
 

 

 

 
 
 

หลักสูตร………………………………… 
สาขาวิชา…………………………………………………. 
หลักสูตร...ใหม่ / ปรับปรุง................ พ.ศ. .... 

(ระบุปี พ.ศ.เดียวกับปีที่รับนักศึกษา) 
 
 
 

(ตัวอักษรสีน า้เงิน คอื คา้อธิบายของหัวข้อนั น ๆ) 
(ตัวอักษรสีแดง คือ ตัวอย่างในการกรอกหัวข้อนั น ๆ) 

ในการจัดท้า Program Specification เสร็จแล้ว ขอให้ตัดข้อความทั งสีน ้าเงินและสีแดงออก 
 
 
 
 

คณะ …………………………………………… 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต …………………… 

 
 
 

(ฉบับปรับใหม่  เริม่ใช ้ 1 ธันวาคม 2565) 



 

(1) 
 

สารบัญ 
 เร่ือง หน้า 
 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) 
4) จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
5) รูปแบบของหลักสูตร 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
8) อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
10) สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
11) การจัดการหลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ 

 
หมวดที ่2 ปรัชญา วัตถปุระสงค์ และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1) ปรัชญา วัตถุประสงค์ และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
2) ระบบการจัดการศึกษา 

 
หมวดที ่3 โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และ หน่วยกิต 

1) โครงสร้างหลักสูตร 
2) ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตร 
3) แผนการศึกษา 
4) ค าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module) 

 
หมวดที ่4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1) นโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2) รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์ / วิธีการสอน และ กลยุทธ์ / วิธีการวัด 

และ การประเมินผล 
5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
6) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  



 

 

(2) 
 

สารบัญ 
เร่ือง หน้า 

 
7) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรือ งานวิจัย (ถ้ามี) 
8) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
หมวดที ่5 ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารหลักสูตร 

1) การบริหารทรัพยากร 
2) ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และ คุณวุฒิของอาจารย์ 

 
หมวดที ่6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2) ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
3) กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2 
4) แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ในระยะ 5 ปี 
 
หมวดที ่7 การประเมินผลการเรียน และ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

1) กฎระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
2) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 
หมวดที ่8 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1) การก ากับมาตรฐาน 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
3) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานประจ าปี 

 
หมวดที ่9 ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร 

1) การพัฒนาหลักสูตรในภาพรวม 
2) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
3) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
4) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

 
  



 

 

(3) 
 

สารบัญ 
เร่ือง หน้า 

 
ภาคผนวก 

ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ 
 Knowledge / Attitude / Skill 
ค ตารางแสดงรายวิชา กับ Knowledge / Attitude / Skill 
ง แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ท่ีสะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
จ ข้อมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : 

WIL) 
ฉ ข้อมูลกลุ่มชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
ช ค าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชาตามแนวทาง OBE (กรณีหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุงท่ี

ประสงค์จะปรับการเขียนค้าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชาตามแนวทาง OBE) 
ซ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ฌ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ญ เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร / รายวิชากับเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภา

วิชาชีพ) 
ฎ เอกสารข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ถ้ามี) 
ฏ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกคน 
ฐ ส าเนาหนังสือรับรองของสภาวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรท่ีมีสภาวิชาชีพ) 
ฑ ส าเนาสัญญาจ้าง (กรณีอาจารย์ชาวต่างชาติ) (ถ้ามี) 
ฒ ส าเนาสัญญาจ้าง (กรณอีาจารย์ใหม่) (ถ้ามี) 
ณ ส าเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
 และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
ต ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 



 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
 

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

หลักสูตรใหม่ / หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ...... (ระบุปี พ.ศ.เดียวกับปีท่ีเปิดรับนักศึกษา) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต..............................................คณะ............................................................... 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร ........................ 
ภาษาไทย :  หลักสูตร……………………………………………… สาขาวิชา………………..………………….. 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of………………………………………… Program in ……………...…...............… 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : .................................................... (.............................) 
  ชื่อย่อ : .................................................... (.............................) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : .................................................... (.............................) 
 ชื่อย่อ : .................................................... (.............................) 

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

…………………… (หากไม่มีให้ระบุว่า ไม่มี) 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า…………… หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ (เลือกระบุรูปแบบของหลักสูตร ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร …… ปี 
 (มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยอาจมีการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์)  



2 

 

 
  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หลักสูตร …… ปี 
 (เป็นหลักสูตรปริญญาตรีส้าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถระดับสูง  โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว แต่ให้เสริมศักยภาพของผู้เรียนโดยก้าหนดให้
ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท้าวิจัยที่ลุ่มลึก
ทางวิชาการ และต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตร …… ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ หลักสูตร …… ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร …… ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตร …… ปี 
 (มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้าน
วิชาชีพตามข้อก้าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์
สาขาวิชานั น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ข้อ 5.2) 
 หลักสูตรแบบนี้เท่านั้น  ที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้  เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ
การปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ น  รวมทั งได้รับการฝึกปฏิบัติขั นสูงเพิ่มเติม 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญา
และเนื อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค้าว่า  “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้าย
ชื่อหลักสูตร) 
  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ หลักสูตร …… ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางปฏิบัติการ หลักสูตร …… ปี 
 (เป็นหลักสูตรส้าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการขั นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดย
ก้าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และท้าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับ
การฝึกปฏิบัติติขั นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ 
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ต้องมีการเรียน
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 

 
5.2 ภาษาที่ใช้ (เลือกระบุภาษาท่ีใช้ ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) .............. 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและต่างประเทศ (ระบุภาษา) .............. 
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5.3 การรับนักศึกษา (เลือกระบุการรับนักศึกษา ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัด

ออก) 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 

5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงาน / สถาบันอ่ืน (เลือกระบุความร่วมมือ ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อ
นั น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
(ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง หรือ เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา / หน่วยงานอ่ืน ๆ  โดยต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษา / หน่วยงานที่ท้าความร่วมมือด้วย 
ส้าหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา / หน่วยงานอื่น ๆ ในต่างประเทศ) 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน เช่น หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาไปท าวิจัย

หรือ ดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น (กรณีนี ไม่ต้องแนบ MOA หรือ MOU ไว้ในภาคผนวก) 
  ชื่อสถาบัน......................................... ประเทศ.......................................... (กรณีท่ีเป็นต่างประเทศ) 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน…........................................................................................  

