
เอกสารแนบ 2 

 

 
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 
 หลักสูตรท่ียื่นเข�าสู�การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยจะถูกตรวจสอบตามเกณฑ"การพิจารณาหลักสูตรฯ 
โดยคณะทํางานเพ่ือกลั่นกรองหลักสูตรก�อนนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการในช้ันถัดไป 
 แนวทางการพิจารณาหลักสูตรบัณฑิตศึกษามี 10 ข�อ หลักสูตรท่ียื่นขอปรับปรุงต�องมีคุณลักษณะตามเกณฑ"ในข�อ 1-9 
อย�างครบถ�วน หากไม�เข�าคุณสมบัติ จะต�องปรับปรุงให�มีลักษณะตามท่ีกําหนดก�อนเข�าสู�การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย เกณฑ"ในข�อ 10 ระบุลักษณะของหลักสูตรท่ีสนับสนุนให�ดําเนินการเป5นพิเศษ หากมีคุณสมบัติในเกณฑ"ข�อ 1-9 ไม�
ครบถ�วน 

 
1. หลักสูตรสนับสนุนยุทธศาสตร$ของมหาวิทยาลัยอย'างชัดเจนในประเด็นหนึ่งประเด็นใด 
ข-อเสนอแนะ: ควรระบุอยู'ใน มคอ. 2 (เล'มหลักสูตร) ในหมวดท่ี 1 หัวข-อ 12.2 ความเกี่ยวข-องกับพันธกิจของสถาบัน 
วิธีการพิจารณา: พิจารณาจากแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา” ท่ีหลักสูตรต�องระบุอย�างชัดเจนว�า 
การดําเนินงานของหลักสูตรสนับสนุนยุทธศาสตร"ของมหาวิทยาลัยอย�างในยุทธศาสตร"ใด ยุทธศาสตร"ย�อยใด เป:าประสงค"ใด และ
สอดคล�องกับแนวทางการดําเนินการในข�อใด (เข�าถึงแผนยุทธศาสตร"ได� ท่ี http://planning.pn.psu.ac.th/plan_doc/ 
procedure/docs_procedure/200_1557216055.pdf) 
 
ข-อมูลประกอบ:  แผนยุทธศาสตร$มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$ พ.ศ. 2561 - 2565 
 มหาวิทยาลยักําหนดยุทธศาสตร"การดําเนินงาน 3 ยุทธศาสตร" คือ  
 ยุทธศาสตร$ท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ ประกอบด�วย 2 ยุทธศาสตร"ย�อย คือ  

1) การผลิตบัณฑิต และ  
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย"ทุกช�วงวัย  

1.1 การผลิตบัณฑิต 
เป8าประสงค$  การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ 

A1 บัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสู'การเป;นพลเมืองโลก พัฒนาหลักสตูรเพ่ือให�บัณฑิตสามารถสร�างการเปลี่ยนแปลง
และความก�าวหน�า มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ
ทํางานได�ทุกท่ี 

A2 ระบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป5นรูปแบบการเรียนรู-
ใหม'ท่ีหลากหลายและยืดหยุ'น 

เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาภายในให�เอ้ือต�อการเข�าถึง 
มากข้ึน 

A3 สร�างโอกาสเข�าสู�อุดมศึกษาในกลุ�มด�อยโอกาสและกลุ�ม
เปราะบาง 

มีช�องทางท่ีหลากหลายให�กลุ�มผู�ด�อยโอกาส กลุ�มยากจน 
และกลุ�มเปราะบางสามารถเข�าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินงาน 
1) จัดทําแผนผลิตบัณฑิต การปรับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือมุ�งสร�างบัณฑิตสมรรถนะ
สากลสู�การเป5นพลเมืองโลก (global citizen) ท่ีสมบูรณ"อีกท้ังเป5นหลักสูตรท่ีสอดคล-องกับภูมิศาสตร$ของพ้ืนท่ี 
2) ขยายกรอบงานการเป\ดวิทยาเขตหรือ PSU–center ในต�างประเทศ อาทิในภูมิภาคอาเซียน จนถึงภูมิภาคเอเซีย 
3) สร�างความหลากหลายของอุดมศึกษาของ ม.อ. diversify higher education pathways ให-นักศึกษาสามารถเลือกเส-นทาง
ตามความสนใจ และพรสวรรค$ของตน มีสายอาชีพหลากหลาย แนะนําเส�นทางต�าง ๆ ตั้งแต�วัยเด็ก ส'งเสริมให-นักศึกษาเป;น
ผู-ประกอบการ (start up) และการสร-างหลักสูตรใหม'โดยสามารถออกแบบรายวิชาเอง เลือกเรียนรายวิชาท่ีสนใจ โดยไม'มี
ข-อจํากัดเลือกคณะ/สาขา 
4) จัดการศึกษาร�วมกับการปฏิบัติในสถานการณ$จริง (Work Integrated Learning : WIL) โดยเฉพาะการจัดให�มีสหกิจในทุก
หลักสูตร ซ่ึงให�ภาคเอกชนเข�ามามีบทบาทอย�างใกล�ชิดในการร�วมจัดการศึกษาในลักษณะท่ีเกิดประโยชน"ร�วมกัน 
5) ดําเนินการเชิงรุกเพ่ือดึงดูดนักศึกษาท้ังในประเทศและต�างประเทศ โดยเพ่ิมมาตรการจูงใจ เช�น ทุนการศึกษา การสร�างอาชีพ 
การรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติโปรแกรม EP เข�าสู�หลักสูตรนานาชาติ 
6) pre - college การจัดทําหลักสูตรต�อเน่ืองจากโรงเรียนสู�มหาวิทยาลัย มีการรับนักเรียน และมีการเตรียมความพร�อมของ
นักเรียนมัธยม เพ่ือเข�าสู�การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในบางหลักสูตรท่ีมีความต�องการสูง 
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7) ยกระดับการเรียนการสอนท่ีเป5น e-learning, long-distance และ online -learning 
8) สนับสนุนและวางรูปแบบการรับเข�าศึกษาของนักศึกษากลุ�มเปราะบาง ด�อยโอกาสและยากจนมากข้ึน และจัดการให�นักศึกษา
สามารถหางานให�ทําในระหว�างเรียน 
1.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ทุกช'วงวัย 

เป:าประสงค" การเปลีย่นแปลงท่ีสาํคัญ 

B1 เป5นแกนหลักในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย"ทุกช�วงวัย/ทุก
ระดับ 

มีระบบการเรียนรู�แบบ non-degree ท่ีน าไปสู�การเรียนรู�
ตลอดชีวิต (lifelong learning) 

แนวทางการดําเนินงาน 
1) เน�นยกระดับการพัฒนาทุนในตวัคน โดยวางยุทธศาสตร"พัฒนาทรพัยากรมนุษย"ทุกช�วงวัยในระดับจังหวัด ภาค ประเทศ และ
สากล เพ่ือเตรียมคนสู�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และด�านสุขภาพ 
2) ส�งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู-แบบตลอดชีวิต (lifelong learning) ให�กับคนในชุมชน เป5นการเป\ดโอกาสทางการศึกษา
ให�กับคนทุกกลุ�มวัย โดยวิธีการ experiential learning เปลี่ยนการเรียนรู-แบบทฤษฎีในห-องเรียนมาเป;นการฝYกฝนประสบการณ$
ผสมผสานการทํางานจริง จะมีลักษณะเรียนไป สร�างอาชีพ ทํางานไป โดยอาจจะมีการจัดการเรียนรู-แบบ online module 
และการเรียนการสอนทางไกล 
3) พัฒนาระบบ e-learning, online learning, long distance learning เพ่ือสร�างโอกาสและช�องทางการเข�าถึงระบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย" ในรูปแบบหลักสูตร และ การอบรมท้ังระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงจะสามารถเก็บเครดิต เพ่ือเข-าศึกษาต'อ
ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได- 
4) สร-างหุ-นส'วนร'วมลงทุนในหลกัสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย"กับหน�วยงานราชการ ชุมชนท�องถ่ิน ผู�ประกอบการ าคเอกชน เช�น 
ศูนย"พัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน ศูนย"พัฒนาศักยภาพผู�สูงวัย 
5) สร�างระบบ PSU one code เพ่ือให�ศิษย"เก�า ม.อ. ยังคงมีความเช่ือมโยงและเป5นส�วนหน่ึงมหาวิทยาลัยตลอดไป รวมท้ัง
ประสานสมาคมศิษย"เก�า เพ่ือทําแผนพัฒนาศิษย"เก�า โดยกระบวนการ experiential learning cycles ควบคู� กับการดึง
ประสบการณ"ความสําเร็จเพ่ือยกระดับศักยภาพอย�างต�อเน่ือง 
 
