
 

 

 
 

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

หลักสูตร(ระบุ : ปรับปรุง หรือ ใหม่)  พ.ศ. .... 

(ให้ระบุเลขปี พ.ศ. ก็ต่อเมื่อหลักสตูรผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยให้ระบุเลขปี พ.ศ. ตามปีท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร เช่น หลักสตูรอนุมัติวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2559 ดังน้ัน ปี พ.ศ. จะต้องระบุเป็น พ.ศ.2559 

กรณีหลักสตูรป.โทและเอก สาขาวิชาเดียวกัน จะสามารถจัดทําแยกเล่มหรือรวมเล่มก็ได้ ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของหลักสตูร) 

 

 

 

 

 

ภาควิชา…………………………………………………. 

คณะ ……………………………………………     และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต …(ระบุ)…



 

สารบัญ 

เร่ือง            หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัส (ถ้ามี) และชื่อหลักสูตร … 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา … 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) … 
4) จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร … 
5) รูปแบบของหลักสูตร … 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร … 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน … 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา … 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร … 
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปน็ต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร … 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน … 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน … 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความสาํคัญ และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร … 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง … 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา … 
2) การดําเนินการหลักสูตร … 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน … 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) … 
5) ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) … 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา … 
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน … 
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) … 
 

(1) 



 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
เร่ือง            หน้า 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) … 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา … 
3) เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร … 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ … 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ … 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การกํากับมาตรฐาน … 
2) บัณฑิต … 
3) นักศึกษา … 
4) คณาจารย ์ … 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน … 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ … 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) … 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน … 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม … 
3) การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร … 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร … 

ภาคผนวก 
ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง … 
 (กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง) 
ข. ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร … 
 ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา … 
ค. ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับ 
 การดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร … 
ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจําหลักสูตร … 
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจํา (ถ้าม)ี … 
ฉ. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) … 
ช. สําเนาหนังสือรับรองของสภาวชิาชพี (กรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ) … 
ซ. สัญญาจา้ง (กรณีที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติ) … 
ฌ. Memorandum of agreement (MOA) (ถ้ามี)  … 
ญ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 … 
ฎ. สําเนาคําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง)…………………….. … 
หรือ 
ฎ. สําเนาคําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร (กรณีเปน็หลกัสูตรใหม่)…………………….. … 
 

(2) 
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หลักสูตร...................................(ระบุ)............................................ 
สาขาวิชา................................(ระบุ).............................................. 

หลักสูตร (ระบุ : ปรับปรุง หรือ ใหม่) พ.ศ. ………… 

(ให้ระบุเลขปี พ.ศ. ก็ต่อเมื่อหลักสตูรผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยให้ระบุเลขปี พ.ศ. ตามปีท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร เช่น หลักสตูรอนุมัติวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2559 ดังน้ัน ปี พ.ศ. จะต้องระบุเป็น พ.ศ.2559 ) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขต...........(ระบุ)....................คณะ..................(ระบุ).........................ภาควิชา........................(ระบุ)........................ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัส (ถ้ามี) และชื่อหลักสตูร 
 1.1 รหัสหลักสูตร : ……………………………(ระบุ)………………………… 
  (สามารถดูข้อมูลได้ท่ี http://www.grad.psu.ac.th/th/curriculum_rule.php) 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
ป.โท (ภาษาไทย) : หลักสูตร……………(ระบุ)………… สาขาวชิา.........................(ระบุ)........................... 
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of ….…………………(ระบุ)………………… Program in …………(ระบุ)…...…… 
ป.เอก (ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดษุฎี สาขาวชิา.........................(ระบุ)........................... 
  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy …………………(ระบ)ุ………………… Program in …………(ระบุ)…...…… 
(กรณีที่ ไม่ใช่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้ปรับภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน เช่น วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต ใน
ภาษาอังกฤษใช้คําว่า Doctor of Engineering เป็นต้น) 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
(ระบุชื่อปริญญาให้สอดคล้องตาม “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559” 
ของ สกอ. โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.psu.ac.th/namedegre_standard.html) 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ………………………………………………… (………………………….……………………….…..) 
  (ภาษาอังกฤษ) : ………………………………………………… (………………………….……………………….…..) 
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ………………………………………………… (………………………….……………………….…..) 
  (ภาษาอังกฤษ)   : ………………………………………………… (………………………….……………………….…..) 

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) (ถ้าไม่มี ให้ใส่คําว่า “ไม่มี” ถ้ามี ให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง) 
 ………(ระบุ)…….. 
 
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (ถ้าไม่มีแบบใด ขอให้ตัดออก) 
 แผน ก แบบ ก1 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก2 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แผน ข ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 