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน เช่น หลักสูตรที่มีการให้ปริญญาแบบ Join degree หรือ Double degree 
(กรณีนี จะต้องแนบ MOA หรือ MOU ไว้ในภาคผนวกด้วย) 
  ชื่อสถาบัน......................................... ประเทศ.......................................... (กรณีท่ีเป็นต่างประเทศ) 
  รูปแบบของความร่วมมือ โดย 
   สถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   สถาบันคู่ความร่วมมือ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  (เลือกระบุการให้ปริญญา ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั น 
ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
(ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว หรือ ให้ปริญญามากกว่า  1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือ 

ปริญญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตรหรือเป็น ปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือ  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องกับข้อ 5.4 ด้วย) 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา  (เช่น ทวิปริญญา) 
(ตามประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 

2565 ข้อ 7 ระบุว่า หลักสูตรที่จะน้ามาจัดการศึกษาแบบควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา ต้องเป็นหลักสูตรที่
สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนแยกเป็นสองหลักสูตร และสถาบันอุดมศึกษาต้องก้าหนดวิชาที่สามารถเรียนร่วมกันได้
และวิชาเฉพาะที่ต้องการให้ศึกษาในทั งสองหลักสูตรให้ครบถ้วนและชัดเจนตามโครงสร้างหลักสูตร ทั งจ้านวน
วิชา จ้านวนหน่วยกิต และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของทั งสอง
หลักสูตร โดยต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็นจ้านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ตาม
ระบบทวิภาค) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................. .......................................................... 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร (เลือกระบุประเภทหลักสูตร ถ้าเลือกข้อ
ใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ............ (ระบุปี พ.ศ. ตามปีหน้าปกของหลักสูตร) 
 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี …… ปีการศึกษา ....... 
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ......... (ระบุปี พ.ศ. ตามปีหน้าปกของหลักสูตร) 
 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี …… ปีการศึกษา ....... 

 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. ............  (ระบุปี พ.ศ. ของหลักสูตรนี  ที่เปิดสอนครั งแรก) 
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้   ปรับปรุงมาจากหลักสูตร …………………….….……… 
 สาขาวิชา...................................………… หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ......... 
 (ระบุชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา  ปี พ.ศ. ของหลักสูตรฉบับปัจจุบันก่อนการปรับปรุงครั งนี )  
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการศึกษา (และ / หรือ ชื่ออ่ืนที่มหาวิทยาลัยก้าหนด) 
 ในคราวประชุมครั้งที่ …........ เมื่อวันที่ ............................. 
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ .................... เมื่อวันที่ ......... 
 (ถ้ากรณีที่มีการเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมากกว่า 1 ครั ง ขอให้ระบุข้อมูลทุกครั ง 

แต่ในระบบ CHECO ขอให้ยึดการอนุมัติหลักสูตรครั งแรกเท่านั น) 
 ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ..................................   เมื่อวันที่ ..................................... 
 (ระบุกรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ ถ้าไม่มีให้ตัดออก) 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน (ระบุความพร้อมในการเผยแพร่) 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา .............. (ภายใน 2 ปี นับจากที่ระบุไว้ที่หน้าปก) 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1) …………………………………………………………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………………………………………………………. 
3) …………………………………………………………………………………………………………. 
4) …………………………………………………………………………………………………………. 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน) 
 

 
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก
เมื่อจะเสนอหลักสูตร

เพื่อเข้าสภาม.) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 
(กรณีที่ส้าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศ 

ขอให้ระบุชื่อประเทศด้วย) 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ นาย/นาง/นางสาว… ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
2548 
2538 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
เคมี 
เคมี 

Missouri-Columbia, U.S.A. 
ม.ธรรมศาสตร,์ 
ม.สงขลานครินทร์, 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ นาย/นาง/นางสาว…      
3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ นาย/นาง/นางสาว…      
4         
5         

 
(หมายเหตุ หลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 1 วิทยาเขต แบบที่มีชั นเรียนคู่ขนาน (เช่น มีกลุ่มผู้เรียน 1 กลุ่มที่วิทยาเขตตรังและอีก 1 กลุ่มที่วิทยาเขตภูเก็ต ที่เป็นอิสระต่อกันหรือ

เรียนแยกกัน) ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติมตามจ้านวนสถานที่เปิดสอน นั่นคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่วิทยาเขตตรังและภูเก็ตต้องเป็นคนละชุดกัน ทั งนี  ไม่ว่า
หลักสูตรนั นจะเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างวิทยาเขตหรือไม่ก็ตาม) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะ.................................................  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต..........  
นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนที่หน่วยงาน / สถาบันอื่น คือ ……………………………………….... 
(ระบุให้สอดคล้องกับข้อ 5.4) 

 

11. การจัดการหลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ 
11.1 การตอบสนองต่อนโนบายและยุทธศาสตร์ชาติ (เลือกระบุเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หากข้อ
ย่อยใดไม่เก่ียวข้องกับหลักสูตร ขอให้ตัดออก) 

นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

11.2 ตอบสนองต่อนโนบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศ (เลือกระบุเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
หากข้อย่อยใดไม่เก่ียวข้องกับหลักสูตร ขอให้ตัดออก) 

นโยบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศ ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
อุตสาหกรรมดิจิตอล  
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  
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11.3 ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ SDGs (เลือกระบุเฉพาะหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หากข้อย่อยใดไม่เก่ียวข้องกับหลักสูตร ขอให้ตัดออก) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  
2. ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตร กรรมที่ยั่งยืน 

 

3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 

 

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หลักสูตรได้เปิดโอกาศให้นักศึกษาทุกเพศและผู้พิการ
สามารถเข้าศึกษาได้ และมีเครื่องมือทางการศึกษาที่
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้พิการและนักศึกษากลุ่ม
เปราะบาง การจัดการศึกษาของหลักสูตรเป็นอย่าง
เท่าเทียบกัน ยุติธรรมและค านึงถึงความหลากหลาย
ทางเพศสภาพและวัฒนธรรม นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยฯมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และประสานงานกับ 
สกย เพื่อเป็นทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

5. บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ านาจของ
ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 

 

6. สร้างหลักประกันเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลให้มีการ
จัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน 

 

7. สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 

 

8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมี
งานที่สมควรส าหรับทุกคน 

 

9. สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม 

 

10. ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ  
11. ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

 

12. สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืน 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
13. ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและ
ทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

15. ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบก
อย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืน
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 

16. ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุม เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุก
ระดับ 

 

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและ
ฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

11.4 ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 

...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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หมวดที ่2 ปรัชญา วัตถุประสงค์ และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1.1 ปรัชญา 
(ระบุปรัชญา / ความเชื่อของหลักสูตรที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  โดยต้องสอดคล้องกับ

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   สามารถเข้าดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์  ส้านักการศึกษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่  https://eila.psu.ac.th/) 

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

1.2 วัตถุประสงค์ 
(อธิบายจากมุมมองของผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร ว่าหลักสูตรมีวัตถุประสงค์อะไรในการจัดการ

หลักสูตร อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ และความรับผิดชอบของผู้เรียน 
ที่หลักสูตรต้องการพัฒนาให้เกิดขึ นในผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต  เพ่ือให้บัณฑิตของหลักสูตรสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาต่อ หรือ การท้างานในชีวิตจริง / ในสถานประกอบการจริงได้) 

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

1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLOs ของหลักสูตรฯ) 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
2. ระบบการจัดการศึกษา 

2.1 ระบบ (เลือกระบุระบบ ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา  
 ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาการศึกษา  
 ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 ระบบจตุรภาค โดย 1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ  และมีระยะเวลาการศึกษา 
 ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 ระบบอ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………. 
และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 

  

https://eila.psu.ac.th/
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2.2 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (เลือกระบุวัน-เวลา ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั น ส่วนข้อ
อ่ืนขอให้ตัดออก) 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................................................... 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 
 ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 

 
2.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (กรณีจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ระบุเดือนที่จัดการศึกษาภาคฤดูร้อน หากไม่
มี ขอให้ตัดเดือนออก ในข้อ 2.2 ด้วย ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก)  
 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  จ านวน .... สัปดาห์  ในปีที่ ....  หรือตามการพิจารณาของ 
 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................................................................................  

 

2.4 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
(กรณีมีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน  

การสอน ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน กรณีท่ีจัดแบบทวิภาค ให้ระบุว่า  ไม่มี) 
……………………………………………………………………………………………… 

 

2.5 ระบบจัดการศึกษา (เลือกระบุระบบการจัดการศึกษา ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั น ส่วนข้อ
อ่ืนขอให้ตัดออก) 
 แบบชั้นเรียน 
 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ............ 

 

2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. 2563 
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หมวดที ่3 โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และ หน่วยกิต 
 

1. โครงสร้างหลักสูตร 
1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ……………….. หน่วยกิต 
1.2 โครงสร้างหลักสูตร (จ้านวนหน่วยกิตแต่ละสาระในหมวดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education, GE) 
ระบุไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยก้าหนด และจ้านวนหน่วยกิตรายวิชาบังคับขึ นอยู่กับหลักสูตร / คณะ / วิทยาเขต 
ก้าหนด) 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  GE 1 ภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต 
  GE 2 การพัฒนาความคิด  4 หน่วยกิต 
   การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (2 หน่วยกิต) 
   การคิดเชิงระบบ  (2 หน่วยกิต) 
  GE 3 การคิดแบบผู้ประกอบการ 2 หน่วยกิต 
  GE 4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2 หน่วยกิต 
  GE 5 สุขภาวะแบบองค์รวม  2 หน่วยกิต 
  GE 6 จิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต 
  GE 7 การปรับตัวให้เข้ากับพลวัตรของโลก 2 หน่วยกิต 
  รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (ให้อยู่ภายใต้กลุ่ม GE 7 กลุ่ม) 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ..... หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชา ………….  .... หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชา ………..  .... หน่วยกิต 
   -  บังคับ  .... หน่วยกิต 
   -  เลือก  .... หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ..... หน่วยกิต 
 (ก้าหนดให้ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
และจ้านวนหน่วยกิตที่เหลือจะเป็นของรายวิชาเลือกภายใต้กลุ่ม GE ทั ง 7 กลุ่ม ส้าหรับ หมวดวิชาเฉพาะไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต และ หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 

 
1.3 รายวิชา / กลุ่มสาระ / ชุดวิชา (Module) 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  GE1 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....)  
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   รายวิชาเลือก  ... หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
  GE 2 การพัฒนาความคิด 4 หน่วยกิต 
   การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
   การคิดเชิงระบบ  2 หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
   รายวิชาเลือก  ... หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
  GE 3 การคิดแบบผู้ประกอบการ 2 หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
   รายวิชาเลือก  ... หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
  GE 4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2 หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
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   รายวิชาเลือก  ... หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
  GE 5 สุขภาวะองค์รวม (SDG 3) 2 หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
   รายวิชาเลือก  ... หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
  GE 6 จิตสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 1 2 4 5 10) 2 หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
   รายวิชาเลือก  ... หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
  GE 7 การปรับตัวให้เข้ากับพลวัตรของโลก (SDG 6 7 13 14 15) 2 หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
   รายวิชาเลือก  ... หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....)  
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชา ………….  ………..หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
  2) กลุ่มวิชา …………..  .……… หน่วยกิต 
   - บังคับ  .……… หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 
   - เลือก  ……….. หน่วยกิต 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ (x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx-xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
   (…..Module : ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.....) 