ยุทธศาสตร$ท่ี 2 การวิจัย/นวัตกรรมท่ีสร-างมูลค'าและพัฒนาประเทศ 

เป:าประสงค"  การเปลีย่นแปลงท่ีสาํคัญ 

C1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และบรกิารวิชาการนําสู�การใช�
ประโยชน"เชิงพาณิชย"และเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

เปลี่ยนผลงานวิจัยไปสู�การใช�ประโยชน"ได�จริงในสังคมและ
ประเทศ 

C2 มีนโยบายสาธารณะเพ่ือการขับเคลื่อนสังคม สกัดองค"ความรู�จากงานวิจัยและบริการวิชาการ นําไปสู�การ
แก�ปpญหาหรือพัฒนาสังคมและประเทศ 

แนวทางการดําเนินงาน 
1) บูรณาการหลักสตูร งานวิจัย และบริการวิชาการ ท่ีเน�นการบูรณาการระหว�างศาสตร" (discipline based) และประเด็น (issues 
based) ในรูปแบบคลัสเตอร" โดยดําเนินการท้ังในรูปแบบคลัสเตอร"ในลักษณะ matrix cluster ตามประเด็นกับศาสตร"ควบคู�กัน 
2) ผลักดันการสร�าง research & innovation hub ในวิทยาเขตท่ีมีความพร�อมสูงในลักษณะต�าง ๆ ท้ังการยกระดับ research 
management และสร�าง research manager การวาง research visions หรือ research mapping (topics - researcher - 
network - funding agencies -stakeholder) การวาง research road map และการวางระบบพัฒนาขีดความสามารถของ
นักวิจัยเครือข�ายวิจัย โดยเน-นการพัฒนาใน 6 ด-านดังต'อไปนี้ 

(1) ด-านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
(2) ด-านการท'องเท่ียว 
(3) ด-านสังคมพหุวัฒนธรรม 
(4) ด-าน medical hub and aging 
(5) ด-านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม 
(6) ด-าน digital technology 

3) บริหารสมัฤทธิผลจากระบบงานวิจัย ท้ังจํานวนทุน แหล�งทุน และรายได�เพ่ิมจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และลงทุนในการนํา
นวัตกรรมสู�เชิงพาณิชย"โดยเน�นในประเด็นย�อยต�าง ๆ ดังน้ี 

(1) วางระบบการสร�างความร�วมมอืกับสถาบันการศึกษา แหล�งทุนขนาดใหญ�ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ังท่ี
เป5นรัฐ ท�องถ่ิน และเอกชน 
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(2) สนับสนุนการพัฒนา proposal เพ่ือขอทุนจากแหล�งทุนขนาดใหญ� 
(3) ทบทวน จัดตั้งศูนย"หรือหน�วยงานผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู�การใช�ประโยชน"ต�อสังคมและเชิงพาณิชย" 
(4) การจัดตั้งหรือลงทุนในเชิงธุรกิจในผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช�น ยางพารา อาหาร สุขภาพ 
(5) การจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะ เพ่ือเป5นฐานในการขับเคลือ่นผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงระบบและเชิง
นโยบาย อันเกิดประโยชน"และคุณค�าต�อการพัฒนาประเทศ 

 
ยุทธศาสตร$ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร (PSU ecosystem) 

เป:าประสงค"  การเปลีย่นแปลงท่ีสาํคัญ 

D1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ มีระบบการบริหารท่ีมรีูปแบบท่ีแตกต�างตามจุดเด�นของ 
แต�ละวิทยาเขต 

D2 digital university  นําเทคโนโลยีไปใช�ในการขับเคลื่อนการเปลีย่นแปลงและ 
การใช�ข�อมูลประกอบการตดัสินใจ 

D3 บุคลากรมหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนเพ่ือบรรลุ
สัมฤทธิผลของมหาวิทยาลยั 

มีระบบบริหารคนเก�ง เพ่ือสร�างบุคลากรท่ีโดดเด�น เน�น 
การสร�างประโยชน"แก�สังคม 

D4 มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน  เลี้ยงตัวเองได� ไม�พ่ึงพางบประมาณแผ�นดิน 

     ยุทธศาสตร"การเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิาร ประกอบด�วย 6 ยุทธศาสตร"ย�อย คือ 1) การบริหารจัดการวิทยาเขต 2) 
โครงสร�างบริหารและระบบงาน 3) การประกับคุณภาพ 4) การเป5น digital university 5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 6) 
การลงทุน แต�ละยุทธศาสตร"ย�อย มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี  
 3.1 การบริหารจัดการวิทยาเขต  
แนวทางการดําเนินงาน  
1) สร�างความเป5น autonomous organization อย�างแท�จริง โดยใช�หลักการ chaordic และ learning organization และใช�
หลักการบริหารความต�างตามบริบทของแต�ละวิทยาเขต 
2) พัฒนาระบบบริหารวิทยาเขตและจัดตั้งกองทุนกลางเพ่ือการพัฒนาวิทยาเขต และ คณะขนาดเล็กในทุกวิทยาเขต  
3) ปรับโครงสร�างการบรหิารวิทยาเขต โดยให�ชุมชนเข�ามามสี�วนร�วมในการบริหารจัดการ และพัฒนวิทยาเขต ทําให�รู�สึกว�าเป5น
มหาวิทยาลยัของชุมชนน้ัน ๆ และมุ�งมั่นท่ีจะสร�างประโยชน"ให�กับชุมชน  
4) สนับสนุน ม.อ.ทุกวิทยาเขต สานพลังความร�วมมือของรัฐ ท�องถ่ิน เอกชน และ ชุมชน เพ่ือร�วมสร�างเมืองต�นแบบในจังหวัดท่ีตั้ง
วิทยาเขต  
5) สนับสนุนการเป\ดหลักสูตรร�วมกันของหลายวิทยาเขต เพ่ือการ share – mobilize resources และใช�ระบบ information 
technology ในการบริหารจัดการการเรียนการสอน  
6) จัดสมดลุและสร�างความสอดคล�องระหว�างการเรียนการสอน การจัดการงานวิจัย และบริการวิชาการ โดยใช�แหล�งทุนจาก
งานวิจัยและงานบริการวิชาการมาหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพของ อาจารย"และการเรียนการสอนขอจํางนักศึกษา 
         3.2 โครงสร�างการบริหารและระบบงาน  
 3.3 ด�านการประกันคุณภาพ แนวทางการดําเนินงาน  
 3.4 การเป5น digital university  
 3.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 3.6 ด�านการลงทุน  
 (หมายเหตุ 3.2-3.6 ไม�ได�แสดงรายละเอียด (เข�าถึงแผนยุทธศาสตร"ได�ท่ี 
http://planning.pn.psu.ac.th/plan_doc/procedure/docs_procedure/200_1557216055.pdf)) 
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2. หลักสูตรมีความจําเป;น/มีความสําคัญเพราะเป5นประโยชน"ต�อสังคมหรือสาธารณชนโดยมีข�อมูลความต�องการของตลาดชัดเจน
ว�า 
-เป5นการผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีขาดแคลนเพ่ือตอบสนองต�อสภาวะเศรษฐกิจ หรือ 
-เป5นไปตามความต�องการของตลาด หรือ 
-เป5นความจําเป5นในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด�าน หรือ 
-เพ่ือเป5นการพัฒนาวิชาชีพ หรือมีเหตุผลจําเป5นอ่ืน ๆ 
ข-อเสนอแนะ: ควรระบุอยู'ใน มคอ. 2 (เล'มหลักสูตร) ในหมวดท่ี 2 ข-อ 1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล 
วิธีการพิจารณา: พิจารณาจากแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ท่ีหลักสูตรต�องระบุคําช้ีแจง 
เอกสาร และ/หรือผลสํารวจท่ีหลักสูตรยื่นเพ่ือยืนยันความต�องการของตลาดหรือความจําเป5นในการพัฒนาบุคลากร (อาจระบุเลข
หน�าของหลักสูตรท่ีปรากฏข�อมูลดังกล�าว) โดยเฉพาะอย�างยิ่งผลการสํารวจความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต หรือผลการสัมภาษณ"ผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียถึงความจําเป5นท่ีต�องมีหลักสูตร ท้ังน้ี หลักสูตรอาจอ�างอิงแหล�งท่ีมาของข�อมูลต�าง ๆ ท่ีบอกถึงความต�องการบัณฑิต
จากหลักสูตรของสังคมท่ีเป5นหลักฐานเชิงประจักษ" เช�น เอกสารวิชาการเรื่องความต�องการแรงงานภายในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2561-2570 (https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2561/aug2561-1.pdf) 
 