ระบุข้อมูลให้ตรงกับโครงสร้างหลกัสูตรในหมวดท่ี 3 ข้อ 
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5. รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์ � ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
  � หลักสูตรประกาศนียบตัร 
  � หลักสูตรปริญญาโท 
  � หลักสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูง 
  � หลักสูตรปริญญาเอก 
  � อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................... (ถ้าไม่มีให้ตัดออก) 
 5.2 ภาษาที่ใช ้(ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์ � ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
  � หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  � หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาตา่งประเทศ (ระบุภาษา) ...(ระบุ).... 
  � หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ...(ระบ)ุ.... 
 5.3 การรับเข้าศึกษา (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์ � ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
  � รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  � รับเฉพาะนักศึกษาตา่งชาต ิ
  � รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ิ
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์ � ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
(ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง หรือ เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ทําความร่วมมือด้วย สําหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ ต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550) 
  � เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  � เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
    ชื่อสถาบนั.................................................................................................................................................. 
    รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน….......................................................................................................... 
  � เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอ่ืน 
    ชื่อสถาบนั.....................................................................................ประเทศ................................................. 
    รูปแบบของการร่วม 
   � ร่วมมือกัน โดยสถาบนัฯ เปน็ผู้ให้ปริญญา 
   � ร่วมมือกัน โดยสถาบนัฯ อ่ืน เปน็ผู้ให้ปริญญา 
   � ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบนั (หรือมากกว่า 2 สถาบนั) 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์ � ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
(ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว หรือ ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือ ปริญญาอ่ืน ๆ ในช่วง
กลางของหลักสูตรหรือเป็นปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ) 
  � ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
  � ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  � อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................................................... 

ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อ 5.2 โดยหากภาษาท่ีใช้เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จะต้องเลือกข้อมูลในข้อ 5.3 เป็น “รับท้ังนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติ” เป็นต้น 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
(เมื่อผ่านการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ และ/หรือ การประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้ระบุข้อมูลให้ตรงตามมติของแต่ละ
ที่ประชุมให้ครบถ้วนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมถัดไปทุกการประชุม หรือเสนอสกอ.) 
 � หลักสูตรใหม่       กําหนดเปิดสอนเดือน.........(ระบุ).....................…….......พ.ศ........... (ระบุ)..................หรือ 
 � หลักสูตรปรับปรุง       กําหนดเปิดสอนเดือน.........(ระบุ).....................…….......พ.ศ........... (ระบุ).................. 
  ปรับปรุงมาจากหลักสูตร………(ระบุ)…… สาขาวชิา………(ระบุ)…….. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ…….(ระบุ).…………. 
 � ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภาวิทยาเขต…..…(ระบุ)……… ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 
  เม่ือวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 
 � ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 
  เม่ือวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 
 � ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)………………………………………………………………… (ถ้าไม่มีให้ตัดออก) 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(ควรเผยแพร่หลักสูตรหลังการเปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตร เช่น เปิดสอนปี 2559 ควรเผยแพร่ 
ปีการศึกษา 2560 กรณีระดับปริญญาโท หรือ ควรเผยแพร่ปีการศึกษา 2561 กรณีระดับปริญญาเอก เป็นต้น) 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 
 ………(ระบุ)…….. 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 
(ระบุอาชีพเฉพาะเจาะจงให้ชัดเจน ไม่ควรระบุอาชีพที่กว้างเกินไป โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (1) ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………..…………….. 
 (2) …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 (3) …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจํานวนและคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 (ดูรายละเอียดเกณฑ์ฯ ได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/practice.php) 
- กรณีวุฒิการศึกษาใด สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศขอให้ระบุชื่อสถาบันและชื่อประเทศต่อท้ายวุฒิการศึกษาด้วย 
- ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องนําไประบุในหมวดที่ 3 หัวข้อ “อาจารย์ประจําหลักสูตร” ด้วย โดยข้อมูล
จะต้องถูกต้องตรงกัน 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), 
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
(ขอให้ระบุให้ครบถ้วน
ก่อนเสนอสกอ.) 

ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ นาย/นาง/
นางสาว……. 

ปร.ด. (เคมี), Missouri-Columbia, U.S.A., 2551 
วท.ม. (เคมี), ม.ธรรมศาสตร์, 2548 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2538 