 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร / ภาควิชา 

 
2. ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร 

เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข  6 หลัก  เช่น   342-102   โดยมีความหมายดังนี้ 
เลขรหัส 3  ตัวแรก (342) หมายถึง รหัสส่วนงาน / สาขาวิชา / หลักสูตร 
เลขรหัส ตัวที่ 4 (1) หมายถึง ชั้นปี ได้แก่ 
  ระดับปริญญาตรี ระบุตามชั้นปีการศึกษาของหลักสูตร 
  ตั้งแต่ 1 - 4 (หลักสูตร 4 ปี) หรือ 1 – 6 (หลักสูตร 6 ปี) 
  ระดับบัณฑิตศึกษา ระบุตามชั้นปีการศึกษาของหลักสูตร 
  เริ่มตั้งแต่ 5 เป็นต้นไป 
เลขรหัส ตัวที่ 5 (0) หมายถึง กลุ่มวิชา 
เลขรหัส ตัวที่ 6 (2) หมายถึง ล าดับวิชา 
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ความหมายของหน่วยกิตท่ีใช้ในหลักสูตร 
รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning) 
ให้ระบุการเขียนหน่วยกิต   เป็น   n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 
 n หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 (x) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
   (active learning) 
 y หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติติการ 
 z หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบกุารเขียนหน่วยกิต   เป็น  n(x-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 
 n หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 x หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีจัดการเรียนรู้แบบเน้นทฤษฎี    
 y หมายถึง จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
 z หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
(การเขียนจ้านวนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ ส้านักการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้  ที่  https://eila.psu.ac.th/) 

 

ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 
1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคยลงทะเบียน
และผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการประเมินผล
นั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง  รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 
2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite)   หมายถึง   รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้   และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 
3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การที่
รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกัน
ของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดย
สลับชื่อกัน 

  

https://eila.psu.ac.th/
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3. แผนการศึกษา (กรณีหลักสูตรมีแผนสหกิจศึกษา  หรือจัดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้ระบุ

ทุกแผนการศึกษาไว้ให้ชัดเจน) 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n(x-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 รวม x((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n(x-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 รวม x((x)-y-z) 
หมายเหตุ นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคณะ 
 หรือมหาวิทยาลัย 
 (การระบุรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละภาคการศึกษา  เพ่ือความยืดหยุ่นในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร ไม่ต้องระบุชื่อรายวิชาหรือกลุ่มสาระ  โดยให้ระบุดังนี  
 “รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ) n((x)-y-z) 
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) n((x)-y-z)”) 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n(x-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 รวม x((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n(x-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 รวม x((x)-y-z) 
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n(x-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 รวม x((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n(x-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 รวม x((x)-y-z) 
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ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n(x-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 รวม x((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 จ านวนหน่วยกิต(ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 xxx-xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n(x-y-z) 
  (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
 รวม x((x)-y-z) 

 
4. ค าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module) 

1. กรณีหลักสูตรใหม่ ให้เขียนค้าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา และเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง OBE 
2. กรณีหลักสูตรปรับปรุง ให้เขียนค้าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา โดยจะเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง 

OBE หรือเขียนตามแนวทางเดิม แบบใดแบบหนึ่ง โดยเขียนแบบเดียวกันตลอดหลักสูตร 
(การเขียนค้าอธิบาย ขอให้เขียนโดยก้าหนดขอบข่ายเนื อหาให้ชัดเจนสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของรายวิชา 

/ ชุดวิชา และครอบคลุมชื่อรายวิชา/ชุดวิชา ปริมาณเนื อหาสอดคล้องกับจ้านวนหน่วยกิต ค้าอธิบายรายวิชา / ชุด
วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังการเรียนรายวิชา / ชุดวิชา โดยมี
หลักในการเขียน คือ 

(ภาษาไทย) เขียนเป็นวลี กระชับ มีเฉพาะเนื อหาโดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ เช่น   ค้าว่า ศึกษา....... 
เป็นวิชาที่ว่าด้วย....... ให้นักศึกษา....... และไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน กรณีเป็นศัพท์เฉพาะที่เป็นค้าภาษาอังกฤษ
ให้เขียนเป็นภาษาไทยตามที่ราชบัณฑิตยสภาก้าหนด กรณีไม่มีศัพท์ เฉพาะ ให้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยตาม
หลักเกณฑ์ที่ราชบัณฑิตยสภาก้าหนด 
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(ภาษาอังกฤษ) ให้ขึ นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่ เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก  ยกเว้นชื่อเฉพาะ และใช้
เครื่องหมายวรรคตอน ระหว่างวลีที่มีเนื อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กันในกลุ่มเนื อหาเดียวกันด้วยเครื่ องหมายจุลภาค 
และเมื่อหมดกลุ่มเนื อหานั นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ;) สลับกันไปจนจบค้าอธิบายรายวิชา โดยไม่ต้องมี
เครื่องหมายมหัพภาค (full stop) 
 
 xxx – xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… x((x)-y-z) หรือ x(x-x-x) 
  (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  …………ค าอธิบายรายวิชา………………………………..…………………………………………………..………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 xxx – xxx ชุดวิชา……….ชื่อชุดวิชาภาษาไทย……………… x((x)-y-z) 
  (Module : ………ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  …………ค าอธิบายรายวิชา………………………………..…………………………………………………..………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
 322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 
 Calculus I 
 ฟังก์ชั่นและกราฟ  ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์   ปริพันธ์และการประยุกต์ 
 Functions and graphs; limits and continuity; derivatives and applications; integrals and 
applications 
 

(แนวทาง OBE ส้าหรับหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป หรือหลักสูตรที่ประสงค์จะใส่ 
“ผลลัพธ์การเรียนรู้” ให้ระบุไว้ในภาคผนวก) 
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หมวดที ่4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 

1. นโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยหลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL) 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย 
การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานเพ่ือสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
….. ของรายวิชาในหลักสูตร กรณีท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้ระบุไว้ด้วย 
(มหาวิทยาลัยก้าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ้านวนหน่วยกิต

ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร) 
2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา / การฝึกปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพก าหนด  โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...  ของจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
(มหาวิทยาลัยก้าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดรายวิชาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของจ้านวนนักศึกษาใน

หลักสูตร  ส้าหรับหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพก้าหนด ให้ระบุการฝึกปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพก้าหนด) 
3) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ…….. ของรายวิชา
ในหลักสูตร 
(มหาวิทยาลัยก้าหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

จ้านวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของรายวิชาในหลักสูตร) 

4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ....  ของ
รายวิชาในหลักสูตร 
(มหาวิทยาลัยก้าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของรายวิชาในหลักสูตร) 
 
2. รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1 ความรู้ (K) 
 1. อธิบายองค์ความรู้ที่ส าคัญในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้  
 2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ 
 3. บูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนางาน 
2 ทักษะ (S) 
 1. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหา และ เสนอแนะแก้ไขปัญหาในสาขาวิชา 
 3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประมวลผลที่เก่ียวข้องในสาขาวิชา 
 4. แก้ไขปัญหาด้วยการคิดเชิงวิพากย์  
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 5. ท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. สื่อสารด้วยวัจนภาษาโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของภาษา 
3 จริยธรรม (E) 
 1. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตนไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
 2. ซื่อสัตย์และเคารพกติกาทางสังคม 
 3. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ / หรือวิชาชีพ 
4 ลักษณะบุคคล (C) 
 1. ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 2. กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. อดทนอดกลั้นต่อความรู้สึกด้านลบ
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3. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

(PLOs ของหลักสูตรจะต้องมีทั งลักษณะที่เป็น 
 - ชนิดทั่วไป (Generic) เป็นผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถใช้ได้ในหลายมิติของการด้าเนินชีวิต เช่น ใช้ในชวีิตประจ้าวัน ใช้นอกงานอาชีพ เช่น ความสามารถในการน้าเสนอด้วย
ภาษาอังกฤษ 
 - ชนิดเฉพาะสาขา (Specific) เป็นผลการเรียนรู้ที่ใช้ในสาขาวิชานั น ๆ เช่น ความสามารถวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ทักษะ

ทั่วไป 
ทักษะ
เฉพาะ 

ความรู้ ทักษะ จริยธรรม ลักษณะบุคคล 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

PLO 1 ✓  ✓    ✓ ✓     ✓   ✓  
PLO 2  ✓                
PLO 3 ✓                 
                  

(หมายเหตุ ความหมายของผลลัพธ์ผู้เรียน  สามารถดูข้อมูลได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171 
 หัวข้อ  ความหมายของผลลัพธ์ผู้เรียน) 
 
4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์ / วิธีการสอน และ กลยุทธ์ / วิธีการวัดและการประเมินผล 

(แสดงความสอดคล้องระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และ กลยุทธ์การวัดและการประเมินผล โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์ / วิธีการสอน กลยุทธ์ / วิธีการวัดและการประเมินผล 

PLO 1 ……………………………   
PLO 2 ……………………………   
PLO 3 ……………………………   
   

  

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 I หมายถึง Introductory R หมายถึง Reinforce M หมายถึง Mastery 

ระดับความผูกผันระหว่างรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (levels of engagement) 
Introductory (I): รายวิชาทีส่อนหลักการพื นฐานหรือฝึกทักษะพื นฐานที่จ้าเป็นต่อการพัฒนาทักษะที่สูงขึ นที่สอดคล้องกับ PLO 
Reinforce (R): รายวิชาที่สอนหลักการขั นสูงหรือให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะที่สูงขึ นจากระดับพื นฐานที่จ้าเป็นต่อการบรรลุ PLO 
Mastery (M): รายวิชาที่สอนเนื อหาเชิงลึกและเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่สูงขึ นตามที่ PLO ก้าหนด (ส่วนใหญ่มักจะเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในปีเกือบสุดท้าย หรือปีสุดท้ายของ
หลักสูตร เช่น วิชาปฏิบัติในคลินิก สัมมนา โครงงาน สหกิจ) 
 

รายวิชา / ชุดวชิา และ หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO….. 

รายวิชาทั่วไป 
xxx-xxx ……ชื่อภาษาไทย……….. (x-y-z) 1 I  I  
xxx-xxx ……ชื่อภาษาไทย……….. (x-y-z) 1  I I  
xxx-xxx ……ชื่อภาษาไทย……….. ((x)-y-z) 1 - 2 I I  I 
xxx-xxx ……ชื่อภาษาไทย……….. ((x)-y-z) 2 I R  I 
รายวิชาเฉพาะ 
xxx-xxx ……ชื่อภาษาไทย……….. ((x)-y-z) 3 R M R  
xxx-xxx ……ชื่อภาษาไทย……….. ((x)-y-z) 3 – 4 M R  R 
xxx-xxx ……ชื่อภาษาไทย……….. (x-y-z) 4  M M M 

(จัดท้า Curriculum Mapping  เพียงชุดเดียวโดยให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปด้วย โดยแต่ละ PLO จะต้องมี M ในแต่ละรายวิชาด้วย) 
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6. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
6.1 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี...... ของปีการศึกษา...... หรือ ระบุว่า ตามแผนการศึกษา 
 
6.2 การเตรียมการ 
 (หลักสูตรมีการเตรียมการให้แก่นักศึกษาตั งแต่ก่อนฝึกประสบการณ์ เช่น จัดรายวิชาหรือกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม จัดการอาจารย์ที่ปรึกษา มีการก้าหนดการให้ค้าแนะน้าหรือดูแลหรือแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เป็น
ต้น) 

 .............................................................................................................................................. 
 
6.3 การประเมินผล 

 .............................................................................................................................................. 
 
7. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน หรือ งานวิจัย (ถ้ามี) 

7.1 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี...... ของปีการศึกษา...... หรือ ระบุว่า ตามแผนการศึกษา 
 
7.2 การเตรียมการ 
 (หลักสูตรมีการเตรียมการให้แก่นักศึกษาตั งแต่ก่อนฝึกประสบการณ์ เช่น จัดรายวิชาหรือกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม จัดการอาจารย์ที่ปรึกษา มีการก้าหนดการให้ค้าแนะน้าหรือดูแลหรือแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เป็น
ต้น) 

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

7.3 การประเมินผล 
 (หลักสูตรมีแบบประเมินผลการท้าโครงงานของนักศึกษา นักศึกษามีการเขียนรายงานหรือน้าเสนอ
ความก้าวหน้า นักศึกษาเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์หรือมีการน้าเสนอให้แก่กรรมการรายวิชา เป็นต้น) 

 .............................................................................................................................................. 
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8. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