3. หลักสูตรต-องมีความพร-อมเชิงคุณภาพวิชาการ/ความพร-อมตามเกณฑ$มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล-องกับระเบียบบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ข-อเสนอแนะ: ไม'ต-องระบุอยู'ใน มคอ. 2 (เล'มหลักสูตร) โดยตรง แต'ให-แจ-งผลประเมินตามเกณฑ$สกอ. โดยบัณฑิตวิทยาลัยใน
ปeล'าสุดลงในแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” 
วิธีการพิจารณา: 

1) ในวันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได�รบัเรือ่งการขอปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรท่ีจะย่ืนขอปรับปรุงต-องมีอายุไม'เกิน 6 ปeนับ
จากปxท่ีปรากฏบนปก หากหลักสตูรมีอายเุกินกว�า 6 ปx ให�ดําเนินการดังน้ี  

ก) ให�งดรับนักศึกษาใหม� และ 
ข) ดําเนินการปfดหลักสูตร และ/หรือควบรวมกับหลักสูตรอ่ืน  
ค) หากมีนักศึกษาท่ียังไม�สําเร็จการศึกษา ให�หลักสูตรโอนย�ายนักศึกษาไปยังหลักสูตรอ่ืน หรือให�คงอยู�ในหลักสูตรเดิม 

หากยังคงนักศึกษาไว�ในหลักสูตรเดิม หลักสูตรดังกล�าวยังต�องได�รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ"มาตรฐาน สกอ. เป5นประจําทุก
ปxเช�นเดิม จนกว�าจะไม�มีนักศึกษาในหลักสูตร แต�ไม�ต�องรับการประเมินในเกณฑ"มาตรฐานเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปx 

มาตรการดังกล�าวใช�กับหลักสตูรท่ีมีอายุเกินกว�า 6 ปxและยังไม�เริ่มดาํเนินการปรบัปรุงหลักสูตรด�วย 
2) ในวันท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได�รบัเรือ่งการขอปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรท่ีมีอายุการใช-งานเกินกว'า 5 ปeนับจากปeท่ี

ปรากฏบนปกแต'ไม'ถึง 6 ปe อาจยืน่ขอปรับปรุงได� โดยมีเง่ือนไขดังน้ี  
ก. หลักสูตรต�องงดรับนักศึกษาจนกว�าหลักสตูรฉบับปรับปรุงจะผ�านการพิจารณา/รับทราบจากสภามหาวิทยาลยั 

หลักการท่ีสําคัญในประเด็นน้ี คือ นักศึกษารุ�นใหม�ท่ีจะรับต�องเรยีนในหลักสตูรท่ีมีอายไุม�เกิน 5 ปxเมื่อนับจากปxท่ีปรากฏบนปก 
ข. หากหลักสูตรไม'สามารถปรับปรุงให-แล-วเสร็จภายในระยะเวลา 6 ปeนับจากปxท่ีปรากฏอยู�บนปก ให�ดําเนินการใน

ลักษณะเดียวกับหลักสูตรท่ีมีอายุเกินกว�า 6 ปx 
3) หลักสูตรท่ีจะยื่นขอปรับปรุงต�อง 
-ต�องมีผลการประเมินหลักสูตรในปeล'าสุด คือ “ผ'าน” ตามเกณฑ$มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ. 
หรือ 
-ได�ปรับแก�ประเด็นท่ีไม�เป5นไปตามเกณฑ"เป5นท่ีเรยีบร�อยแล�ว หรือ 
-กรณีท่ีไม�อาจปรับแก�ให�เป5นไปตามเกณฑ" หลักสูตรต�องช้ีแจงถึงมาตรการท่ีจะทําให�ไม�ตกเกณฑ"มาตรฐานในประเด็นน้ัน

อีกในอนาคต  
 ท้ังน้ี หลักสูตรท่ีไม�เป5นไปตามเกณฑ"ในข�อ 3 และท่ีไม�มผีลการประเมนิตามเกณฑ"มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของ สกอ. ในปxล�าสุด ให�งดรับนักศึกษาไปจนกว�าจะเป5นไปตามเกณฑ"ข�างต�น 

4) หลักสูตรฉบับปรับปรุงท่ียื่นเข�าสู�การพิจารณาต�อง 
-จัดทําโดยใช�รูปแบบท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"กําหนด 
-มีความสอดคล-องกับเกณฑ$มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ สกอ. ฉบับล�าสุด และและสอดคล�องกับ

ระเบียบบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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4. หลักสูตรต-องไม'ซํ้าซ-อนหรือคล-ายคลึงกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปfดสอนในมหาวิทยาลัย/หรือมีการบูรณาการอย'างเหมาะสมกับ
หลักสูตรท่ีใกล-เคียง นอกจากนี้หลักสูตรมีความโดดเด'นกว'าหลักสูตรท่ีใกล-เคียงของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
ข-อเสนอแนะ: ไม'ต-องระบุอยู'ใน มคอ. 2 (เล'มหลักสูตร) แต'ให-ชี้แจงในแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา” 
วิธีการพิจารณา:  
1. พิจารณาจากแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ท่ีหลักสูตรต�องระบุถึงหลักสูตรอ่ืนท่ีเป\ดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"ซ่ึงใกล�เคียงกับหลักสูตรน้ี และช้ีแจงถึงความคล�ายคลึงและความแตกต�างในประเด็นท่ีสําคัญ หาก
หลักสูตรมีความซํ้าซ�อนกับหลักสูตรท่ีใกล�เคียงต�องมีการบูรณาการอย�างเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีใกล�เคียง 
2. พิจารณาจากแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ท่ีหลักสูตรต�องระบุถึงหลักสูตรอ่ืนท่ีใกล�เคียงกับ
หลักสูตรน้ี ท่ีเป\ดสอนในสถาบันอ่ืนของประเทศ และระบุถึงความคล�ายคลึงหรือความแตกต�างในประเด็นท่ีสําคัญ เพ่ือให�เห็น
จุดเด�นของหลักสูตรน้ี 
 
5. หลักสูตรอยู'ในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญจริงหรือหลักสูตรมีจุดแข็งท่ีโดดเด'นในประเด็นหนึ่งประเด็นใดต'อไปนี้
เพ่ือเสริมสร-างความเข-มแข็งให-กับมหาวิทยาลัย--ผลผลิตจากหลักสูตร ความเป;นนานาชาติ ความต-องการของผู-เรียน การ
บริหารจัดการหลักสูตร ความสามารถในการหาทุนวิจัยจากภายนอก และความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของหลักสูตร  
ข-อเสนอแนะ: ระบุอยู'ในภาคผนวก มคอ. 2 (เล'มหลักสูตร) 
วิธีการพิจารณา: พิจารณาจากแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ท่ีหลักสูตรต�องระบุถึงความ
เช่ียวชาญในหลักสูตรในประเด็นท่ีสําคัญ ข�อน้ีสําหรับหลักสูตรฉบับปรับปรุงเท�าน้ัน หลักสูตรท่ีขอเป\ดใหม�ไม�ต�องรายงานตัวช้ีวัด
ข�างล�างน้ี 