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

 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ นาย/นาง/
นางสาว……. 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์ � ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
(ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน หากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกว่า 1 แห่ง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 
โดยจะต้องระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรอีก 1 ชุด ในข้อ 9 ด้วย) 
 � ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต…………(ระบุ)………… คณะ………………(ระบุ)…………………… 
 � นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่  (ระบุ)........................................................................…………………………………………….……. 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
(ขอให้อธิบายสถานการณ์โดยชี้ให้เห็นประเด็นว่า ปัจจุบันมีสถานการณ์สําคัญๆ อะไรที่ส่งผลกระทบหรือมีความจําเป็นและ
เชื่อมโยงต่อการเปิดหลักสูตรนี้ รวมถึงสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยเขียนให้กระชับ และ
ชัดเจน ไม่ควรเกิน 10-20 บรรทัดในแต่ละหัวข้อ  รวมถึง การเขียนจะต้องอธิบายให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันใน 
แต่ละหัวข้อ) 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ……...………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…....… 
  ……...………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…….. 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  .............……………………………………………………………………………………………………………………….………………..….… 
  .…...…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..….…… 
 11.3 ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  .............……………………………………………………………………………………………………………………….………………..….… 
  .…...…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..….…… 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
(อธิบายให้เข้าใจและเห็นถึงความเชื่อมโยงว่า สถานการณ์ในข้อ 11.1 และ 11.2 มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร และเก่ียวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร) 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ……...…………………………………………………………………………………………………………………..….……….……………....… 
  ……...……………………………………………………………………………………………………………………..………...……………...... 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  ……...…………………………………………………………………………………………………………………..….……….……………....… 
  ……...……………………………………………………………………………………………………………………..………...……………...... 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
(อธิบายการบริหารจัดการแผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่
กําหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบ 
ต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน และถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์ � ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  � หมวดวิชาบงัคับ ซ่ึงเปดิสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสตูร………………………… จํานวน…………รายวิชา ได้แก่ 
   xxx-xxx ………………………………………….… 
   xxx-xxx ………………………………………….… 
  � หมวดวิชาเลือก ซ่ึงเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร………………………… จํานวน…………รายวิชา ได้แก่ 
   xxx-xxx ………………………………………….… 
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  � วิทยานพินธ์/สารนิพนธ/์การค้นคว้าวิจัย ซ่ึงเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร…………… 
   จํานวน…………รายวิชา ได้แก่ 
   xxx-xxx ………………………………………….… 
  � ไม่มี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  � หมวดวิชาบงัคับ ซ่ึงเปดิสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสตูร…………………………………… 
   จํานวน…………รายวิชา ได้แก่ 
   xxx-xxx ………………………………………….… 
   xxx-xxx …………………………..….……..……… 
  � หมวดวิชาเลือก ซ่ึงเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร…………………………………… 
   จํานวน…………รายวิชา ได้แก่ 
   xxx-xxx ………………………………………….… 
   xxx-xxx …………………………..….……..……… 
  � วิทยานพินธ์/สารนิพนธ/์การค้นคว้าวิจัย ซ่ึงเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร…………… 
   จํานวน…………รายวิชา ได้แก่ 
   xxx-xxx ………………………………………….… 
   xxx-xxx …………………………..….……..……… 
  � ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 
(อธิบายเป็นข้อ ๆ ให้กระชับ และชัดเจน ถ้าไม่มี ให้ใส่คําว่า “ไม่มี”) 
  (1) ........................................................................................................................................................................ 
  (2) ........................................................................................................................................................................ 
  (3) ........................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ ข้อ 13.1 และ ข้อ 13.2 ให้เลือกกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้อง หากข้อมูลไหนที่ไม่เก่ียวข้องให้ตัดออก 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
(ให้ระบุว่าหลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอย่างไรเมื่อสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 
เขียนแสดงให้เห็นว่าจะผลิตมหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา สังคม และประเทศ ได้อย่างไร รวมทั้งเขียนให้เห็นความ
แตกต่างจากระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน) 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………..……….…..….…………….…… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….…..…….….….………. 
1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
(ให้อธิบายว่ามีสถานการณ์และเหตุผลความจําเป็นอย่างไร จึงจะมีหลักสูตรนี้ และเมื่อมีหลักสูตรนี้แล้วส่งผลให้เกิด
ประโยชน์อะไร ทั้งในด้านพัฒนาวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์เฉพาะสาขา และพัฒนาวิชาชีพอะไรบ้าง ผู้เรียน
จะได้อะไรจากการเรียนหลักสูตรนี้ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ภูมิภาค และประเทศอย่างไร) 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…….. 
 ……...…………………………………………………………………………………………………………………………….……….………..…. 
1.3 วัตถุประสงค์ 
(วัตถุประสงค์ต้องครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF หลักสูตรและเขียนให้เห็นความแตกต่างจาก
ระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน) 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 ……...……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
(ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ 
(เช่นภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สําคัญที่ต้องดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผนนั้นๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความสําเร็จ โดย
ตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 ด้วย) 

คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์ � ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
� ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ...................สัปดาห์ (ต้องไมน่้อยกว่า 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
� ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ..................สัปดาห์ (ต้องไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
� ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ..................สัปดาห์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
� ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)..................................................................................................................... 
 และข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์ � ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
� มีภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่………..….หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมประจําหลักสูตร 
 (ต้องไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
� ไม่มีภาคฤดูร้อน 
� อ่ืนๆ ....................(ระบุ).................................................................................................................................. 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
(ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียนการสอนให้แสดง
การเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน และถ้าข้อ 1.1 เลือก ระบบทวิภาคให้ใส่คําว่า “ไม่มี”) 
 ……...…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………. 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………………….……....………. 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์ � ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 

� วัน – เวลาราชการปกต ิ
� นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................................................... 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(ระบุคุณสมบัติผู ้เข้าศึกษาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในกรณีที่มีเกณฑ์์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน) 

� ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
� ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
� มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ถ้าไม่มีแผนการศึกษาใด ขอให้ตัดออก) 
  แผน ก แบบ ก1 
  - ....(ระบุ)....................................................................................................………………………………….…………. 
  แผน ก แบบ ก2 
  - ....(ระบุ)....................................................................................................………………………………….…………. 
  แผน ข 
  - ....(ระบุ)....................................................................................................………………………………….…………. 
  แบบ 1.1 
  - ....(ระบุ)....................................................................................................………………………………….…………. 
  แบบ 1.2 
  - ....(ระบุ)....................................................................................................………………………………….…………. 
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  แบบ 2.1 
  - ....(ระบุ)....................................................................................................………………………………….…………. 
  แบบ 2.2 
  - ....(ระบุ)....................................................................................................………………………………….…………. 
 และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
� มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) (ถ้าไม่มี ขอให้ตัดออก) 
  .......................(ระบุ).................................................................................…………………………….……….……….. 
  ........................................................................................................……………………………….………..…..………… 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
(ระบุข้อจํากัดของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องนํามาประกอบการพิจารณา เช่น นักศึกษาที่มีข้อจํา
กัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการเรียน โดยขอให้ระบุเป็นข้อ ๆ ให้กระชับ ชัดเจน) 
 …………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………..….…….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..….………. 
2.4 กลยุทธใ์นการดําเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(ระบุกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัญหาในข้อ 2.3) 
 …………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………..….…….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..….………. 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
(ระบุจํานวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดว่าจะมีผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาใน 
ระยะเวลา 5 ปี) 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

