําตัว
ประชาชน รายชื่อซ่ึงประกอบด้วยตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา (โดย
ต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ) ผลงานทางวิชาการการค้นคว้า วิจัย หรือการ
แต่งตํารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แลว้ และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไว้ที่นี่หรือ
ภาคผนวกก็ได้)  

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระบุอาจารยซ์ึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาวิชาที่เปดิสอนโดยใหม้ีคุณวุฒิและจํานวน                    

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

ท่ี เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก  

(สาขาวิชา),สถาบันที่ส าเรจ็
การศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 
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ท่ี เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก  

(สาขาวิชา),สถาบันที่ส าเรจ็
การศึกษา, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 

 
3.2.2 อาจารยป์ระจ า  

ระบุอาจารยซ์ึ่งมีหนา้ที่หลักดา้นการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนา้ที่เต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา  
ที ่ เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก  

(สาขาวิชา),สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา,ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 
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ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก  

(สาขาวิชา),สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา,ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… 
 

วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 

 
3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ  
 
ท่ี เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
ตรี-โท-เอก 

(สาขาวิชา),สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงานทาง 

วิชาการ 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว… วท.บ. (เคมี), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2538 
วท.ม. (เคมี), ม.มหิดล, 2548 
ปร.ด. (เคม)ี, ม.มหิดล, 2551 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขที่
ภาคผนวก) 
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
       สรุปโดยยอ่เกี่ยวกับการฝกึปฏิบัติ ฝกึตามคลินิกหรือฝกึงาน หรือสหกิจศึกษาที่กําหนดไวใ้นหลักสูตร 

……...……………………………………………………………………………………………… 
……...……………………………………………………………………………………………… 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรจูากประสบการณภาคสนามที่ตองการ  
……...……………………………………………………………………………………………… 
……...……………………………………………………………………………………………… 

4.2. ช่วงเวลา 
ระบุชวงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภ์าคสนามใหน้ักศึกษา เชน่ ปี  ภาคการศึกษาที่จัด  
ภาคการศึกษาที…่……….  ของปีการศึกษาที่ ……………. 
 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 
 ................. วันตอ่สัปดาห์เปน็เวลา.................สัปดาห ์หรือจัดเต็มเวลาใน................ภาคการศึกษา 

 
5.  ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
 ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอ้กําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ ์นอกเหนือจากโครงงานหรือ  

งานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบขอ้กําหนดสําหรับการทําโครงงานดว้ย  
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
5.1 ค าอธิบายโดยยอ่  
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักๆที่ตอ้งการจากการทําโครงงานหรืองานวิจยั  
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
5.3 ช่วงเวลา  
ระบุชว่งระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดใหทํ้าโครงงานหรืองานวิจยั เช่น ป ี ภาคการศึกษา  
ภาคการศึกษาที.่................ ของปีการศึกษาที.่.......................... 
5.4  จ านวนหนว่ยกิต   ……...… หน่วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ  
อธิบายอย่างยอ่เกี่ยวกับการเตรียมการใหค้ําแนะนําและชว่ยเหลือทางดา้นวิชาการแกน่ักศึกษา  
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
5.6 กระบวนการประเมินผล  
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน  
……...…………………………………………………………………………………………………… 

……...…………………………………………………………………………………………………
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะหรือ  
ภาควิชา พยายามพัฒนาใหม้ีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน่ บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษ  
เฉพาะในการแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเปน็ผูน้ําอย่างโดดเดน่ หรือมีความ  
มุ่งมั่นในการใหบ้ริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแตล่ะคุณลักษณะดังกลา่ว ชี้ใหเ้ห็นถึง  
กลยุทธก์ารสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชใ้นการพัฒนาคุณลักษณะเหลา่นั้น  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
  

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแตล่ะดา้น  
 อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละดา้น ตามหัวขอ้ต่อไปนี ้ 
 (1) คําอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้ องการจะพัฒนาและระดับของความรู้
และทักษะนั้นๆ ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่สาขา /สาขาวิชานั้นๆ กําหนดเป็ นอย่ างน้อย  
(ดูประกาศกร ะทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา /สาขาวิชา นั้นๆ ข้ อ 5 
มาตรฐานผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ ประกาศมาตรฐานสาขา /สาขาวิชาของหลักสูตรที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาทําความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของระดับคุณวฒุิที่จะ
พัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 วิธีที่ 2 
 (2) คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธก์ารสอนที่จะใช้ในรายวิชาตา่งๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรูแ้ละทักษะ
เหล่านั้น (ควรเปน็คําอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการท่ีจะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใชก้ารจัดการเรียนการสอนที ่
เน้นผูเ้รียนเปน็สําคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดใหม้ีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง  
โดยเฉพาะใหแ้สดงไวด้้วย) 
 (3) วิธีการวัดและประเมินผลท่ีจะใชใ้นรายวิชาตา่งๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูใ้นกลุม่ท่ี
เกี่ยวขอ้ง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธส์ําหรับการประเมินหลักสูตรเชน่เดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา)         
ถ้ามีการ เปล่ียนแปลงกลยุทธห์รือวิธีการในชว่งระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงใหเ้ห็นดว้ย ตัวอยา่ง           
เช่นกิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้น
ใช้ความรูแ้ละทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวใ้นระยะเวลาตอ่มา 
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2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

……...……… ………………………………………………………..…………………………… 
……...……………………………………………………………………………………………… 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 
2.1.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 

2.2 ความรู ้
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้
……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 

 2.3. ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 

  2.3.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 

 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 
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 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 

 2.4.2.  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 

……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 

 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
……...………..………………………………………………………..…………………………… 
……...……….……………………………………………………………………………………… 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