เกณฑ$ 
ตัวชี้วัด เกณฑ$ 

ผลผลิตจากหลักสูตร: จํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือผลงาน
เชิงสร-างสรรค$ท่ีได-รับรางวัล วิทยานิพนธ"ท่ีได�รับรางวัล-รางวัลการนําเสนอ
ผลงานจากวิจยับัณฑิตศึกษา ท่ีเกิดจากผลงานของนักศึกษาของหลักสูตรใน 
3 ปeย-อนหลัง โดยผลงานน้ันต�องมช่ืีอนักศึกษาด�วย 

จํานวนสิทธิบัตรไม�น�อยกว�า 1 ช้ินงาน หรือ 
จํานวนอนุสิทธิบัตรไม�น�อยกว�า 2 ช้ินงาน หรือ 
จํานวนลิขสิทธ์ิไม�น�อยกว�า 3 ช้ินงาน หรือ 
จํานวนผลงานสร�างสรรค"ท่ีได�รับรางวัลไม�น�อยกว�า 1 ช้ินงาน 

ผลผลิตจากหลักสูตร: จํานวนผลงานวิทยานิพนธ$และหรือสารนิพนธ$ท่ี
นําไปใช-ประโยชน$อย�างเป5นรูปธรรมในด�านต�าง ๆ ใน 1 ปxท่ีผ�านมา เช�น 
การแก�ไขปpญหาเชิงนโยบายบริการชุมชน บริการสังคม การแก�ไขปpญหาเชิง
พ้ืนท่ีหรืออุตสาหกรรม 

มากกว�าหรือเท�ากับ 1 ผลงาน 

ผลผลิตจากหลักสูตร+ความเป;นนานาชาติ: จํานวนผลงานของผู-สําเร็จ
การศึกษาท่ีตีพิมพ$ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน WOS, Scopus 
หรือ Pubmed ต�อจํานวนนักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรในปx
ล�าสดุ 
โท: 39 บทความในวารสารนานาชาติจากผู�สําเรจ็การศึกษา 704 ราย 
(0.055 บทความ/ราย) 
เอก 125 บทความในวารสารนานาชาติจากผู�สําเร็จการศึกษา 139 ราย 
0.90 บทความ/ราย) 

ปริญญาโทมากกว�าหรือเท�ากับ≥ 0.25 บทความ/ราย 
ปริญญาเอกมากกว�าหรือเท�ากับ≥ 2 บทความ/ราย 
อ่ืน ๆ (ป บัณฑิตช้ันสูง) ใช�เกณฑ"เดียวกับปรญิญาโท 

ความเป;นนานาชาติ: จํานวนนักศึกษาต'างชาติในหลักสูตร ณ ปjจจุบัน
และจํานวนคู'ความร'วมมือกับต'างประเทศ 
หมายเหตุ: ในปpจจุบันมีนักศึกษาต�างชาติ 448 คนต�อ 172 หลักสูตร (เฉลี่ย 
2.6 คน/หลักสตูร) 

มากกว�าหรือเท�ากับ ≥5 ราย 

ความสามารถในการหาทุนวิจัยจากภายนอก: ร-อยละของอาจารย$
ผู-รับผิดชอบ+อาจารย$ประจําหลักสูตรท่ีได-รับทุนวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลยัต�อจํานวนอาจารย"ผู�รับผิดชอบ+อาจารย"ประจําหลักสตูร
ท้ังหมด ณ ปpจจุบัน 

มากกว�าหรือเท�ากับ≥ร�อยละ 20 
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ตัวชี้วัด เกณฑ$ 
ความต-องการของผู-เรียน: จํานวนนักศึกษาใหม'ท่ีเข-าเรียนรวม 3 ปe
ย-อนหลัง 
หมายเหตุ: จํานวนนักศึกษาปรญิญาโทท่ีรับเข�าปx 2561 คือ 729 รายใน 
113 หลักสูตร (เฉลี่ย 6.45 คน/หลักสูตร) 
จํานวนนักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับเข�าปx 2561 คือ 144 รายใน 56 หลักสูตร 
(เฉลี่ย 2.57 คน/หลักสูตร) 
เกณฑ" 10 คนกําหนดมาจาก  
- การท่ีหลักสตูรต�องมีอาจารย"ผู�รบัผิดชอบหลักสูตรอย�างน�อย 3 ท�าน  
- อาจารย"ผู�รับผดิชอบหลักสตูรแต�ละท�านรับนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ"ได� 5-
10 คน (ข้ึนกับว�าอาจารย"มี ตําแหน�งทางวิชาการหรือไม�) ดังน้ัน จํานวน
นักศึกษาสูงสุดท่ีมไีด� ณ เวลาหน่ึง ๆ คือ 15-30 คน  
- นักศึกษามีเวลาเรียนได�ไม�เกิน 5 (ปริญญาโท), 6 (ปริญญาเอกท่ีเข�าเรียน
ด�วยวุฒิปริญญาโท) หรือ 8 (ปริญญาเอกท่ีเข�าเรียนด�วยวุฒิปริญญาตรี)  
- ดังน้ัน นักศึกษาท่ีควรรับในแต�ละปx คือ 15/5 = 3 คน หรือประมาณ 10 
คนต�อ 3 ปx 

≥มากกว�าหรือเท�ากับ 10 ราย 
(คิดนักศึกษารวมในระดับปริญญาโทและเอกได�หากมีช่ือ
สาขาวิชาเหมือนกัน เพราะใช�อาจารย"ผู�รับผดิชอบหลักสูตร
ชุดเดียวกัน) 

การบริหารจัดการหลักสูตร: ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใช-ในการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาในปxล�าสุด 
หมายเหตุ: (ระยะเวลาตามแผนการศึกษาท่ีระบุในหลักสตูร: ปรญิญาโท 2 ปx 
ปริญญาเอก 3 ปx (แบบ 1.1 และ 2.1) และ 4-5 ปx (แบบ 1.2 และ 2.2 
แล�วแต�ท่ีระบุในเล�มหลักสูตร) 
ค�าเฉลี่ยปx 2560: ปริญญาโท คือ 3.1 ปx  
ปริญญาเอกแบบ 1.1 และ 2.1 คือ 4.8 ปx 
ปริญญาเอกแบบ 1.2 และ 2.2 คือ 5.5 ปx 

ปริญญาโทไม�เกิน 3 ปx 
ปริญญาเอกไม�เกิน 5 ปx 
(อ่ืน ๆ เช�น ป. บัณฑิตช้ันสูง ไม�เกิน 1.5 เท�าของระยะเวลา
ในหลักสูตร) 

การบริหารจัดการหลักสูตร: ผลการประเมินหลักสูตรตามระบบประกัน
คุณภาพ AUN-QA  
และหลักสตูรผ�านเกณฑ"มาตรฐานหลักสตูรของ สกอ. โดยไม�มีข�อสังเกต ใน
ปxล�าสดุ 
(การมีข�อสังเกต คือ การท่ีหลักสูตรไม�เป5นไปตามเกณฑ"มาตรฐาน แต�
กรรมการประเมินเช่ือว�าไม�ส�งผลต�อคุณภาพบัณฑิต เช�น อาจารย"ท่ีปรึกษา
ร�วมมีวุฒิไม�ตรงหรือสมัพันธ"กับสาขาของหลักสูตรสําหรับหลักสูตรท่ีใช�
เกณฑ" สกอ. 2548 หรือ) 

มากกว�าหรือเท�ากับ 3 และผ�านเกณฑ" สกอ. โดยไม�มี
ข�อสังเกตแบบ major 

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของหลักสูตร: รายได-สะสมของ
หลักสูตรในปjจจุบัน และกําไรจากการดําเนินงานใน 3 ปeล'าสุดรวมกัน 
(หากไม�มีข�อมลูดังกรณีของหลักสตูรภาคปกติให�รายงานว�า เป5นหลกัสูตร
ปกติ) 