255…. 255…. 255…. 255…. 255… 
ชั้นปทีี่ 1 X X X X X 
ชั้นปทีี่ 2 - X X X X 
ชั้นปทีี่ 3 - - X X X 

รวม X X X X X 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - X X 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
(ให้ระบุเฉพาะงบประมาณในปีที่เร่ิมรับนักศึกษาของหลักสูตรนี้ ไม่นับรวมงบประมาณที่มีก่อนหน้านี้ (โดยขอข้อมูล
จากฝ่ายแผนงานของคณะ) 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
255… 255… 255… 255… 255… 

ค่าบํารุงการศึกษา      
ค่าลงทะเบียน      
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      
รวมรายรับ      
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

255… 255… 255… 255… 255… 
ก. งบดําเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร      

2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3)      

3. ทุนการศึกษา      

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก)      

ข. งบลงทนุ 
ค่าครุภัณฑ์      

รวม (ข)      
รวม (ก) + (ข)      
จํานวนนักศึกษา       
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา      

2.7 ระบบการศึกษา 
(ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์ � ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 

� แบบชัน้เรียน 
� แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
� แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
� แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
� แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
� อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................. 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
(ระบุจํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่สัมพันธ์กับการเลือกเรียนของ
นักศึกษา ซ่ึงกําหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละระดับ) 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ........... หน่วยกิต 

กรณีมีระบบการสอนแบบทางไกล จะต้องจัดทําแบบ 
คําขอการศึกษาทางไกล ตามหลักเกณฑ์ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ดูประกาศได้ท่ี 
http://www.mua.go.th/ users/he-commission/law.php 
เร่ือง 
1. หลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาโทใน 
ระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548 
2. แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับ 
ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (ถ้าไม่มีแผนการศึกษาใดขอให้ตัดออก และต้องสอดคล้องกับหมวดที่ 1 ข้อ 4) 
 � แผน  ก  แบบ ก1 ........... หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ ........... หน่วยกิต (ต้องไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต) 

 � แผน  ก  แบบ ก2 ........... หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ ........... หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก ........... หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ ........... หน่วยกิต (ต้องไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต) 

 � แผน  ข ........... หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ ........... หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก ........... หน่วยกิต 

  - สารนิพนธ ์ ........... หน่วยกิต (ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต) 

 � แบบ 1.1 ........... หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ ........... หน่วยกิต (ต้องไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกิต) 

 � แบบ 1.2 ........... หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ ........... หน่วยกิต (ต้องไม่น้อยกวา่ 72 หน่วยกิต) 

 � แบบ 2.1 ........... หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ ........... หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก ........... หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ ........... หน่วยกิต (ต้องไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต) 

 � แบบ 2.2 ........... หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาบงัคับ ........... หน่วยกิต 

  - หมวดวิชาเลือก ........... หน่วยกิต 

  - วิทยานพินธ ์ ........... หน่วยกิต (ต้องไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกิต) 
3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 รายวิชา (ถ้าไม่มีหมวดวชิาใดขอให้ตัดออก) 

  หมวดวิชาบังคับ  ........... หน่วยกิต 

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

   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 

  หมวดวิชาบังคับเลือก  ........... หน่วยกิต 

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

   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 

  หมวดวิชาเลือก  ........... หน่วยกิต 

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

   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 

ต้องไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ต้องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 18 หน่วย
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  หมวดวิชาสัมมนา  ........... หน่วยกิต 

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

   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 

(ถ้าลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต ให้ระบุเคร่ืองหมายดอกจัน “*” และใส่ข้อความต่าง ๆ ใน หมายเหตุ) 
  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  ........... หน่วยกิต 

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

   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 

(หมายเหตุ  การเขียนตัวเลขจํานวนหน่วยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง จะต้องให้เป็นไป

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยดูรายละเอียดได้จาก http://www.grad.psu.ac.th/GraduateManual/2_4_10.1.pdf) 
 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
 (ตัวเลข 3 ตัวแรกต้องอธิบายความหมายแต่ละรหัสให้ชัดเจน เช่น 560 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดย 

 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และตัวเลขหลักสิบ ในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ควรมีคําว่า 
 พื้นฐาน/แนะนํา/ทั่วไป/ หรือคําว่า Basic/Introduction/General รวมทั้งในคําอธิบายรายวิชาด้วย) 