แสดงใหเ้ห็นวา่แต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอ่มาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน 
หมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุวา่เปน็ความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมน่ําสู่
มาตรฐานผลการเรียนรูบ้างเรื่องกไ็ด ้(จะแสดงเปน็เอกสารแนบทา้ยก็ได)้  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
คุณธรรม จริยธรรม 
(ลอกข้อความที่ได้ระบุไว้ตามข้อ 2.1.1) 
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ความรู ้
(ลอกข้อความที่ได้ระบุไวต้ามข้อ 2.2.1) 
ทักษะทางปัญญา 
(ลอกข้อความที่ได้ระบุไว้ตามข้อ 2.3.1) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(ลอกข้อความที่ได้ระบุไว้ตามข้อ 2.4.1) 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ลอกข้อความที่ได้ระบุไว้ตามข้อ 2.5.1)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกีย่วกับการให ้ 
ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษาใหก้ลา่วถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกลา่ว  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก…..) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 อธิบายกระบวนการที่ใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ  
 เรียนรู ้แต่ละรายวิชา เชน่ ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะ 
 ต่างกัน ไปสําหรับรายวิชาที่แตกตา่งกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ต่ละดา้น  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกับเกณฑ ์ 
 มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม ่ 
 อธิบายกระบวนการที่ใชส้ําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใ์หมแ่ละอาจารยพ์ิเศษ  

ให้มั่นใจไดว้่าอาจารยเ์ขา้ใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตา่งๆ ท่ีสอนในหลักสูตรและรายวิชา             
ท่ีตนรับผิดชอบสอน  
……...……………………………………………………………………………………………… 

……...……………………………………………………………………………………………… 
2.  การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย ์ 
 อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อชว่ยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ัฒนา  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
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……...……………………………………………………………………………………………… 
……...……………………………………………………………………………………………… 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  
……...……………………………………………………………………………………………… 
……...……………………………………………………………………………………………… 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร  
 ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 
 

  

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

2.1 การบริหารงบประมาณ 
……...……………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ดิม  
ระบุความพรอ้มของทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเปน็  
เช่น ตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นๆ              
เปน็ต้น 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการ สอนอื่นๆ 
รวมทั้งสื่ออิเลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ  
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
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2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร                                                                                                    
ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ ์                         
การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปน็ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 
 

  

 
3.  การบริหารคณาจารย ์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม ่ 

ระบุกระบวนการยอ่ๆ ในการรับอาจารยใ์หม ่เพื่อใหม้ั่นใจวา่ อาจารยมี์คุณสมบัติและประสบการณ ์
เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน  
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 

 3.2  การมีสว่นรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรว่มกันและการมส่ีวนร่วมของคณาจารยใ์นการติดตาม  
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปแีละการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  

  ……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 
3.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ  
สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแตง่ต้ังอาจารยท์ี่สอนบางเวลาและอาจารยพ์ิเศษ  เช่น วิธีการ  
อนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดสว่นตอ่คณาจารยใ์นหลักสูตรทั้งหลักสูตร  
……...…………………………………………………………………………………………………… 
……...…………………………………………………………………………………………………… 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่  

……...……………………………………………………………………………………………… 
……...……………………………………………………………………………………………… 
4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน (เช่น การฝกึอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกึการ  
ทําวิจัยรว่มกับอาจารย ์เปน็ต้น)  
……...……………………………………………………………………………………………… 
……...……………………………………………………………………………………………… 
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5. การสนับสนุนและการใหค้ าแนะน านักศึกษา  
 5.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แกน่ักศึกษา  

  อธิบายถึงการจัดการที่ไดด้ําเนินการในการใหค้ําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกน่ักศึกษา รวมถึง 
  ตารางการทํางานของอาจารย์และการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน  
  สําหรับอาชีพ (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ) 

1) ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………………………………………….. 

 5.2  การอุทธรณข์องนักศึกษา   
แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณข์องนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการในการ
พิจารณาขอ้อุทธรณเ์หลา่นั้น  

1) …………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………… 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑิต  
 ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตอ้งสํารวจความตอ้งการทั้ง  

เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑิต  
1) …………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ระบุตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใชใ้นการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปท่ีี
ระบุไวใ้นหมวด 1-6 ข้างต้น เช่น  จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที ่ ตกออก (Retire) 
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงท่ีกําหนด    เปน็ต้น โดยตัวบง่ช้ี 
อย่างนอ้ยต้องสอดคลอ้งกับตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

     

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ .7 
ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีท่ีแล้ว 

     

8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทีมี่ต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย   
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13)       
14)       

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

ควรคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็น
สําคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนํามาใช้ ในการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐาน 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน  

อธิบายกระบวนการทีใ่ช้ในการประเมินกลยุทธก์ารสอนที่ได้วางแผนไวส้ําหรับการพัฒนาการเรียนรู ้
ในดา้นตา่งๆ เชน่ การประเมินความเห็นหรือขอ้เสนอแนะของอาจารยภ์ายหลังการเข้ารับการอบรม  
การนํากลยุทธก์ารสอนไปใช ้การปรึกษาหารือกับผูเ้ชี่ยวชาญดา้นหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์
ผลการ ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกึอบรมดา้นทฤษฎีการเรียนรูแ้ละวิธีการสอนที่เกี่ยวขอ้ง 
และอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

1) …………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………………… 

 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
อธิบายกระบวนการที่ใช้ ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น 
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
หัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบัน
อื่นใ นหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ 

1) …………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………………… 
5) ………………………………………………………………………………………………… 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
อธิบายกระบวนการที่จะใชเ้พื่อจะไดข้้อมูลตา่งๆ ยอ้นกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน  
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังจากกลุม่บุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต                      
2) ผูท้รงคุณวุฒิ และ/หรือผูป้ระเมินภายนอก 3) ผูใ้ช้บัณฑิตและ/หรือผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ  

1) …………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………………… 
5) ………………………………………………………………………………………………… 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ให้ประเมินตามตัวบง่ชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยา่ง  