(เขียนในลักษณะบรรยายความ หรือเขียนเป็นข้อ ๆ ผู้เรียนจะได้รับผลลัพธ์จากการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละชั้น
ปีเป็นอย่างไร โดยแสดงให้เห็นพัฒนาการของแต่ละชั้นปี และจะต้องมีความสอดคล้องกับ PLOs ที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ และ เม่ือครบทั้ง 4 ปีแล้ว ผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษาจะต้องตอบทุก PLOs ในภาพรวม) 

ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO….. 
1 - วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง  ✓   

- วิเคราะห์คุณภาพกึ่งจุลภาคได้ถูกต้อง   ✓  
- ยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของรายวิชา
และมหาวิทยาลัยได้ 

✓    

2 - อธิบายทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติและทฤษฎีการสร้าง
ตัวแบบทางสถิติได้ 

 ✓   

- เลือกใช้วิธีการทางสถิติศาตร์อิงพารามิเตอร์และ
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ถูกต้อง 

✓   ✓ 

3 - ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง 

   ✓ 

- เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการและการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (Big data) ได้
เหมาะสมภายใต้หลักจริยธรรมทางวิชาการและการใช้
เทคโนโลยี 

  ✓ ✓ 

4 - ยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของรายวิชา
และมหาวิทยาลัยได้ 

✓  ✓  

- ประยุกต์ความรู้ทางสถิติในกระบวนการวิจัยได้  ✓   
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หมวดที ่5 ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารหลักสูตร 

 

1. การบริหารทรัพยากร 
1.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ / หลักสูตรจักสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 
1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1) หนังสือ / ต ารา 
2) สื่อการเรียนรู้ 
3) ครุภัณฑ ์
 

1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
3) จัดสรรงบประมาณ 
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

1.4 งบประมาณตามแผน (ให้ระบุเฉพาะงบประมาณในปีที่เริ่มรับนักศึกษาของหลักสูตรนี  ไม่นับรวม
งบประมาณท่ีมีก่อนหน้านี  โดยขอข้อมูลจากฝ่ายแผนงานของคณะ) 
1.4.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ (5 ปีนับจากปีหน้าปก) 
25........ 25........ 25........ 25........ 25........ 

ค่าบ ารุงการศึกษา      
ค่าลงทะเบียน      
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      
รวมรายรับ      
 

1.4.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ (5 ปีนับจากปีหน้าปก) 

25........ 25........ 25........ 25........ 25........ 
ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร      

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3)      
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หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ (5 ปีนับจากปีหน้าปก) 

25........ 25........ 25........ 25........ 25........ 
3. ทุนการศึกษา      

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก)      

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์      

รวม (ข)      

รวม (ก) + (ข)      

จ านวนนักศึกษา       

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี      
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2. ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร (กรณีชาวต่างประเทศ ให้ระบุเลข passport แทนเลขประจ้าตัวประชาชน และให้แนบสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน ไว้ที่ภาคผนวก) 
 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 
(กรณีที่ส้าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศ 

ขอให้ระบุชื่อประเทศด้วย) 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ นาย/นาง/นางสาว… ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
2548 
2538 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
เคมี 
เคมี 

Missouri-Columbia, U.S.A. 
ม.ธรรมศาสตร,์ 
ม.สงขลานครินทร์, 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ นาย/นาง/นางสาว…      
3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ นาย/นาง/นางสาว…      
4         
5         

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุไว้ท้ายนามสกุลของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรทุกคนที่ท้าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วย) 
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2.2 อาจารย์ประจ าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนี้ (ถ้ามี) 

(อาจารย์ประจ้า หมายถึง อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ท้าหน้าที่สอน ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 กรณีไม่มี ให้ใส่ค้าว่า “ไม่มี” 
หัวข้อน้ีไม่จ าเป็นต้องระบุข้อมูลก็ได้ ทั งนี  หากมีรายชื่ออาจารย์อยู่ในตารางที่ 2.1 แล้ว ไม่ต้องน้ารายชื่ออาจารย์ท่านนั นมาระบุในตารางที่ 2.2) 

 

 
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก
เมื่อจะเสนอหลักสูตร

เพื่อเข้าสภาม.) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 
(กรณีที่ส้าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศ 

ขอให้ระบุชื่อประเทศด้วย) 

2566 2567 2568 2569 

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

นาย/นาง/
นางสาว… 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
2548 
2538 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
เคมี 
เคมี 

Missouri-Columbia, U.S.A. 
ม.ธรรมศาสตร์, 
ม.สงขลานครินทร์, 

    

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

นาย/นาง/
นางสาว… 

         

3             
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2.3 อาจารยพิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนี้ (ถ้ามี) 

(อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ้า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ถ้าไม่มี ให้ใส่ค้าว่า “ไม่มี” โดยอาจระบุข้อความว่า “หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั งจากภาครั ฐและเอกชน” หากมี ให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง โดยจะต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565) 

 

ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก
เมื่อจะเสนอหลักสูตร

เพื่อเข้าสภาม.) 

ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ประสบการณ์/ 
ความช านาญ/

เชี่ยวชาญ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 
(กรณีที่ส้าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศ 

ขอให้ระบุชื่อประเทศด้วย) 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ นาย/นาง/นางสาว… ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
2548 
2538 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เคมี 
เคมี 
เคมี 

Missouri-Columbia, U.S.A. 
ม.ธรรมศาสตร์, 
ม.สงขลานครินทร์, 

 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ นาย/นาง/นางสาว…       
3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ นาย/นาง/นางสาว…       
4          
5          
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หมวดที ่6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(ระบุคุณสมบัติผู้เขาศึกษาของหลักสูตรที่สอดคลองกับระดับการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2565 ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมตองระบุใหครบถ้วนและชัดเจน) 
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ / หรือ 
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ....(ระบุ).................................................................................................... 