  รหัสวิชา ประกอบดว้ยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี ้
  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชานัน้ ๆ 
  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานัน้ 
   เลข 4 หมายถึง ……………………………. 
   เลข 5 หมายถึง ……………………………. 
   เลข 6 หมายถึง ……………………………. 
   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 ลําดบัรายวชิาในแตล่ะกลุ่มวิชา 
 3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปน้ี 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
กรณีรายวิชาใดที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิต และให้แสดง
เคร่ืองหมาย “ดอกจัน” ในรายวิชานั้นว่า “ไม่นับหน่วยกิต” ตัวอย่าง เช่น 
 ชั้นปีที่ …… ภาคการศึกษาที่ ....... 
  xxx – xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย………………* 3 หน่วยกิต 
   (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
  xxx – xxx ………ชื่อวิชาภาษาไทย………….…… 3 หน่วยกิต 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx – xxx ………ชื่อวิชาภาษาไทย………….…… 4 หน่วยกิต 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
     รวม 7 หน่วยกิต 
 * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
(การเขียนคําอธิบายรายวิชา ขอให้ดําเนินการดังนี้ 
1. ระบุคําอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาจะต้องสอดคล้องกัน 
2. การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยดูรายละเอียดได้จาก 
 http://www.grad.psu.ac.th/GraduateManual/2_4_11.pdf) 
 xxx – xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… x(x-x-x) 
  (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  …………คําอธิบายรายวชิา…………………………………………………………………………………..………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 xxx – xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… x(x-x-x) 
  (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  …………คําอธิบายรายวชิา…………………………………………………………………………………..………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสตูร 
1. ต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ข้อ 10 โดยคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร ต้องเป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 9.2 (http://www.grad.psu.ac.th/practice.php) 
2. กรณีชาวต่างประเทศ ให้ระบุเลข passport แทนเลขประจําตัวประชาชน และให้แนบสัญญาจ้าง ไว้ที่
ภาคผนวกด้วย 
3. กรณีวุฒิการศึกษาใด สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศขอให้ระบุชื่อสถาบันและชื่อประเทศต่อท้ายวุฒิ
การศึกษาด้วย) 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรด้วย 
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ที่ เลขประจําตัว 

ประชาชน 
(ระบุให้ครบ 13 หลัก) 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 
ศ./รศ./ผศ./ 
อาจารย ์

นาย/นาง/ 
นางสาว… 

ปร.ด. (เคมี), Missouri-Columbia, U.S.A., 2551 
วท.ม. (เคมี), ม.ธรรมศาสตร์, 2548 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2538 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขหน้า 
ในภาคผนวก) 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ 
อาจารย ์

นาย/นาง/ 
นางสาว… 

  

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ 
อาจารย ์

นาย/นาง/ 
นางสาว… 

  

3.2.2 อาจารย์ประจํา (ถ้ามี) 
(ถ้าไม่มี ให้ใส่คําว่า “ไม่มี” ถ้ามี ให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง โดยระบุอาจารย์ซ่ึงมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการ
วิจัย ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา และต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 10 
 อนึ่ง อาจารย์ประจําหลักสูตร กับอาจารย์ประจํา มีคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันในบางประเด็น ดังนั้น  
การระบุชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจํา จะต้องมีรายชื่อไม่ซ้ํากัน) 

ที่ เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ระบุเลขฯ ให้ 
ครบ 13 หลักทุกคน 

ศ./รศ./ผศ./ 
อาจารย ์

นาย/นาง/ 
นางสาว… 

ปร.ด. (เคมี), Missouri-Columbia, U.S.A., 2551 
วท.ม. (เคมี), ม.ธรรมศาสตร์, 2548 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2538 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขและหนา้ 
ในภาคผนวก) 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ 
อาจารย ์

นาย/นาง/ 
นางสาว… 

  

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ 
อาจารย ์

นาย/นาง/ 
นางสาว… 

  

3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
(ถ้าไม่มี ให้ใส่คําว่า “ไม่มี” โดยอาจระบุข้อความว่า “หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่
เก่ียวข้องกับหลักสูตรทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน” หากมี ให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10) 

ที่ เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงลําดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ระบุเลขฯ ให้ 
ครบ 13 หลักทุกคน 

ศ./รศ./ผศ./ 
อาจารย ์

นาย/นาง/ 
นางสาว… 

ปร.ด. (เคมี), Missouri-Columbia, U.S.A., 2551 
วท.ม. (เคมี), ม.ธรรมศาสตร์, 2548 
วท.บ. (เคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2538 

ดูภาคผนวก.…. 
(ระบุเลขและหนา้ 
ในภาคผนวก) 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ 
อาจารย ์

นาย/นาง/ 
นางสาว… 

  

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./ 
อาจารย ์

นาย/นาง/ 
นางสาว… 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
(สรุปโดยย่อเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร แต่ถ้าไม่มี ให้ใส่คําว่า “ไม่มี” และไม่
ต้องใส่ข้อ 4.1 - 4.3) 
 ……...…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……… 
 ……...…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……… 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณภ์าคสนามที่ต้องการ) 
 ……...………………………………………………………………………...……………………………………………………...……..…..….…… 
 ……...………………………………………………………………………………….…………………………………………..……….……….…… 
4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่………….  ของปกีารศึกษาที่ ……………. 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 .....(ระบุ).......... วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา.......(ระบุ).........สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน......(ระบุ)........ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
(ระบุข้อมูลโดยสรุป ข้อกําหนดในการทําโครงงานหรืองานวิจัย อธิบายกระบวนการทาํวิจัย โครงงาน ตาม
รายวิชาที่กําหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการนาํเสนอผลงาน โครงงานด้วยวิธีใด และต้องผา่น
การประเมินผลอยา่งไร) 
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆที่ต้องการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

5.3 ช่วงเวลา 
(ระบุให้สอดคล้องกับการลงทะเบียนเรียนวชิาวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ์ ที่ระบไุว้ในแผนการศึกษา) 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่..........ของปีการศึกษาที่..........ถึงภาคการศึกษาที่............. ของปีการศึกษาที่............... 