น้อย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยา่งนอ้ย 1 คน (ควรเปน็คณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)  
……...……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………..………………………………………………………………….... 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจ้ากอาจารยแ์ละนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ  
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ ์ 

1) …………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………… 
4) ………………………………………………………………………………………………… 
5) ………………………………………………………………………………………………… 

** อนึ่ง   สามารถดูตัวอย่างการเขียนรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ได้จาก website  ของกองบริการการศึกษาที่
http://www.eduservice.psu.ac.th/Laksood/TQF/computer/computer_m3.pdf 
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ภาคผนวก 

ให้แนบเอกสารที่ระบุไวใ้หค้รบถ้วน  เช่น 

ก.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ข.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ค.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ  
ง.  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ. ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร…………………….. 
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ขั้นตอนในการเสนอขอปิดหลักสูตร 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ  

พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรและส่งเอกสารการขอปิดหลักสูตรจ านวน 2 ชุด 

 

ภาควิชา 

จัดท าเอกสารการขอปิดหลักสูตรและส่งตามจ านวนองค์ประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประจ าคณะหรอืคณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น 

 

 

2. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม 

 

1. ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (กก.บว.) 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

3. หากที่ประชุม กก.บว. ไม่มีข้อเสนอแนะ บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าเอกสารสรุปเสนอสภาวิชาการจ านวน  

 21 ชุด ส่งกองบริการการศึกษา 

1.  ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุมฯ 

 

กองบริการการศึกษา 

2.  แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ให้คณะ/บัณฑิตวิทยาลัยทราบหรือด าเนินการต่อไป ภายใน 7 วัน  

 นับจากวันประชุม 

 

3.  หากที่ประชุมสภาวิชาการไม่มีข้อเสนอแนะ บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าเอกสารสรุปเสนอสภา 

     มหาวิทยาลัยจ านวน 31 ชุด ส่งกองกลาง งานประชุม 

มีต่อ 
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2.  แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะ/บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม 

1.  ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุม 

กองกลาง 

     ภาควิชา 

ภาควิชา/คณะจัดส่งเอกสารการขอปิดหลักสูตร จ านวน 3 ชุด ส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 20 วันนับจาก 

วันประชุมสภามหาวิทยาลัย (สกอ.ก าหนดให้ส่งภายใน 30 วัน) 

           บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยส่งเอกสารดังกล่าวไปยังกองบริการการศึกษา 

      กองบริการการศึกษา 

กองบริการการศึกษาจัดท าเอกสารและแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ 

ต่อ 
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การขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

1. ชื่อหลักสูตร ……………………………………………………………………………………………………… 
 (     ) มหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที…่…………………………………………………………………………… 
 (     ) คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่…………………………………..... 
 
2. ภาควิชา/คณะที่รับผิดชอบ ………………………………………………………………………………………… 
 
3. เหตุผลในการขอปิดหลักสูตร 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. เริ่มเปิดรับนักศึกษา เมื่อภาคการศึกษาที่…………………… ปีการศึกษา……………………………………… 
 
5. เริ่มปิดหลักสูตรในปีการศึกษา ………………………ภาคการศึกษา (     )  1   (     )  2   (     )  ภาคฤดูร้อน 
 
6. แนวทางการแก้ปัญหา (ถ้ามี) 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ได้ผ่านความเห็นชอบของ (     ) คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ  

ในคราวประชุมครั้งที่………………เมื่อ…………………………………… 
 (     ) คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่………………… 

เมื่อ……………………………… 
    

(ลงชื่อ)………………………………………………………………… 
  (…………………………………………......................……)                                               

…………………/……………………../…………… 
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นิยามศัพท์/ความหมายที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
 

ความหมายที่เก่ียวข้องกับรายวิชาในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. การขอเปิดรายวิชา หมายถึง รายวิชาที่ไม่ปรากฏหรือมีอยู่ในหลักสูตรใดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์มาก่อน โดยการขอเปิดรายวิชานั้นภาควิชา/คณะ เห็นว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่นักศึกษาควรมีความรู้ใน
เรื่องดังกล่าวและเป็นประโยชน์ต่อการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในการท าวิทยานิพนธ์หรือวิชาชีพ   

2. การขอปรับปรุงรายวิชา หมายถึง เป็นการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น ปรับปรุงช่ือวิชา ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เป็น 

3. การขอเปลี่ยนรหัส ชื่อ หรือรายวิชาบังคับก่อน หมายถึง เป็นการเปลี่ยนรหัส ชื่อ หรือรายวิชาบังคับก่อน ให้
เหมาะสมกับเนื้อหา  โครงสร้างหลักสูตร และการบริหารจัดการในหลักสูตรนั้น   

4. การขอเพิ่ม ยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตร ใช้แบบฟอร์ม 04  
- การเพิ่มรายวิชา หมายถึง  การน ารายวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมต่างๆ และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้รับทราบพิจารณารับรองแล้ว น ามาบรรจุอยู่ในหลักสูตรใดๆ ที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในสังกัดหลักสูตร 

- ยกเลิกรายวิชา หมายถึง ได้มีการน ารายวิชานั้นๆ ผนวกเนื้อหาเข้ากับรายวิชาอื่นๆ  
- ปรับเปลี่ยนรายวิชา หมายถึง การปรับเปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต ตัวเลขจ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง โดยที่รหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชายังคงเดิม 
5. การขอปิดรายวิชา หมายถึง การปิดรายวิชาเนื่องจากเป็นรายวิชาที่ล้าสมัย ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน หรือไม่มีการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งภายหลังจากการเปิดรายวิชานั้นๆ  ใช้แบบฟอร์ม 05   
 
