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

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