5.4 จํานวนหน่วยกิต   ……...… หน่วยกิต 
(ระบุให้สอดคล้องกับการลงทะเบียนเรียนวชิาวทิยานิพนธ/์สารนิพนธ์ ที่ระบไุว้ในแผนการศึกษา) 

5.5 การเตรียมการ 
(อธิบายอย่างย่อเก่ียวกับการเตรียมการให้คําแนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา) 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(อธิบายเก่ียวกับกระบวนการประเมินผล รวมทัง้กลไกสาํหรับการทวนสอบมาตรฐาน) 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
(ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะหรือ ภาควิชา พยายาม
พัฒนาให้มีข้ึนในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น ดุษฎีบัณฑิตซ่ึงมีความสามารถพิเศษ เฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นําอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง 
IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะเหล่านั้น) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
(1) คําอธิบายทั่ว ๆ ไปเก่ียวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของความรู้และทักษะนั้น ๆ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กําหนดเป็นอย่างน้อย (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ข้อ 5 มาตรฐานผลการเรียนรู้) 
(2) คําอธิบายเก่ียวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเหล่านั้น (ควรเป็น
คําอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ แต่ถ้ามีความ
รับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย) 
(3) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุม่ที่เก่ียวข้อง (ซ่ึงอาจรวม
กลยุทธ์สําหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการ
ในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่าง เช่น กิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําใน
ตอนเร่ิมหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงข้ึนใช้ความรู้และทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 
(4) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านควรมีความแตกต่างกันระหว่างระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(5) ไม่ควรมีจํานวนข้อย่อยของผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ มากเกินไป ข้ึนอยู่กับรายวิชาวิทยานิพนธ์ เนื่องจากการกระจายความ
รับผิดชอบหลักของรายวิชาดังกล่าวต้องมีครบทุกข้อย่อยในทุกด้าน 
(6) การเขียนอธิบายผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน จะต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันระหว่าง ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และ
การประเมินผล 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ……...………………………………………………………………..………………………………………………………………..…… 
 ……...…………………………………………………………………………………………………………………..……………..…… 
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2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดย
ระบุว่า เป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไม่นําสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเร่ืองก็ได้ จะ
แสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้ ทั้งนี้ การกําหนดความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรอง จะต้องเป็นไปตามที่ สกอ.
กําหนด) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 (ลอกข้อความที่ได้ระบุไว้ตามข้อ 2.1.1) 
  (1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  (2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ความรู้ 
 (ลอกข้อความที่ได้ระบุไว้ตามข้อ 2.2.1) 
  (1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  (2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ทักษะทางปัญญา 
 (ลอกข้อความที่ได้ระบุไว้ตามข้อ 2.3.1) 
  (1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  (2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
 (ลอกข้อความที่ได้ระบุไว้ตามข้อ 2.4.1) 
  (1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  (2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (ลอกข้อความที่ได้ระบุไว้ตามข้อ 2.5.1) 
  (1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  (2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก (หมายถึง เป็นการดําเนินการสอน และมีการวัด ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) ���� ความรับผิดชอบรอง (หมายถึง เป็นการดําเนินการสอน แต่ไม่
จําเป็นต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากรายวิชาใดไม่ระบุความรับผิดชอบหลัก หรือ ความรับผิดชอบรอง  หมายถึง ผู้สอนไม่คาดว่าจะเกิดผลการเรียนรู้ใน
รายวิชานั้น) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
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 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

การจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ สามารถศึกษาได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/TQF27022555/tqf03.pdf 
ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสกอ. ดังนี้ 
1. ขอให้แสดงการกระจาย Curriculum Mapping แต่ละรายวิชาให้ครบทุกมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยไม่จําเป็นต้องระบคุวามรับผิดชอบหลัก หรือ ความรับผิดชอบรอง 
 ให้ครบทุกข้อย่อยในแต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม มี 5 ข้อย่อย อาจจะระบุความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรอง เพียง 3-4 ข้อย่อย 
 เป็นต้น 
2. สกอ. กําหนดให้แต่ละรายวิชาในทุก ๆ หมวดวิชา ต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้ 
 อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ด้านความรู้   และ   ด้านทักษะทางปญัญา  และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน 
3. จํานวนข้อในตารางแต่ละด้าน จะต้องเท่ากับจํานวนข้อที่ระบตุามจํานวนข้อของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ที่ระบุไว้ในข้อ 3 
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็น ความรับผิดชอบหลัก ทุกข้อในทุกด้าน 
5. ต้องระบุรายวิชาให้ครบทุกรายวิชาที่ปรากฏในหมวดที่ 1 ข้อ 13 และ หมวดที่ 3 ข้อ 3 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาระดับ 
 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ภาคผนวก…..) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น 
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือ
สําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (ถ้าไม่มีแผนการศึกษาใดขอให้ตัดออก) 
(หากมีรายละเอียดหรือเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรท่ีนอกเหนือจากขอ้ความดังกล่าว ขอให้ระบุรายละเอียดให้
ครบถว้นชัดเจน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา โดยขอให้คัดลอกเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาจาก
เกณฑ์มาตรฐานฯ ของ สกอ. มาใส่) 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 แผน ก แบบ ก1 
 ................................................................................................................................................................................... 
 แผน ก แบบ ก2 
 ................................................................................................................................................................................... 
 แผน ข 
 ................................................................................................................................................................................... 
 แบบ 1.1 
 1) ................................................................................................................................................................................... 
 2) ................................................................................................................................................................................... 
 แบบ 1.2 
 1) ................................................................................................................................................................................... 
 2) ................................................................................................................................................................................... 
 แบบ 2.1 
 1) ................................................................................................................................................................................... 
 2) ................................................................................................................................................................................... 
 แบบ 2.2 
 1) ................................................................................................................................................................................... 
 2) ................................................................................................................................................................................... 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
(อธิบายกระบวนการที่ใช้สําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ ให้มั่นใจได้ว่า 
อาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน) 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การกํากับมาตรฐาน 
(อธิบายกระบวนการในการกํากับมาตรฐานหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