หมายเหตุ     
1. การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาดังกล่าวข้างต้น คือ การด าเนินการใดๆ ที่ไม่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
หลักสูตรที่ได้ผ่านการเสนอที่ประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับรอง
หลักสูตรแล้ว กล่าวคือ  ไม่ท าให้จ านวนหน่วยกิตโดยเฉพาะรายวิชาหมวดวิชาบังคับและจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างหลักสูตรเดิมที่อยู่ระหว่างการเปิดการเรียนการสอน  ซึ่งหากโครงสร้างหลักสูตรเกิด
การเปลี่ยนแปลง จะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  
2. กรณีที่ภาควิชา/คณะฯ เสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต่อที่ประชุมต่างๆ ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา โดยหลักสูตรนั้นๆ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (ที่ประชุม กก.บว) 
แล้วและอยู่ระหว่างเสนอสภาวิชาการพิจารณา ต่อมาภายหลังภาควิชา/คณะ ประสงค์จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาดังกล่าวข้างต้น เช่น ต้องการเปิดรายวิชา ปรับปรุงรายวิชา อันเป็นการกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตรที่
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กก.บว. โดยไม่ประสงค์จะจัดท าแบบฟอร์มเสนอที่ประชุมต่างๆ อีกครั้ง ให้ท าหนังสือ
แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
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ขั้นตอนในการเสนอรายวิชา 
 
การขอเปิดรายวิชา การขอปรับปรุงรายวิชา การขอเปลี่ยนรหัส ชื่อ หรือรายวิชาบังคับก่อน การขอเพิ่ม ยกเลิก 

หรือปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตร การขอปิดรายวิชา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาควิชา 
1. จัดท าหลักสูตรแบบฟอร์มรายวิชาในกรณีนั้นๆ ตามความประสงค์ของภาควิชา 
2. จัดส่งแบบฟอร์มฯ ตามจ านวนองค์ประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
 หรือคณะกรรมการประจ าคณะ หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่อเปน็อย่างอื่น 

คณะ 
คณะกรรมการตามข้อ 2 พิจารณาการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาตามที่ภาควิชาเสนอ 

และจัดส่งแบบฟอร์ม จ านวน 2 ชุด และส่งไฟล์มาที ่jurdjan.m@psu.ac.th (เจิดจันทน)์ ภายใน
สัปดาห์แรกของเดือน 

A 

1. ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (กก.บว.) 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 7 วันนับจากวันประชุม 

B 
ภาควิชา 

  แก้ไขตามต ิกก.บว. (หากมีข้อแก้ไข) และจัดท าแบบฟอร์มฯ จ านวน 21 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลลงซีด ี 
 1 แผ่น ส่งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอสภาวิชาการ ก่อนการประชุมสภาวิชาการอย่างน้อย 2 สัปดาห ์  
 

มีต่อ 

mailto:jurdjan.m@psu.ac.th
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1. ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภาวิชาการ  

2. บัณฑิตวิทยาลัยส่งแบบฟอร์มฯ และเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภาวิชาการให้กับกองบริการ 
    การศึกษา จ านวน 20 ชุด  

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ต่อ 

1. ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุมฯ 

 

กองบริการการศึกษา 

2.  แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ให้คณะ/บัณฑิตวิทยาลัยทราบหรือด าเนินการต่อไป ภายใน 7 วัน  
 นับจากวันประชุม 

 

ภาควิชา/คณะ 
ปรับปรุงแก้ไขและส่งแบบฟอร์มฯ ให้บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 1 ชุด ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 

 2 สัปดาห ์ 

2.  แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะ/บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม 

1.  ตรวจสอบและบรรจุวาระการประชุม 

กองกลาง 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ตรวจสอบและจัดท าเอกสารสรุปประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 30 ชุด (ส่งเฉพาะเอกสารสรุป) 

C 

- รับทราบ 

มีต่อ 
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จ านวนเอกสารเสนอที่ประชุมต่างๆ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 2 ชุด   บันทึกข้อมูลลงซีดี 1 แผ่น 
สภาวิชาการ จ านวน 21 ชุด  บันทึกข้อมูลลงซีดี 1 แผ่น 
สภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 ชุด (ไม่ต้องบันทึกข้อมูลลงซีดี) 

 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัยส่งเอกสารดังกล่าวไปยังกองบริการการศึกษา  

 

กองบริการการศึกษาจัดท าเอกสารและส่งหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษาเพื่อรับทราบ/ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒ ิ

D 
ภาควิชา/คณะ 

จัดส่งแบบฟอร์มจ านวน 11 ชุด พร้อมบันทึกข้อมูลลง CD 2 แผ่น  
ส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 20 วันนับจากวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ต่อ 
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แบบฟอร์ม 01 

ขอเปิดรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา………………………………………………………………………………………………………… 
2. จ านวนหน่วยกิต และจ านวนขั่วโมง/สัปดาห์ของบรรยาย ปฏิบัต ิและศึกษาด้วยตนเอง ……. (- - -) 
3. เป็นรายวิชาในหลักสูตร........................................................................................................................................ 

[    ] มหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่................................................................................................หรือ 
[    ] ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่.......................................... 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 [    ] วิชาบังคับ [    ] วิชาเลือก [ระบุกลุ่มวิชา (ถ้าม)ี] …………………………….. 
 [    ] วิทยานิพนธ์ [    ] สารนิพนธ์ 
 [    ] อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................... 
 จัดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตร........................................................................................................................... 
4. ภาควิชาที่รับผิดชอบ...............................................................คณะ/วิทยาลัย..................................................... 
5. เหตุผลในการขอเปิดรายวิชา 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. วัตถุประสงค์รายวิชา 
6.1 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.2 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 6.3 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6.4 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6.5 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 
8. รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite)……………………………. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite)…………………… 
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)…………………………………………………………………………………... 
9. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline)  ประกอบด้วย 
 9.1 หัวข้อเนื้อหา จ านวนชั่วโมงที่สอนแต่ละหัวข้อและรวมทั้งวิชา 
 9.2 วิธีการวัดและประเมินผล 
 9.3 อาจารย์ผู้สอน 
 9.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 9.5 หนังสือ ต ารา วารสาร และฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
10. ก าหนดการเปิดสอน ปีการศึกษา......................ภาคการศึกษาที่ [   ] 1   [   ] 2   [   ] ภาคฤดูร้อน 



- 58 - 

11. ได้ผ่านความเห็นชอบ 
 [   ] คณะกรรมการประจ าคณะฯ  เมื่อวันที่..........................เดือน...................................พ.ศ................................ 
 [   ] คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ (หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) 
  เมื่อวันที่..........................................เดือน......................................................พ.ศ......................................... 
      