 
2. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

(ระบุข้อจ้ากัดของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ตองน้ามาประกอบการพิจารณา เชน นักศึกษาที่มี 
ขอจ้ากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการเรียน โดยขอให้ระบุเป็นข้อ ๆ ให้กระชับ 
ชัดเจน) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2 

(ให้ระบุแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนหรือสามารถเรียนตามแผนที่หลักสูตก้าหนดไว้ได้) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี 
(ระบุจ้านวนผู้ที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจ้านวนที่คาดวาจะมีผู้ส้าเร็จการศึกษาในแต่ละ 
ปการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี) 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (5 ปีนับจากปีหน้าปก) 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 
ปีที่ 1 ระบุ ระบุ ระบุ ระบุ ระบุ 
ปีที่ 2 - ระบุ ระบุ ระบุ ระบุ 
ปีที่ 3 - - ระบุ ระบุ ระบุ 
ปีที่ 4 - - - ระบุ ระบุ 
รวม ระบุ ระบุ ระบุ ระบุ ระบุ 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - - ระบุ ระบุ 
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หมวดที ่7 การประเมินผลการเรียน และ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

 
1. กฎระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 
2563 

 
2. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

2.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. 2563 โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน และ 

2.2 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 
2.3 ไม่เป็นผู้ติดค้างหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย และ 
2.4 ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่อาจมีการประกาศเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 

3. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
(ระบุข้อมูลวิธีการหรือวิธีทางที่นักศึกษาจะขออุทธรณ์ต่อหลักสูตร  บุคลากร  ผู้รับการอุทธรณ์  และกระบวน 

การหรือวิธีจัดการ) 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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หมวดที ่8 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
1) มีกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา หลักสูตร   การ

ติดตามประเมินผลหลักสูตร 
4) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า course specification วางแผนการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ 

5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA (หรือ เกณฑ์มาตรฐานอ่ืนที่
ได้แจ้งให้กับทางมหาวิทยาลัยทราบแล้ว) และรายงานให้กับมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีการศึกษา 

6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินต่าง ๆ มาด าเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
 ทุกรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามแบบประเมินทางหลักสูตรหรือรายวิชาก าหนด 
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ มีกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
3. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานประจ าปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร อย่างน้อยปี

การศึกษาละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

/ / / / / 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ Program specification ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / 

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

/ / / / / 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา / ชุดวิชาในระบบ course specification 

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

/ / / / / 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา / ชุดวิชาในระบบ course 

specification ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

/ / / / / 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย / สภา

วิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

/ / / / / 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

ก าหนดใน course specification ทุกรายวิชา / ชุดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา 

/ / / / / 

(7) มีการพัฒนา / ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ

การประเมินผลการเรยีนรู้จากผลการด าเนินงานท่ีรายงานในผลการ

ด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

/ 

(ถ้าเป็น

หลักสตูร

ใหม่ไม่

ต้อง

ระบุ) 

/ / / / 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

/ / / / / 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรือวชิาชีพ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

/ / / / / 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

/ / / / / 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บณัฑติใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   / / 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ย  ไมน่้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    / 

(13)      

(14)      
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หมวดที ่9 ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร 

 
1. การพัฒนาหลักสูตรในภาพรวม 

หลักสูตรฯ มีกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการบริหารหลักสูตร การก ากับมาตรฐาน คุณภาพบัณฑิต ที่ท าให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ โดยใช้แนวทาง PDCA (Plan, Do, Check, Act) โดยทุกปี
การศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการ 

ติดตามพัฒนาการสมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่หลักสูตรได้วางไว้ 

น าผลประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล ตลอดจนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระของรายวิชา 

ทบทวนผลการด าเนินการและจัดท ารายงาน AUN-QA หรือด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความเห็นชอบ 

ปรับปรุงหลักสูตรฯ ทุก ๆ 5 ปีโดยใช้กระบงนการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE และมีผลลัพธ์การเรียนรู้
ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2556 หรือ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ปัจจุบัน 
 
2. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย 
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การเตรียมการในระดับคณะ 
1)  
2)  

 
3. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
 1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ 

สร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning 
 2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุมทักษะการ

จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
 การพัฒนาระดับคณะ 
 1) 
 2) 
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3.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
 1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
 2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิ น

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
 การพัฒนาระดับคณะ 
 1) 
 2) 
 

4. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
การพัฒนาระดับคณะ / หลักสูตร 
 1) 
 2) 
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ภาคผนวก 
(ระบุให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับที่ก้าหนดไว้ในสารบัญ) 

ก ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge / Attitude / Skill 
ค ตารางแสดงรายวิชา กับ Knowledge / Attitude / Skill 
ง แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน 

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
จ ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
ฉ ข้อมูลกลุ่มชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
ช ค าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชาตามแนวทาง OBE (กรณีหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุงที่ประสงค์จะ

ปรับการเขียนค้าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชาตามแนวทาง OBE) 
ซ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
ฌ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ญ เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร / รายวิชากับเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ) 
ฎ เอกสารข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ถ้ามี) 
 (ระบุกรณีท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยระบุให้ครบถ้วนตามจ้านวนมหาวิทยาลัย / สถาบันที่มี

ข้อตกลงความร่วมมือ) 
ฏ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 
 (ระบุภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน กรณีอาจารย์

ประจ้าหลักสูตรมากกว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ระบุภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรทุกคน โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2565) 

ฐ ส าเนาหนังสือรับรองของสภาวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ) 
ฑ ส าเนาสัญญาจ้าง (กรณีอาจารย์ชาวต่างชาติ) (ถ้ามี) 
ฒ ส าเนาสัญญาจ้าง (กรณอีาจารย์ใหม่) (ถ้ามี) 
ณ ส าเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
 และการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
ต ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 (องค์ประกอบในการแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 5 คน 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา / สาขาวิชานั น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
 3. ให้มี Partners / Stakeholders เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน 
 4. หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ อย่างน้อย 1 คน)
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ภาคผนวก  ก 
 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO.. PLO.... PLO... PLO... PLO... 

Vision (ระดับมหาวิทยาลัย / คณะ / สาขาวิชา)          

Mission 1  (ระดับมหาวิทยาลัย / คณะ / สาขาวิชา)          

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย / ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ
มหาวิทยาลัย (GE) 

         

Stakeholder Need 1 : (ระบุว่าเป็นใคร…..) 
  1. 
  2. 
  3. 