เป้าหมาย 
(อธิบายวา่ มีเป้าหมายอย่างไรในการ
กํากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานฯ) 

วิธีการดําเนินการ 
(จะต้องสอดคล้องกับเปา้หมายที่ระบุไว)้ 

วิธีการประเมินผล 
(สอดคล้องกับเป้าหมายและผลการ

ดําเนินการทีไ่ด้ระบุไว)้ 

   
   
   
 
2. บัณฑิต 
(อธิบายกระบวนการในการกํากับ ดูแลคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการได้งานทํา) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………….….……… 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

(อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
(อธิบายวา่มีวิธีการหรือกระบวนการอย่างไรในการสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
(อธิบายกระบวนการในการติดตามและรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
บริหารจัดการหลักสูตรเมื่อสําเร็จการศึกษาและมีระบบบในการจัดการข้อร้องเรียน การแก้ไขปัญหาต่อข้อ
ร้องเรียน ตลอดจนความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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4. คณาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
(อธิบายกระบวนการ ระบบในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร การบริหารคณาจารย์ ส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

4.2 คุณภาพคณาจารย์ 
(อธิบายกระบวนการในการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการของหลักสูตร และ
การติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

4.3 ผลที่เกิดกบัคณาจารย์ 
(อธิบายกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาอาจารย์ อัตรากําลัง รายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และ
สํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร)  
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(อธิบายกระบวนการในการกําหนดระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
(อธิบายกระบวนการในประเด็นต่อไปนี้ 
- การพิจารณากําหนดผู้สอน 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 
- การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
- การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
(อธิบายกระบวนการ กลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน (การจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6) และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(อธิบายกระบวนการในแต่ละหัวข้อย่อย (ข้อ 6.1 – 6.4) 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

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

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
1. ระบุตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปีที่ระบุไว้ในหมวด 
1 - 6 ข้างต้น เช่น จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่  ตกออก (Retire) ระดับความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้มหาบัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด  เป็นต้น โดยตัวบ่งชี้ อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับ 
ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 
2. ขอให้คัดลอกและเรียงลําดับตัวบ่งชี้ 12 ข้อแรก ตามที่ สกอ. กําหนด และหากหลักสูตรฯ ประสงค์จะมีตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากนี้ ขอให้ลําดับเป็นข้อที่ 13 เป็นต้นไป 
3. กรณีหลักสูตรใดมี มคอ.1/สภาวิชาชีพ ให้ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ของ มคอ.1 /สภาวิชาชีพของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร 
 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร  อยา่งน้อย 
 ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

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

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่
 กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนินงานที่รายงานในผลการดําเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนาํดา้น 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
9) อาจารย์ประจาํทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X* X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X* X X 

13)       
14)       

 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการ
ตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 
หมายเหตุ *ปรากฎเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท 
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หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

ควรคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็นสําคัญ ๆ ที่
สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนํามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐาน 
 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สําหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 

เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การนํากลยุทธ์การสอนไปใช้ การ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรม 
ด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เก่ียวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์การสอน) 

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

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น การ

ประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเก่ียวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ) 

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

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
(อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่างๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุม่บุคคล ดังนี้ 
1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้มหาบัณฑิตและ/หรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ) 
 1) ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 2) ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
(ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง น้อย 3 คน ประกอบ 
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน ซ่ึงควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน) 
 ……...……………………………………………………………………………………………………..…………………………….……………………… 
 …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
(อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรและแผนกลยุทธ์)  
 1) ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 2) ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
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ภาคผนวก 

 
ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 (กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง) 
ข. ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 
ค. ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา (ถ้ามี) 
ฉ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
ช. สําเนาหนังสือรับรองของสภาวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ) 
ซ. สัญญาจ้าง (กรณีที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติ) 
ฌ. Memorandum of agreement (MOA) (ถ้ามี) 
ญ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
ฎ. สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง)…………………….. 
หรือ 
ฎ. สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร (กรณีเป็นหลักสูตรใหม่)…………………….. 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรุง 
(กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง) 

(แสดงรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะประเด็นที่สําคัญๆ เช่น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา หลักการและ
เหตุผล โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา คําอธิบายรายวิชา และหัวข้อต่าง ๆ ในหมวดที่ 7 เป็นต้น) 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.....) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ…. 
 