      (ลงช่ือ)........................................................................................... 
      คณบดีคณะ.................................................................................... 
      วันที่.................................เดือน.........................พ.ศ......................... 
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แบบฟอร์ม 02 

ปรับปรุงรายวิชา 

 
1. รหัสและชื่อ
รายวิชา…………………………………………………………………………………………………………… 
2. จ านวนหน่วยกิต และจ านวนขั่วโมง/สัปดาห์ของบรรยาย ปฏิบัต ิและศึกษาด้วยตนเอง ……. (- - -) 
3. เป็นรายวิชาในหลักสูตร........................................................................................................................................ 

[    ] มหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่................................................................................................หรือ 
[    ] ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่.......................................... 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 [    ] วิชาบังคับ [    ] วิชาเลือก [ระบุกลุ่มวิชา (ถ้าม)ี] …………………………….. 
 [    ] วิทยานิพนธ์ [    ] สารนิพนธ์ 
 [    ] อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................... 
 จัดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตร........................................................................................................................... 
4. ภาควิชาที่รับผิดชอบ...............................................................คณะ/วิทยาลัย..................................................... 
5. เหตุผลในการขอปรับปรุงรายวิชา 

……………………………………………………………………………………………………….....…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ตารางแสดงการปรับปรุง (ระบุเฉพาะที่ปรับปรุง) 
 

เดิม ปรับปรุงเป็น 
 
 
 

 

 
7. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
   7.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  7.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7.3 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7.4 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
     7.5 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 (ภาษาไทย)............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................................................. 
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9. รายวิชาบังคับก่อน (Prerequisite)………………………… รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite)………………………… 
 รายวิชาบังคับเรียนควบกัน 
(Concurrent)……………………………………………………………………………………… 
10. เค้าโครงรายวิชา (Course Outline) 
11. ก าหนดการเปิดสอนวิชาที่ปรับปรุงในปีการศึกษา......................ภาคการศึกษาที่  [   ] 1   [   ] 2   [   ] ภาคฤดูร้อน 
12. ได้ผ่านความเห็นชอบ 
 [   ] คณะกรรมการประจ าคณะฯ  เมื่อวันที่..........................เดือน...................................พ.ศ................................ 
 [   ] คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ (หรือคณะกรรมการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) 
  เมื่อวันที่..........................................เดือน......................................................พ.ศ......................................... 
 

 

      (ลงช่ือ)........................................................................................... 
      คณบดีคณะ.................................................................................... 
      วันที่.................................เดือน.........................พ.ศ......................... 
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แบบฟอร์ม 03 
 

ขอเปลี่ยนรหัส ชื่อ หรือรายวิชาบังคับก่อน 
 

ค าชี้แจง  ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มเฉพาะที่ต้องการ ส่วนที่ไม่ต้องการให้ลบออก 
คณะ ............................................................. ภาควิชา ..................................................... ขอเปลี่ยนแปลง (รหัส 

ชื่อ หรือ รายวิชาบังคับก่อน บังคับเรียนร่วม บังคับเรียนควบกัน) ........................ -(  -  -  -  ) หน่วยกิต  
ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชา ........................................ กลุ่มวิชา .................................. หลักสูตร ................................       
สาขาวิชา ............................................ โดยมีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส .................................. หลักสูตร 
.................................  ตั้งแต่ [  ] ภาคการศึกษาที่ ..........  [  ] ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ............... เป็นต้นไป 

เดิม ใหม ่

 
 

 

 
เหตุผลในการขอเปลี่ยน (อธิบายอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย) ..................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

ได้ผ่านมติ [  ] คณะกรรมการประจ าคณะ ................................................................................... 
[  ] คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ................................................................ 

เมื่อวันที่ ........................ เดือน ...................................... พ.ศ. ...................... 
 

(ลงช่ือ) ................................................................. 
(................................................................) 

คณบดีคณะ.............................................................. 
วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. ................. 
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แบบฟอร์ม 04 
 

การขอเพิ่ม ยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนรายวิชาในหลักสูตร 
 

ค าชี้แจง  ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มเฉพาะที่ต้องการ ส่วนที่ไม่ต้องการให้ลบออก 
คณะ ................................................. ภาควิชา ............................................... มีความประสงค์จะขอเพิ่ม/ยกเลิก/

ปรับเปลี่ยนรายวิชา ………………………………………………………………………………………………………….... 
เป็น …………………………………………………………………………………………………………………………..... 
(ระบุรหัสและชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน่วยกิต วิชาบังคับก่อน และค าอธิบายรายวิชา) 
ในหมวดวิชา ……………………………………………………. กลุ่มวิชา ……………………………………………….. 
หลักสูตร …………………………………………………… สาขาวิชา 
………………………………………………………… ส าหรับนักศึกษารหัส …………................................ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ .......... ปีการศึกษา ............... เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวิชาในหลักสูตร 
…………………………………………………………… สาขาวิชา …………………………………………...... 
เหตุผลในการขอเพิ่ม/ยกเลิก/ปรับเปลี่ยนรายวิชา ที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
ได้ผ่านความเห็นชอบของ [  ]  คณะกรรมการประจ าคณะ ....................................................... 

[  ]  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ....................................................... 
เมื่อวันที่ ....... เดือน ............................. พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ........................................................................... 
(...............................................................................) 

คณบดีคณะ..................................................................... 
วันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. ................. 
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แบบฟอร์ม 05 
ขอปิดรายวิชา 

 
ค าชี้แจง  ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มเฉพาะที่ต้องการ ส่วนที่ไม่ต้องการให้ลบออก 
1. รหัสและชื่อวิชา …………………………………………………………………………………………………………… 
2. เป็นรายวิชาในหลักสูตร ………………………………………………………………………………………………….. 