มีรายได�สะสมในสามปxล�าสุดรวมกันเป5นบวก 
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6. หลักสูตรต-องเน-นใช-วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเป;น active learning หรือเน-นให-เกิดทักษะการเรียนรู-ตลอดชีวิต ท้ังนี้ 
-ในระดับปริญญาโท ต-องแสดงให-เห็นว'า มีการเรียนรู-จากการปฏิบัติในสถานการณ$จริงหรือสถานท่ีจริง หรือวิจัยจากปjญหา
จริงในท่ีทํางาน (work integrated learning: WIL) หรือหลักสูตรมีแผนทําให-เกิดความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม/สถาน
ประกอบการ โดยนําโจทย$วิจัยของหน'วยงาน/ผู-ประกอบการมาเป;นวิทยานิพนธ$   
- ในระดับปริญญาเอก ต-องแสดงให-เห็นว'า เป;นการสร-างผู-เชี่ยวชาญเฉพาะด-านท่ีมีความลุ'มลึก แก-ปjญหาซับซ-อนได- สามารถ
เป;นนักวิจัยและ/หรือนวัตกรในอนาคต โดยให-ฝYกโจทย$วิจัยท่ียากซับซ-อน หลักสูตรปริญญาเอกต-องมีลักษณะของ social 
engagement ท่ีชัดเจนและควรมีความร'วมมือกับหน'วยงาน-สถานประกอบการท่ีเกี่ยวข-อง 
ข-อเสนอแนะ: อาจระบุอยู'ใน มคอ. 2 (เล'มหลักสูตร) หมวดท่ี 4 ในส'วนท่ีเป;นกลยุทธ$การสอนท่ีใช-พัฒนาการเรียนรู-/
ประเมินผลการเรียนรู- ซ่ึงต-องแสดงให-เห็นชัดเจนถึงลักษณะท่ีระบุในแนวทางการพิจารณาหลักสูตรข-อ 6 และภาคผนวกใน
ส'วนท่ีเกี่ยวข-องกับ work-integrated learning, social engagement และแบบฟอร"มแสดงกิจกรรมการสอนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
วิธีการพิจารณา: พิจารณาจาก “แบบฟอร"มแสดงกิจกรรมการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ในภาคผนวกท่ีหลักสูตรต�องระบุ
ถึงการสอนแบบ active learning และท่ีส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิตดังท่ีปรากฏในเกณฑ" รวมท้ังอาจระบุเลขหน�าของหลักสูตรท่ี
ปรากฏข�อมูลน้ีบนแบบฟอร"มรายงานข�อมูล  
 หลักสูตรปริญญาโทต�องมีลักษณะของ work-integrated learning ท่ีชัดเจน หลักสูตรปริญญาเอกต�องมีลักษณะของ 
social engagement ท่ีชัดเจน 
 หลักสูตรปริญญาเอกต�องช้ีแจงว�า การบริหารหรือการดําเนินงานของหลักสูตรมีลักษณะของ social engagement 
อย�างไร (socially engaged program อาจแปลว�า หลักสูตรเพ่ือสังคม หรือหลักสูตรท่ีเป5นหุ�นส�วนกับสังคม) โดยจัดทําเป5น
เอกสารในภาคผนวกของเล�มหลักสูตร ต�องช้ีแจงว�า การบริหารหรือการดําเนินงานของหลักสูตรมีลักษณะของ social 
engagement อย�างไร โดยจัดทําเป5นเอกสารท่ีมีรายละเอียดดังต�อไปน้ี 
 

1) หลักสูตรมีการดําเนินงาน (การสอน การวิจัย หรือ อ่ืน ๆ) ในลักษณะของการร'วมคิดร'วมทําร'วมแบบพันธมิตร
และหุ-นส'วน (partnership) กับสังคม 
 - คําว�า “สังคม” มีความหมายกว�างครอบคลุมถึงกลุ�มต�าง ๆ  ในสังคม เช�น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ผู�ประกอบการขนาด
เล็ก กลาง หรือใหญ�  องค"กรท่ีแสวงหาหรือไม�แสวงหากําไรต�าง องค"กรภาครัฐ องค"กรเอกชน 
 - กิจกรรมท่ีหุ�นส�วนร�วมมือกันมีหลากหลาย เช�น การพัฒนาโจทย"วิจัยและดําเนินการวิจัยร�วมกับหุ�นส�วน การท่ีหุ�นส�วน
เป5นอาจารย"ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ" การวิจัยในสถานประกอบการของหุ�นส�วน การสอนโดยหุ�นส�วนเป5นอาจารย"พิเศษ การใช�สถาน
ประกอบการในการเรียน-วิจัย การท่ีผู�ประกอบการร�วมออกแบบหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย หรือร�วมจัดการเรียนการสอน การ
จัดสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของหุ�นส�วนทําให�นักศึกษาได�เรียนรู�จากการปฏิบัติจริง-สภาพจริง ฯลฯ 
 - ตามหลักการในข�อน้ี หลักสูตรต�องช้ีแจงว�า ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีร�วมดําเนินการเป5นกลุ�มใดบ�าง มีกรอบการทํางาน
ระหว�างหุ�นส�วนอย�างไร มีตัวอย�างความเป5นหุ�นส�วนท่ีเป5นรูปธรรมของหลักสูตรน้ีในอดีตอย�างไรและคาดว�าจะดําเนินการอย�างไรใน
อนาคต หากยังไม�มีหุ�นส�วน ทางหลักสูตรวางแผนอย�างไรท่ีจะทําให�เกิดหุ�นส�วน โดยต�องบรรยายให�พอมองเห็นระดับคุณภาพหรือ
ความเข�มข�นของกิจกรรมท่ีทํากับหุ�นส�วน (เช�น มีการร�วมคิดโจทย"วิจัยจากโจทย"ปฏบัิติการของภาคธุรกิจหรือผู�ประกอบการเพียงไร 
ผู�เรียนได�ทําวิทยานิพนธ"ในฐานะ research worker ในภาคอุตสาหกรรมหรือไม� อย�างไร อาจารย"มีผลงานวิจัยเชิงประยุกต"ท่ีเป5น 
translational research, implementation research อะไรบ�าง)  
 ตัวอย�างกรอบการทํางานกับหุ�นส�วน: University of Technology Sydney ประสานงานกับชุมชนในเมือง Sydney 
โดยกําหนดปฏิทินการทํางานประจําปxเพ่ือขอและกลั่นกรองโจทย"จากชุมชน แล�วนําเสนอต�อคณะต�าง ๆ เพ่ือเป5นหัวข�อ project 
ของนักศึกษา อาจารย"ท่ีปรึกษาเป5นผู�กํากับด�านวิชาการ มหาวิทยาลยัช�วยจัดกระบวนการทํางานกับชุมชนของนักศึกษา และแก�ไข
ปpญหาด�านการจัดการ) 
 (การเก็บข�อมูลความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหรือสังคมในเรื่องสมรรถนะของบัณฑิตท่ีต�องการเพ่ือนํามากําหนด 
PLO ของหลักสูตรถือว�าเป5นการดาํเนินงานท่ีเข�าข�ายตามเกณฑ"ข�อน้ี แต�หลักสตูรไม�จําเป5นต�องช้ีแจงในเรื่องน้ีอยากได�บรรยายใน
หัวข�อ OBE อย�างละเอียดแล�ว) 
 - การดําเนินงานในข�อน้ีต�องแสดงถึงปฏิสัมพันธ"แนวราบท่ีหลักสตูรกับภาคีหุ�นส�วนเสวนารับฟpงซ่ึงกันและกัน เพ่ือรับรู�
ความต�องการหรือจุดมุ�งหมายของแต�ละฝ�ายเพ่ือบรรลุข�อตกลงความร�วมมือ 
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2) การเป;นหุ-นส'วนตามข-อ 1 เกิดประโยชน$ร'วมกันแก'ผู-เกี่ยวข-องทุกฝrาย (mutual benefit) 
หมายถึง หลักสูตร/มหาวิทยาลัยได�ประโยชน"ในด�านองค"ความรู�ใหม�ภายใต�บริบทและเง่ือนไขของหุ�นส�วน หรือนําไปสู�

การสร�างผลงานทางวิชาการรับใช�สังคม  หุ�นส�วนก็ได�รับประโยชน"จากการบรรลุเป:าหมายของตน ซ่ึงการบรรลุเป:าหมายอาจทําได�
ยากหากดําเนินการโดยฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงเพียงฝ�ายเดียว 
 ท้ังน้ี ควรบรรยายถึงตัวอย�างท่ีเป5นรูปธรรมในอดีตและท่ีคาดว�าจะดําเนินงานให�เกิดข้ึนในอนาคต โดยต�องบรรยายให�พอ
มองเห็นระดับคุณภาพหรือความเข�มข�นของประโยชน"ท่ีเกิดกับทุกฝ�าย 
 (เช�น เกิด “change” ในชุมชน และเกิด “after shock” ในชุมชนอ่ืน ๆ หรือเกิดผลงานวิชาการท่ีสามารถขอตําแหน�ง
ทางวิชาการจากงานท่ีทําร�วมกับหุ�นส�วน หรือนักศึกษาได�รับการพัฒนาในด�านทักษะ ความคิด มมุมอง ฯลฯ) 

 
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู-ร'วมกัน ตลอดจนเกิดผลงานวิชาการ (scholarship) 
หมายถึง การใช�ความรู� ทักษะ ข�อมูลหรือความชํานาญของหุ�นส�วน เพ่ือร�วมกันเรียนรู�และสร�างความเข�าใจในปpญหา 

สาเหตุของปpญหา และแนวทางแก�ไขปpญหา ท้ังน้ี ควรบรรยายถึงตัวอย�างท่ีเป5นรูปธรรมในอดีตและท่ีคาดว�าจะดําเนินงานให�เกิดข้ึน
ในอนาคต โดยต�องบรรยายให�พอมองเห็นระดับคุณภาพหรือความเข�มข�นของการเรียนรู�ร�วมกัน 
 

4) ผลงานท่ีเกิดในข-อ 3 มีผลกระทบต'อสังคมท่ีประเมินได- (social impact) 
หมายถึง ผลงานท่ีเกิดข้ึนส�งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีวัดได�อย�างชัดเจนในด�านเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย คุณภาพชีวิต 

ความเป5นอยู� หรืออ่ืน ๆ ท้ังน้ี ควรบรรยายถึงตัวอย�างท่ีเป5นรูปธรรมในอดีตและท่ีคาดว�าจะดําเนินงานให�เกิดข้ึนในอนาคต โดยต�อง
บรรยายให�พอมองเห็นระดับคุณภาพหรือความเข�มข�นของการเรียนรู�ร�วมกัน 
 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได-ในหลายรูปแบบ รวมท้ังอาจใช-วิธีการท่ีเป;นนวัตกรรม เช'น การ
เรียนแบบโมดูล การเรียนในสถานประกอบการ การเรียนนอกห-องเรียน การเรียนทางไกล e-learning เป;นต-น  
             ท้ังนี้ในตัวเล'มหลักสูตรต-องจัดรายวิชาเป;นกลุ'มเรียกว'า โมดูล (module) ให-ปรากฏในเล'มหลักสูตรอย'างน-อย 1 
โมดูลอย'างชัดเจน พร-อมรายละเอียดตามท่ีกําหนด 
ข-อเสนอแนะ: อาจระบุอยู'ใน มคอ. 2 (เล'มหลักสูตร) หมวดท่ี 3 ข-อ 3.1.4 โมดูลในหลักสูตร 
วิธีการพิจารณา: พิจารณาจากแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ท่ีหลักสูตรต�องระบุถึงเลขหน�า
ของหลักสูตรท่ีแสดงการจัดกลุ�มรายวิชาเป;นโมดูล ท้ังนี้หลักสูตรท่ียื่นขอปรับปรุงต�องจัดรายวิชาเป;นกลุ'มเรียกว'า โมดูล 
(module) ให-ปรากฏในเล'มหลักสูตรอย'างน-อย 1 โมดูลอย'างชัดเจน พร�อมกับมีรายละเอียดตามท่ีกําหนด (ซ่ึงจะกําหนดต�อไป 
เช�น คุณสมบัติของผู�เรียน, กลุ�มเป:าหมาย, learning outcomes ฯลฯ) 
 โมดูล คือ กลุ�มรายวิชาท่ีประกอบด�วยอย�างน�อย 2 รายวิชาท่ีมีเน้ือหาสัมพันธ"กันและมีความสมบูรณ"ของเน้ือหาในตัวเอง 
คือ ทําให�ผู�เรียนมีผลลัพธ"การเรียนในมิติของโมดูลน้ัน โดยไม�จําเป5นต�องผ�านการเรียนในโมดูลอ่ืน (แต�อาจต�องผ�านรายวิชาบังคับ
ก�อนท่ีเป5นพ้ืนฐานของโมดูล) รายวิชาโมดูลต�องสามารถเป\ดสอนให�กับนักศึกษาในระบบและผู�เรียนท่ีไม�ใช�นักศึกษา การเป\ดสอน
สําหรับผู�เรียนท่ีไม�ใช�นักศึกษาควรเป5นการเรียนแบบ short courses ในช�วงเวลาท่ีเหมาะสมกับกลุ�มเป:าหมาย เช�น วันเสาร"-
อาทิตย" 

ตัวอย'างเช'น หลักสูตรของสาขา Data Science and Innovation จํานวน 18((9)-27-18) หน�วยกิต อาจประกอบด�วย
โมดูลต�อไปน้ี 

module 1 computing module 2 statistics module 3 business and innovation 

module 4 business analytics module 5 data governance module 6 actuarial analytics 

module 7 artificial intelligence เป5นต�น 
 1) ชื่อโมดูลและจํานวนหน'วยกิตรวม : Module 6 xxx-xxx Actuarial Analytics (การวิเคราะห"เชิงลึกด�าน

ประกันภัย) จํานวน 3(3-0-6) หน�วยกิต 
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 2) รายละเอียดอย'างย'อเกี่ยวกับโมดูล : Moule 6 ประกอบด�วยวิชา 

  587-430 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการวิเคราะห"เชิงลึกด�านประกันภัย 

  587-431 ข�อมูลและการวิเคราะห"ทางด�านประกันภัย  

  587-432 การวิเคราะห"ข�อมูลเชิงลึกสําหรับการจัดการความเสี่ยง 

  587-433 ตัวแบบเชิงประยุกต"ด�านประกันภัย  
  587-434 โครงงานด�านเทคโนโลยกีารประกันภัย 
ดังน้ัน จะต�องเขียนคําอธิบายรายวิชาแบบบูรณาการท้ัง 5 รายวิชาให�เป5นรายละเอียดอย�างย�อของโมดูลน้ี 
 3) จํานวนรายวิชาในโมดูล : จํานวน 5 รายวิชา 
 4) คุณสมบัติผู-เรียน : เช�น การศึกษาระดับใด ต�องมีความรู�เบ้ืองต�นอย�างไร เป5นต�น 
 