 

 

 



 

 

35

ภาคผนวก ข 
 

ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความสําคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
ความสําคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

คัดลอกจากหมวดท่ี 2 มาใส ่
 
 
 

คัดลอกจากหมวดท่ี 2 มาใส ่
 

คัดลอกจากหมวดท่ี 2 มาใส ่
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ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบัรายวิชา 

วัตถุประสงค์ รายวิชา คําอธิบายเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
ข้อมูลจะต้องตรงกับท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 
2 ข้อ 1.3 และตรงกับตารางส่วนท่ี 1 
 
 
 
 

ระบุรหัสวิชา ช่ือวิชา (เฉพาะภาษาไทย) 
และจํานวนหน่วยกิต โดยจะต้องตรงกับ
ท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 3 ข้อ 3.1.3 รายวิชา 
ท้ังนี้ต้องพิจารณาให้มีเฉพาะรายวิชา
หลักท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เนื่องจากทุกรายวิชาไม่ได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกข้อ 

หากไม่มคํีาอธิบายเพ่ิมเติมใดๆ สามารถ
ตัดคอลมัน์น้ีออกได ้
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(จะต้องระบุข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบทุกท่านตามรายช่ือท่ีระบุไว้ในคําสั่งแต่งตั้งฯ) 
 
ขอให้ระบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี 1 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 

 

 
ขอให้ระบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี 2 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 

 

 
ขอให้ระบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนท่ี 3 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ คําชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 

 

 



 

 

38

ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

(ระบุข้อมูลดังนี้) 
 
1. ศ./รศ./ผศ./ดร./อาจารย์.................................................................................... 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ........................................................................................... 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
(จะระบุชื่อวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยข้อมูลรหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวนหน่วยกิตจะต้องถูกต้องตรงกับ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3 รายวิชา) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.3 หนังสือ ตํารา  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ให้ระบุผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และขอให้จัดหมวดหมู่ผลงานแต่ละชิ้นให้สอดคล้องกับแต่ละ
หัวข้อย่อยดังกล่าว 
- ให้เขียนแบบบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ: ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปี
ที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
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- จะต้องระบุภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านให้ครบตามรายชื่อที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรหมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1) 
 
- ผลงานที่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. ได้แก ่
  1) ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วแต่อยู่ระหว่างรอ
ตีพิมพ์ (in press) โดยจะต้องระบุวันเดือนปีทีไ่ด้รับการตอบรับ 
  2) ผลงานทางวชิาการทีน่ําเสนอในที่ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ที่มี peer review 
  3) หนังสือ ตํารา ที่มีการระบุฉบับที่ และเลขหน้าไว้อย่างชัดเจน  
  4)  ผลงานวิจัยที่มีชื่อร่วมวิจัย ทั้งทีร่่วมวิจัยกับอาจารย์ทา่นอ่ืน  หรือผลงานวิจัยที่ร่วมกับนักศึกษา 
  
- ผลงานที่ไม่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. ได้แก ่
  1) เอกสารประกอบการสอน   
 2) ผลงานฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งเพื่อรับปริญญา 
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ภาคผนวก จ 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
(กรณีไม่มีอาจารย์ประจํา ไม่ต้องระบุภาคผนวกนี)้ 

(ระบุข้อมูลดังนี้) 
 
1. ศ./รศ./ผศ./ดร./อาจารย์.................................................................................... 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ........................................................................................... 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
(จะระบุชื่อวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยข้อมูลรหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวนหน่วยกิตจะต้องถูกต้องตรงกับ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3 รายวิชา) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.3 หนังสือ ตํารา  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ให้ระบุผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปี โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และขอให้จัดหมวดหมู่ผลงานแต่ละชิ้นให้สอดคล้องกับแต่ละ
หัวข้อย่อยดังกล่าว 
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- ให้เขียนแบบบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ: ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปี
ที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
- จะต้องระบุภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําทุกท่านให้ครบตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหลักสูตร
หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1) 
 
- ผลงานที่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. ได้แก ่
  1) ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วแต่อยู่ระหว่างรอ
ตีพิมพ์ (in press) โดยจะต้องระบุวันเดือนปีทีไ่ด้รับการตอบรับ 
  2) ผลงานทางวชิาการทีน่ําเสนอในที่ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ที่มี peer review 
  3) หนังสือ ตํารา ที่มีการระบุฉบับที่ และเลขหน้าไว้อย่างชัดเจน  
  4)  ผลงานวิจัยที่มีชื่อร่วมวิจัย ทั้งทีร่่วมวิจัยกับอาจารย์ทา่นอ่ืน  หรือผลงานวิจัยที่ร่วมกับนักศึกษา 
 
- ผลงานที่ไม่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. ได้แก ่
  1) เอกสารประกอบการสอน   
 2) ผลงานฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งเพื่อรับปริญญา 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 

(กรณีไม่มีอาจารย์พิเศษ ไม่ต้องระบุภาคผนวกนี้) ถ้ามี ขอให้ระบุข้อมูลดังนี ้
 
1. ศ./รศ./ผศ./ดร./อาจารย์.................................................................................... 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ........................................................................................... 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
(จะระบุชื่อวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยข้อมูลรหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวนหน่วยกิตจะต้องถูกต้องตรงกับ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3 รายวิชา) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจํานวนหน่วยกิต) 
 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.3 หนังสือ ตํารา  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ให้ระบุผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ให้เขียนแบบบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ: ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปี
ที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
- จะต้องระบุภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านให้ครบตามรายชื่อที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรหมวดที่ 3 ข้อ 3.2.3) 
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ภาคผนวก..... 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก.... 

สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตร.......................... สาขาวิชา............................. 
(หากเป็นหลักสูตรใหม่ ใช้คําว่า “จัดทํา” หรือ หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงใช้คําว่า “ปรับปรุง”) 

 