[  ]  มหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที ่……………………………………………………..... และทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบ
การให้ความเห็นชอบ เมื่อวนัที่ …………………………………………………….................................................... 

[  ]  ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ …………………………………………………….. 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

[  ]  วิชาบังคับ [  ]  วิชาเลือก [ระบุกลุ่มวิชา (ถ้ามี)] ……………………………………………… 
 [  ]  วิทยานิพนธ์ [  ]  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 [  ]  อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………. 
 จัดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตร…………………………………………………………………………………………… 
3. ภาควิชาที่รับผิดชอบ …………………………………………คณะ/วิทยาลัย …………………………………………….... 
4. เหตุผลในการขอปิดรายวิชา (อธิบายอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย) 
 .................................................................................................................................................................................. 
5. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
 (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………….... 
 .................................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
6. ในกรณีที่เป็นรายวิชาบังคับ บังคับก่อน (Prerequisite) บังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หรือ บังคับเรียนร่วมกัน  
 (Co-requisite) มีผลกระทบต่อรายวิชา/หลักสูตร/สาขาวิชา คอื ........................................................................................... 
 แนวทางแก้ไข คือ ………………………………………………………………………………………………………… 
7. ก าหนดการปิดสอน ปีการศึกษา ………………. ภาคการศึกษาที่    [  ] 1 [  ] 2    [  ] ภาคฤดูร้อน 
8. ได้ผ่านมติ [  ]  คณะกรรมการประจ าคณะ [  ]  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

เมื่อวันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ............ 
 

(ลงช่ือ) ........................................................................... 
(..............................................................................) 

คณบดีคณะ.......................................................................... 
วันที่ .................... เดือน ............................ พ.ศ. ............... 
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์ที่เป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตร 
และรายวิชาในกรณีต่าง ๆ 

 
เรื่อง หน้า 

1. แนวทางการพิจารณาหลักสูตรของสภาวิชาการ 65 
2. การจัดท าหลักสูตรนานาชาติ 67 
3. จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเรื่อง การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 72 
4. การก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา          

พ.ศ. 2548 74 
5. แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย      

พ.ศ. 2548 75 
6. แนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 78 
7. แนวปฏิบัติในการด าเนนิการเกี่ยวกับหลักสูตรกรณีที่เกิดจากข้อผิดพลาดจากการพิมพ ์ 80 
8. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

และการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก และแผน ข 81 
9. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อ 

สารนิพนธส์ าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร แผน ข 87 
10. แนวปฏิบัติการเขียนจ านวนหน่วยกิต 88 
11. การเขียนค าอธิบายรายวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 93 
12. หลักเกณฑก์ารก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 99 
13. การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด-ปิดหลักสูตรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน 

อุดมศึกษา 113 
14. แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา 114 
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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขต.......................คณะ.............................ภาควิชา............................ 
  

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา......................................................................................................................... 
2. จ านวนหน่วยกิต   ……………………..  หน่วยกิต 

ระบุจ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
       ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทั่วไป ให้ใช้ “หลายหลักสูตร” และให้
ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือ  
วิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป็นต้น 
 3.1  เป็นรายวิชาในหลักสูตร…………………………………………………….. 
 3.2  เป็นวิชา     วิชาบังคับ     วิชาเลือก  [ระบุกลุ่มวิชา (ถ้าม)ี]………………………. 
      อื่นๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………………  
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  คือ ช่ือ-สกุล……………………………………………………... 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน   ได้แก…่……………………………………………………………………….. 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 ระบุภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
 ภาคการศึกษาที…่………………………ชั้นปีที…่……………….. 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
8.  สถานที่เรียน 
 ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที…่……………………เดือน………………..พ.ศ…………………. 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 
 อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปล่ียนแปลงส าคัญๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 
เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ  web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัย
ใหม่ๆ ในสาขา 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 ระบุจ านวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกึงาน และการศึกษาด้วย 
ตนเอง 

ชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

    
    
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ระบุจ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียนและ
วิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี ้

1. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา 
2. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนทีจ่ะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ 1 
3. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้

ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง 
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1.  คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
   1.2 วิธีการสอน 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
2.  ความรู ้
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 2.2 วิธีการสอน 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 3.2 วิธีการสอน 
 3.3 วิธีการประเมินผล 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 4.2 วิธีการสอน 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 5.2  วิธีการสอน 
 5.3  วิธีการประเมินผล 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
 ระบุหัวข้อ /รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน  จ านวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ านวน  
หน่วยกิต ) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช้ รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ /รายละเอียดของ
รายวิชา 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และส่ือที่ใช ้
อาจารย์ผู้สอน 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่ประเมิน
และสัดส่วนของการประเมิน 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมินผล 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

     
     
     

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  ต าราและเอกสารหลัก 
  ระบุต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
แหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
แหล่งอ้างอิงที่ส าคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เป็นต้น 
3.  การปรับปรุงการสอน 
  อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ /ภาควิชามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุง
การสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อ สอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
ส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อ 
ปรับปรุงคุณภาพ 
  
** อนึ่ง   สามารถดูตัวอย่างการเขียนรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ได้จาก website  ของกองบริการการศึกษาที่
http://www.eduservice.psu.ac.th/Laksood/TQF/computer/computer_m3.pdf 
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มคอ.5 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขต.......................คณะ.............................ภาควิชา............................ 
  

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา......................................................................................................................... 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
  ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม 
4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
  ภาคการศึกษาที…่………………………ปีการศึกษา…………….  
5.  สถานที่เรียน 
 ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน 
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะ…………………………. 
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต………….คณะ…………………………. 