เหตุผล: 
1. การสอนรายวิชาตามโมดลูเป\ดโอกาสให�ผู�ท่ีไม�ใช�นักศึกษาในทุกช�วงวัยเข�ามาเรยีนได� (เช�น วัยทํางาน เป5นต�น) เพ่ือสนอง
นโยบายการเรยีนรู�ตลอดชีวิต รวมท้ังผู�ประกอบการอาจส�งบุคคลากรมาเรียนในรายวิชาโมดลูท่ีสามารถนําไปใช�ในการพัฒนางาน
ได�  
2. เป5นการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาแบบ non-degree  
3. ในอนาคตอาจเพ่ิมจํานวนนักศึกษาแบบ degree ตามปกติผ�าน personalized program เพราะผู�เรียนในระบบโมดูลสามารถ
สะสมหน�วยกิตได� และในอนาคตอาจมีการสร�างปริญญารองรับตามส�วนผสมของโมดูลท่ีเรียนและวิทยานิพนธ"ท่ีทํา เช�น หากเรียน
โมดูลทางการดูแลผู�สูงอายุ โมดูลทางวิจัยธุรกิจบริการ โมดูลทางกฎหมายบริการและผลิตภัณ"สุขภาพ และทําวิทยานิพนธ" จะได�
ปริญญาโททางธุรกิจสุขภาพ 
 4. สนับสนุนให�เกิด PSU system ท่ีเข�มแข็งผ�านการจัดการเรียนการสอนร�วม-การใช�ทรัพยากรร�วมในการจัดการเรยีน
การสอน เพราะนักศึกษาในหลักสตูรต�าง ๆ สามารถเรยีน module พ้ืนฐานร�วมกัน  
 ตัวอย�างหลักสูตรภายใต�ร�ม data sciences ท้ัง 5 วิทยาเขตจะเรียนวิชาใน module เบ้ืองต�นร�วมกัน แต�เรียน module 
เฉพาะทางท่ีเป5นจุดเน�นในวิทยาเขตของตน เช�น หลักสูตร data sciences ของวิทยาเขตหาดใหญ�มี module เฉพาะทาง health 
informatics วิทยาเขตตรังมี module เฉพาะทาง business analytics วิทยาเขตภูเก็ตมี module เฉพาะทาง data analytics 
tourism เป5นต�น แต�ทุกวิทยาเขตใช�ทรัพยากรร�วมกันโดยเรียนวิชาพ้ืนฐานร�วมกัน 

5. หลักสูตรต�าง ๆ ท่ียื่นขอปรับปรุงควรพิจารณาใช�ประโยชน"จาก module ของหลักสูตรอ่ืน ๆ (นํา module ของ
หลักสูตรอ่ืนมาเป5นส�วนหน่ึงของหลักสูตรตนเอง) เพ่ือส�งเสริมให�เกิดการเรียนการสอนร�วมและร�วมใช�ทรัพยากร  
(สอดคล�องกับเป:าประสงค"ท่ี 1.4: พัฒนาหลักสตูรท่ีมีในปpจจุบัน/หลกัสูตรใหม�ท่ีเป5นหลักสูตรบูรณาการท่ีสอนร�วมกันระหว�าง
ศาสตร"/คณะ/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเพ่ือให�เกิดการใช�ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ"ร�วมกัน....) 
 
8. หลักสูตรต-องจัดทําโดยใช-หลักการของ outcome-based education 
ข-อเสนอแนะ: อาจระบุอยู'ใน มคอ. 2 (เล'มหลักสูตร) หมวดท่ี 1 ข-อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 12.2 ความเกี่ยวข-องกับพันธ
กิจของสถาบัน และระบุในภาคผนวกท่ีเกี่ยวข-อง 
วิธีการพิจารณา: พิจารณาจากแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ท่ีหลักสูตรต�องระบุถึงเลขหน�า
ของหลักสูตรท่ีแสดงการจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง outcome-based education 
 การแสดงผลลัพธ"ของการเรยีนรู�ในตัวเล�มหลักสูตรให�แสดงในรูปของผลการเรียนรู�แบบ 5 ด�านท่ี สกอ. กําหนด (คุณธรรม
จริยธรรม ความรู� ทักษะทางปpญญา ทักษะความสัมพันธ"ระหว�างบุคคลและความรับผดิชอบ และทักษะการวิเคราะห"เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

หลักสูตรต�องชี้แจงว�า การจัดทําหลักสูตรเป5นไปตามแนวทางของ OBE โดยจัดทาํเป5นเอกสารที่มีรายละเอียด
ดังต�อไปนี ้
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1. วิธีการได-มาซึ่ง PLO (หรือมาตรฐานการเรียนรู- 5 ด-าน) 
 ตัวอย�างการชี้แจงวิธีการได�มาซ่ึง PLO เช�น หลักสูตรได�กําหนดผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและวิธีการได�มาซ่ึงสมรรถนะที่
จําเป5นจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแต�ละกลุ�มอย�างชัดเจนดงันี้ (ในตารางข�างล�างเป5นเพียงตวัอย�าง หลักสูตรควรปรับการเขียน
ตามบริบทของหลักสูตร) 

กลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การวิเคราะห"กลุ�ม วิธีการได�มาซ่ึงสมรรถนะที่จาํเป5น 
อาจารย"ในภาควชิา high power 

high impact 
ประชุมและอภิปราย 

ผู�ที่เป5นกลุ�มเป:าหมายของหลักสตูร 
(แต�ยังไม�สมัครเข�าเรียน) 

high power 
high impact 

สัมภาษณ"ผู�ให�ข�อมูลกลุ�มนี้ 8 ราย  

ศิษย"ปpจจุบนั high impact สัมภาษณ"ผู�ให�ข�อมูลกลุ�มนี้ 17 ราย 
ผู�ใช�บัณฑิต 
(ขอให�ระบุชื่อองค"กร/หน�วยงานด�วย) 

high power 
 

สํารวจผ�าน line application 25 ราย 

คณะและมหาวิทยาลยัฯ high power 
high impact 

การนําวิสยัทัศน"และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมา
พิจารณาในการกําหนดสมรรถนะที่จําเป5น 

สกอ. high power 
 

การกําหนดสมรรถนะที่จาํเป5นให�มี 5 ด�านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 

หมายเหตุ 
- high power หมายถึง องค"กร/กลุ�มบุคคลซ่ึงความเห็น/ความต�องการมีอิทธิพลสูงต�อหลักสูตรในการกําหนด PLO หรือ
ผลลัพธ"การเรียนรู� เช�น มหาวิทยาลัย สกอ. 
- high impact หมายถึง องค"กร/กลุ�มบุคคลซ่ึงได�รับผลกระทบที่สูงจากหลักสูตรทีจ่ัดทําข้ึน เช�น กลุ�มนักศึกษาผู�เข�าเรียน 
กลุ�มอาจารย"ผู�สอน (กลุ�มผู�มสี�วนได�ส�วนเสียที่หลักสูตรควรให�ความสําคัญในการเก็บข�อมูลเก่ียวกับสมรรถนะที่ต�องการนั้น
ต�องเป5นกลุ�ม high power และ/หรือ high impact แต�อาจเก็บข�อมูลจากกลุ�มอ่ืน ๆ นอกเหนอืจากกลุ�มดังกล�าวได�เพื่อ
เป5นข�อมูลประกอบ) 

ในตารางยกตัวอย�างที่อาจเป5นไปได� อย�างไรก็ตาม ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในกลุ�ม high impact หรือ high power 
ในแต�ละหลักสูตรจะแตกต�างกันได� เนื่องจากบริบทที่แตกต�าง ยกตัวอย�างเช�น นักศึกษาในบางหลักสูตรเป5นกลุ�มที่มี high 
power แต�นักศึกษาของอีกหลักสูตรอาจเป5นกลุ�ม low power ได� 
 
2. ควรชี้แจงอย'างชัดเจนว'า PLO (หรือมาตรฐานการเรียนรู- 5 ด-าน) สอดคล-องกับวิสัยทัศน$และพันธกิจของสถาบัน
อย'างไร  
 ตัวอย�างวิธีการชี้แจงแบบหนึ่ง คือ การแสดงตารางแสดงความสอดคล-องระหว'าง PLO และวิสัยทัศน$-พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให�เห็นว�า หลักสูตรนี้ได�ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย เช�น 
 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 
วิสัยทัศน"       
เป5นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม       
ที่มีความเป5นเลิศทางวชิาการ       
เป5นกลไกหลักในการพฒันาภาคใต�และประเทศ       
มุ�งสู�มหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปx พ.ศ. 2570       
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 PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 ... .... 
พันธกิจ       
พันธกิจ 1 สร�างความเป5นผู�นาํทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมี
การวิจัยเป5นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต�และประเทศ เชื่อมโยงสู�
สังคมและเครือข�ายสากล 

      

พันธกิจ 2 สร�างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวชิาชีพ 
ซ่ือสัตย" มีวินัย ใฝ�ปpญญา จติสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถประยุกต"ความรู�บนพื้นฐานประสบการณ"จากการปฏิบตัิ 