  นอกสถานที่ต้ัง ได้แก่  (ระบ)ุ..........................................................……………………………… 
 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทีบบกับแผนกการสอน 
  ระบุหัวข้อ จ านวนชั่วโมงตามแผนการสอน จ านวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุ ผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

หัวข้อ จ านวนชั่วโมงตาม
แผนการสอน 

จ านวนชั่วโมงที่สอน
จริง 

สาเหตุการสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 
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2.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
  ระบุว่าวิธีสอนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามที่ระบุในรายละเอียด รายวิชามีประสิทธิผล
หรือไม่มี และปัญหาของวิธีสอนที่ใช้ (ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มาตรฐานผล 
การเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา ประสิทธิผล 

อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์ 
พร้อมข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข 

  มี ไม่มี  
     
     
 
4. ข้อเสนอการด าเนนิการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
  ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ 3 
 

หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน…………………………..คน 
2.  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
  นักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา…………………………..คน 
3.  จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 
 นักศึกษาที่ถอน…………………………..คน 
4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 
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ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
A   

B+   
B   

C+   
C   

D+   
D   
E   

ไม่สมบูรณ์ (I)   
ผ่าน (P,S)   
ถอน (W)   

 
5.  ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้าม)ี 

1. ……………………………………………………………………………………………………... 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………  

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
  ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวด 5 ข้อ 2 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
 ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร้อมเหตุผล 

ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน เหตุผล 
  
  
  

 
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้าม)ี 

ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ เหตุผล 
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7.  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
 ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) และผลกระทบ 

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ผลกระทบ 
  
  
  
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
  ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบฯ 
  
  
  
 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
 

1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

   ระบุขอ้วิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
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1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
1. …………………………………………………………………………….…………………… 
2.………………………………………………………………………………………………… 

  3. ……………………………………………………………………………………………… 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
 2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

  ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

  

  

  
 

 2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
1. …………………………………………………………………………….…………………… 
2.………………………………………………………………………………………………… 

  3. ……………………………………………………………………………………………… 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
 

1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
  ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตาม
แผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล 
 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

  
  
  
 
2.  การด าเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
  อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนส าหรับภาคการศึ กษา/ปีการศึกษานี้ การใช้
อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ เป็นต้น 
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3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
  ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
   
   
   
 
4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  1. …………………………………………………………………………….…………………… 
2.………………………………………………………………………………………………….. 

  3. ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ……………………………………………………………………….. 
 ลงชื่อ…………………………………………………. วันที่รายงาน………………………………. 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………….. 
 ลงชื่อ…………………………………………………. วันที่รายงาน………………………………. 
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มคอ.7 
 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร……………………..ประจ าปีการศึกษา……………….. 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขต…………………………..คณะ……………………ภาควิชา………….. 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา……………………………………………………… 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา…………………………………………………………….. 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา………………………………………………………… 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา…………………………………………………. 

2.  ระดับคุณวุฒิ   ปริญญาโท/ปริญญาเอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 ข้อ 1 และ 2 ให้เลือกกรอกชื่อหลักสูตรและระดับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องให้ตัดออก 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว……... ปร.ด. (เคม)ี, 2551 
x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว……... ปร.ด. (เคม)ี, 2551 
x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ดร. นาย/นาง/นางสาว……... ปร.ด. (เคม)ี, 2551 
 
4.  วันที่รายงาน  วันที…่……………………เดือน………………….พ.ศ………………….. 
5.  ปีการศึกษาที่รายงาน    
6.  สถานที่ตั้ง คณะ…………………………มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต …………. 
  ระบุสถานที่ตั้งที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่นๆ หากมีการเปิดสอนในหลายวิทยาเขต 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเชิงสถิต ิ
 

1. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1  จ านวน……………..คน  ประจ าปีการศึกษา……………………… 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน 

2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร …………………… คน 
2.2 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร ……………………. คน 
2.3 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร ……………………. คน 
2.4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบ)ุ 

สาขาวิชา…………………………………………………….จ านวน…………………..คน 
สาขาวิชา…………………………………………………….จ านวน…………………..คน 

  สาขาวิชา…………………………………………………….จ านวน…………………..คน 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร …………………… 

 ค านวณจากจ านวนนกัศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ 2.1  และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าใน 
หลักสูตรของรุ่น 

 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาของ 
นักศึกษา (เช่น การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร หรือ การย้าย
สาขาวิชาฯ) 
4. จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป ี

ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษาท่ีรับจริง จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 
2553    
2554    
2555    
2556    
2557    

รวม    
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5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแตล่ะปีการศึกษา 
  สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2  ………………………………% 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  ………………………………% 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4  ………………………………% 
6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
7. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
 วันที่ส ารวจ วันที…่…………………….เดือน………………………..พ.ศ…………………… 
 จ านวนแบบสอบถามที่ส่ง………………จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ……………………. 
 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ………………………… 

การกระจายภาวะการได้งานท าเทียบกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได้งานท า 
ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน 

ยังไม่ได้งานท า ตรงสาขา 
ที่เรียน 

ไม่ตรงสาขา 
ที่เรียน 

ศึกษาต่อ สาเหตุอื่น 

จ านวน      
ร้อยละ      
 
8.  การวิเคราะห์ผลท่ีได ้
 วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมวดที่ 3  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
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หมวดที่ 4  ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

 ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่าน 
แต่ละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 

ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 

จ านวน
นักศึกษา

ท่ี
ลงทะเบี
ยนเรียน 

จ านวน 
นักศึกษา
ที่สอบ
ผ่าน 

  A B+ B C+ C D+ D E S U   
              
              
              