      

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลยัให�เป5นสังคมฐานความรู�บนพืน้ฐาน
พหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให�ผู�ใฝ�
รู�ได�มีโอกาสเข�าถึงความรู�ได�อย�างหลากหลายรูปแบบ 

      

 
3. ควรชี้แจงว'า PLO (หรือมาตรฐานการเรียนรู- 5 ด-าน)ในหลักสูตรสอดคล-องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค$ของ
บัณฑิตในระดบับัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร$อย'างไร 

(ขณะนี้มหาวิทยาลยักําลังจัดทํา PSU identity หรืออัตลักษณ"ของบัณฑิตสงขลานครินทร"ทั้งในระดับปริญญาตรี 
โท และเอก หากจัดทําเสร็จแล�ว จะใช�แทนคุณลักษณะที่พึงประสงค"ของบัณฑติฉบับปpจจบุัน) 
 ตัวอย�างวิธีการชี้แจงแบบหนึ่ง คือ การแสดงตารางวิเคราะห"ความสอดคล-องของ PLO ในหลักสูตรกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค$ของบัณฑิตในระดบับัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค"ของบณัฑิตในระดบับัณฑิตศึกษา 
คุณลักษณะพื้นฐาน คุณลักษณะ

ทางสงัคม 
คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วชิาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO1   �        
PLO2          
.....     �    � 

หมายเหตุ: คุณลักษณะที่พึงประสงค"ของบัณฑติในระดบับัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"มีดังนี ้
1. คุณลักษณะพื้นฐาน   

1.1 มีความสนใจใฝ�รู� มีความเป5นสากล มีทักษะในการเรียนรู�ด�วยตนเอง สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค�นคว�าและแสวงหาความรู�  
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเร่ิมสร�างสรรค" และสามารถ
ประยุกต"ใช�ความรู�ทางด�านวชิาการ  
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน�นศักยภาพการใช�
ภาษาอังกฤษในการศึกษาค�นคว�า  
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. คุณลักษณะทางสังคม 
2.1 มีความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม มีวนิัยในตนเอง ถือประโยชน"ส�วนรวมเป5นกิจที่หนึง่ตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให�เข�ากับการเปลีย่นแปลงในสังคมและสิง่แวดล�อม  
2.2 มีภาวะผู�นํา มีวุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ" สามารถทาํงานร�วมกับผู�อ่ืนได� สามารถ
แก�ปpญหาและดาเนินงานให�ประสบความสําเร็จ 
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3. คุณลักษณะทางวชิาการ/วิชาชีพ  

3.1 มีความรู�ลึกในศาสตร"เฉพาะและรู�รอบในศาสตร"อ่ืน ๆ  
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค"ความรู�ใหม� สามารถบูรณาการความรู�ที่ได�จากการศึกษาด�วยตนเองหรือจากการ
ค�นคว�าวิจัย และนาไปประยุกต"ในการพัฒนางานอาชีพของตนได�  
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

4. ควรชี้แจงว'า PLO ของหลักสูตรมีทั้งที่เป;นชนิดทั่วไปหรือชนิดเฉพาะสาขา 
 ตัวอย�างวิธีการชี้แจงแบบหนึ่ง คือ การแสดงตารางที่แสดงว'า PLO มีทั้งที่เป;นชนิดทั่วไปหรือชนิดเฉพาะสาขา เช�น 

ELO ชนิด 
ทั่วไป เฉพาะสาขา 

PLO1   � 
PLO2 � � 
..... �  

 
5. ควรชี้แจงว'า PLO แต'ละข-อสอดคล-องกับความต-องการของผู-มีส'วนได-ส'วนเสียที่สําคัญ (เป;นกลุ'มที่ high power 
และ/หรือ high impact) 
 ตัวอย�างวิธีการชี้แจงแบบหนึ่ง คือ การแสดงตารางที่แสดงให�เห็นว�า PLO แต'ละข-อสอดคล-องกับความต-องการ
ของผู-มีส'วนได-ส'วนเสียที่สําคัญ (เป5นกลุ�มที่ high power และ/หรือ high impact) 
 SH1 SH2 SH3 ..... .... .... ..... .... .... 
PLO1   �        
PLO2          
.....     �    � 

SH1: ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกลุ�มแรก (เช�น ผู�ใช�บัณฑิต) 
 
6. ควรชี้แจงถึงกระบวนการสร-างรายวิชาจาก PLO เช'น การใช- backward curriculum design หรือวิธีการอ่ืน ๆ 
 ตัวอย�างวิธีการชี้แจงแบบหนึ่ง คือ การแสดงตารางสรุปการวิเคราะห" PLO แต�ละข�อว�าจะเกิดข้ึนในผู�เรียนได�หาก
มีความรู� ทักษะ และ attitudes อะไรบ�าง 

 ความรู- ทักษะ  attitudes  
PLO1  ความรู�1 

ความรู�2 
ทักษะ1 
ทักษะ2 

 attitudes 1 
 attitudes 2 

PLO2 ความรู�3 
ความรู�4 

ทักษะ3 
ทักษะ4 

 attitudes 3 
 attitudes 4 

..... ความรู�1 
ความรู�5 

ทักษะ2 
ทักษะ4 

 attitudes 5 
 attitudes 6 

 
 ทั้งนี้ ต�องแสดงควบคู�กับตารางที่ระบุกระบวนการนาํความรู� ทกัษะ และ attitudes ที่วิเคราะห"ได�มาประกอบ
เพื่อสร�างเป5นรายวชิา เช�น 

รายวิชา ความรู- ทักษะ และ attitudes  
595-426 XXXXX ความรู�1 +ความรู�4 +ความรู�5 +ทักษะ2+ทักษะ4+ attitudes 1+ attitudes 2 
578-568 XXXX  

  



-13- 
 
9. อาจารย$ผู-รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงเป;นองค$ประกอบของคณะกรรมการร'างหรือปรับปรุงหลักสูตรต-องผ'านการอบรมเร่ือง 
outcome-based education หรือหัวข-ออ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญต'อการออกแบบหลักสูตรให-สามารถเสริมความเข-มแข็งแก'
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (ตัวอย'างเช'น การเรียนระบบ module, AUN-QA เป;นต-น) ท้ังน้ีอาจใช�การ
อบรมหรือการรับรองอ่ืน ๆ ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกับ outcome based education หรือการจัดทําหลักสูตรอ่ืน ๆ สามารถ
ทดแทนการอบรมท่ีกําหนดได� 
ข-อเสนอแนะ: ไม'ต-องระบุอยู'ใน มคอ. 2 (เล'มหลักสูตร) แต'ให-ชี้แจงในแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา” ผู�ลงนามในแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” คือ อาจารย"ผู�รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึง
เป5นองค"ประกอบของคณะกรรมการร�างหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 
10. หลักสูตรท่ีสนับสนุนให-ดําเนินการเป;นพิเศษ คือ 
-หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรร'วมกับสถาบันการศึกษาต'างประเทศ-ในประเทศ ผู-ประกอบการ องค$กรภาครัฐ ฯลฯ โดยอาจ
เป;นการพัฒนาหลักสูตรใหม'หรือปรับปรุงหลักสูตรไทยให-เป;นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรแบบ joint degree หรือ 
double degree 
-หลักสูตรบูรณาการระหว'างส'วนงานหรือระหว'างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซ่ึงคู'ความร'วมมือรับผิดชอบร'วมกันในการบริหาร
หลักสูตรและการประกันคุณภาพ ท้ังนี้อาจเป;นหลักสูตรท่ีกํากับดูแลโดยส'วนงานหรือโดยบัณฑิตวิทยาลัยในลักษณะของ 
inter-disciplinary graduate program 
ข-อเสนอแนะ: ไม'ต-องระบุอยู'ใน มคอ. 2 (เล'มหลักสูตร) แต'ให-ชี้แจงในแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา” 
วิธีการพิจารณา: พิจารณาจากแบบฟอร"ม “แนวทางการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ท่ีหลักสูตรต�องระบุถึงรายละเอียด
ข�างต�น 