 
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ

 ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก 
หรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตก 
มากเกินไป การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการตรวจสอบ
สาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมาตรการแก้ไขที่
ได้ด าเนินการไปแล้ว (หากจ าเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ด าเนินการมา 
แล้วด้วย) 
 2.1 รหัสและชื่อรายวิชา …………………………………………………(ระบุทั้งชื่อไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงจ านวนหน่วยกิต) 
  ความไม่ปกติที่พบ ………………………………………………………………………………… 
  การตรวจสอบสาเหตุความผดิปกต…ิ………………………………………………………………. 
  ……………………………………………………………………………………………………… 
  เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว ้
  ……………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………… 
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  มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการไปแลว้  
  ……………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………… 
3.  การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 3.1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 
  ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมท้ั งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน
และมาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ (ถ้าม)ี เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน 
หรือ จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ด าเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชา เพื่อเป็นการ
ประกันว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรยีนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

รหัสและชื่อรายวิชา เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 
(ถ้าม)ี 

   
   
 
 3.2  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
  ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระห รือหัวข้อดังกล่าว
พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) สาระที่ขาดและจ าเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของรายวิชาอื่นได้เพิ่มหัวข้อหรือ
สาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น 

รหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน การแก้ไข 
    
    
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
  ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

ปัญหาในการบริหาร 
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

1. การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) 
วันที่ส ารวจ……………………………………………….(ให้แนบผลการส ารวจมาประกอบด้วย) 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ข้อวพิากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  

  

 
1.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1  

 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
2.  การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
  อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจากภายนอก 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารยต์่อผลการประเมิน 

  

  
  
2.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี) 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ 

3.1 ระบบการประเมินและการให้ช่วงคะแนนที่ใช้ในการประเมินการเรียนการสอน และการประเมิน
อื่นๆ ที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร หมวดที่ 7 ข้อ 7 ) 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
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เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ ตาม

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินการครบ 12 ข้อ ตาม

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
รายงานผลการด าเนินการตามดัชนีบ่งชี ้

ดัชนีบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน ค าอธิบายหรือเอกสารอ้างอิง 

   

   

   

 
หมวดที่ 7  คุณภาพของการสอน 

 
1.  การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 

1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น ประเมินโดย
นักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏิบัติการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

รหัสและชื่อรายวิชา 

การประเมิน
จากนักศึกษา 

วิธีการประเมินการสอน 

แผนปฏิบัติการที่
ได้ด าเนินการไป

แล้ว 

มี ไม่มี มี ไม่มี 

      

      

      
  
1.2  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม  
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
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2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีก าหนดในรายวิชา ให้ดู รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 8 กระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อยา่งไรกต็ามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวมของ
การสอนข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อน าผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป 
2.1  สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ  
  สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิผลของการสอนและ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ระบุปัญหาที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือ
อุปสรรคให้ดีขึ้น 
สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน และ
ความเห็นจากบุคคลภายนอก 
ต่อสัมฤทธิผลของการสอนและ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

ปัญหาที่พบ 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหาฯ 

คุณธรรม จริยธรรม   
ความรู ้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  

ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ 
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

   
 2.2  แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

  แผนด าเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ (เช่น การฝึกอบรมหรือการให้ค าแนะน าหรือการ
แก้ปัญหาวิธีการอื่นให้ผู้สอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนก าหนดการศึกษา ) ควรระบุรายวิชาที่ได้แก้ไข
หรือปรับเปลี่ยน 

3.  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
 การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร   มี      ไม่ม ี
 หากมีการปฐมนิเทศให้ระบุจ านวนอาจารย์ใหม ่
 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  ……………………………… คน  
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3.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………… 
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
3.3 หากไม่มีการปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 

4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
  ให้ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯ จัดหรือหน่วยอื่นที่ไม่ใช่สถาบันฯ จัด จ านวนอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรมท่ีจัด 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

อาจารย ์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

   

   

  
4.2 สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วม 

กิจกรรม) 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที ่8  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจาก 
ผู้ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต่อ 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

  

  

  

 
2. การน าไปด าเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

หมวดที่ 9  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
  

แผนการด าเนินการ
แต่ละแผน 

ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของ

แผน 

เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการ

ได้ส าเร็จ 

     

     

     

 
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก ฯ) 
 1) …………………………………………………………………………………………………. 
 2) ……………………………………………………………………………………………….… 
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 3) …………………………………………………………………………………………………. 
  4) …………………………………………………………………………………………………. 
  5) ………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชาการ 
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ) 

 1) …………………………………………………………………………………………………. 
 2) ……………………………………………………………………………………………….… 
 3) …………………………………………………………………………………………………. 

  4) …………………………………………………………………………………………………. 
 5) ………………………………………………………………………………………………… 
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 1) …………………………………………………………………………………………………. 
 2) ……………………………………………………………………………………………….… 
 3) …………………………………………………………………………………………………. 

  4) …………………………………………………………………………………………………. 
 5) ………………………………………………………………………………………………… 

3.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ……………….. 
  ระบแุผนปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
   
   
   
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตามที่ระบุในหลักสูตร) 
1. ……………………………………………...ลายเซ็น : ……………………วันที่รายงาน ……………….. 
2. ……………………………………………...ลายเซ็น : ……………………วันที่รายงาน ……………….. 
3. ……………………………………………...ลายเซ็น : ……………………วันที่รายงาน ……………….. 
4. ……………………………………………...ลายเซ็น : ……………………วันที่รายงาน ……………….. 
5. ……………………………………………...ลายเซ็น : ……………………วันที่รายงาน ……………….. 
 
ประธานหลักสูตร: ………………………………………………………………………………………. 
ลายเซ็น : ……………………………………………วันที่รายงาน …………………………………….. 



 -138- 

 
เห็นชอบโดย ……………………………………………………………….…….…….(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ……………………………………………วันที่รายงาน …………………………………….. 
 
เห็นชอบโดย ……………………………………………………………….………….(คณบดี) 
ลายเซ็น : ……………………………………………วันที่รายงาน …………………………………….. 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 
** อนึ่ง   สามารถดูตัวอย่างการเขียนรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ได้จาก website  ของกองบริการการศึกษาที่
http://www.eduservice.psu.ac.th/Laksood/TQF/computer/computer_m3.pdf 
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