         

Stakeholder Need 2 : (ระบุว่าเป็นใคร…..) 
1. 
2. 
3. 
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ภาคผนวก  ข 
 

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge / Attitude / Skill 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge  
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1……………….. K 1……………………………… 
K 2……………………………… 
K 3……………………………… 

A 1……………………………...... 
  

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

PLO2……………….. K 1……………………………… 
K 4……………………………… 
K 5……………………………… 

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

S 2…………………………….. 
S 3…………………………….. 
S 4…………………………….. 

PLO3……………….. K 2……………………………… 
K 5……………………………… 
K 6……………………………… 
K 7……………………………… 

A 3……………………………...... 
  

S 1…………………………….. 
S 5…………………………….. 
  

PLO4…………………    
PLO5…………………    
PLO6…………………    
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ภาคผนวก  ค 
 

ตารางแสดงรายวิชา กับ Knowledge / Attitude / Skill 
 

รายวิชา / กลุ่มสาระ / ชุดวิชา (Module) (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชาภาษาไทย จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge / Attitude / Skill 

xxx-xxx……………………………………    x((x)-y-z) K1  K3   K7  A2   A5  A8   S1   S2 
xxx-xxx……………………………………    x(x-y--z) K1   K2   A1   A3   S3 
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ภาคผนวก  ง 
 

แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

 จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร .....  รายวิชา 

 จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning) .....  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   ........ ของรายวิชาในหลักสูตร 

 จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning) .....  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   ........ ของรายวิชาในหลักสูตร 

 สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) .....  รายวิชา 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละของ 
การจัดการ 

เรียนรู ้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

project 
based 

learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น  case based, team based, 

scenario based 
social 

engagement 
(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

xxx-xxx…………………………….….…......….3(3-0-6) - - Scenario based 70 - 30 100  
xxx-xxx……………………………………....….3((3)-0-6) 15 55 -  - 30 100  
xxx-xxx………………………………..……..….3((2)-3-4) - 80 -  - 20 100  
         
         
         

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวชิาต้องจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี 
 และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70  ของรายวิชาในหลักสูตร  
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ภาคผนวก  จ 
 

ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร ..... หนว่ยกิต 

 รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ..... หนว่ยกิต 

 คิดเป็นร้อยละ   ..........  ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / 
หน่วยกิต 

กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การก าหนด 
ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ

การท างาน 

สหกิจ 
ศึกษา 

การฝึกงานที่เน้น 
การเรียนรู้หรือ 
การติดตาม 
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตรร่วม 
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน 
ฝึกหัดใหม่ 

หรือ 
พนักงาน 
ฝึกงาน 

การบรรจุให้ 
ท างานหรือ 

การฝึกเฉพาะ 
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัติ 
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ 

การเรียนทฤษฎี 

xxx-xxx………....……...3(3-0-6)           
xxx-xxx……………….3((3)-0-6)           
xxx-xxx………………3((2)-3-4)           
          

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
( ส า ม า ร ถ เ ข้ า ดู ค้ า จ้ า กั ด ค ว า ม ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท้ า ง า น  (Work Integrated  Learning : WIL)  9 รู ป แ บ บ ไ ด้ ที่  

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171 หัวข้อ ค้าจ้ากัดความ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท้างาน (Work 
Integrated Learning : WIL)) 
  

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ข้อมูลกลุ่มชุดวิชา (Module) ในหลกัสูตร 
(ขอให้หลักสูตรน้าชุดวิชา (Module) ที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3 รายวิชา / กลุ่มสาระ / ชุดวิชา (Module) 

น้ามาระบใุนภาคผนวกนี  พร้อมแสดงรายละเอียดตามหัวข้อในตารางด้านล่างนี ) 

รหัส - ชุดวิชา (Module) 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ของชุดวิชา (Module) 
กิจกรรม 

การจัดการเรียนรู ้
วิธีการวัดและ 
ประเมินผล 
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ภาคผนวก  ช 
 

ค าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชาตามแนวทาง OBE 
(กรณีหลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุงที่ประสงค์จะปรับการเขียนค้าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชาตามแนวทาง OBE) 

รหัส-ชื่อรายวิชา / ชุดวิชา- 
หน่วยกิต 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ค าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา / ชุดวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

322-101 แคลคูลัส 1 
 Calculus I 
 3((3)-0-6) 

ฟังก์ชั่นและกราฟ ลิมิตและ 
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และ 
การประยุกต์ ปริพันธ์และ 
การประยุกต์ 

Functions and graphs; 
limits and continuity; 
derivatives and 
applications; integrals 
and applications 

ผู้เรียนสามารถ 
1. ค านวณหาค่าอนุพันธ์เพื่อน าไปวาด
กราฟของฟังก์ชั่น 
2. แก้ปัญหาโจทย์เรื่องอัตราสัมพันธ์ได้ 
3. ค านวณหาค่าปริพันธ์เพ่ือน าไป
แก้ปัญหาในการหาพ้ืนฐานภายใต้เส้น
โค้ง หาปริมาตร หาความยาวส่วนโค้ง 
และหาพ้ืนที่ผิวได้ 

Students are able to 
1. calculate derivative and draw graphs 
of functions 
2. solving the problem of relative rates 
3. calculate integrals which could 
solve the problem of area between 
curves, volumes, length of a curve and 
surface area 
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ภาคผนวก  ซ 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 
(จะต้องระบุข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบทุกท่านตามรายชื่อที่ระบุไว้ในค้าสั่งแต่งตั งฯ 
ทั งนี  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดไม่มีข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น ให้แสดงชื่อและระบุว่า “ไม่มี” 

ในคอลัมน์ “ความคิดเห็นฯ”) 
 
ขอใหร้ะบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 1 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 

 

 
ขอใหร้ะบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 2 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 

 

 
ขอใหร้ะบุชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่ 3 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ฌ 
 

เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

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

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 

(ระบุภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน กรณีอาจารย์ประจ้าหลักสูตร
มากกว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ระบุภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรทุกคนที่

ระบุไว้ในหลักสูตรหมวดที่ 5 โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565) 
 

1. ศ./รศ./ผศ./ดร./อาจารย์.................................................................................... 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ........................................................................................... 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ (ให้ระบุรายวิชาที่รับผดิชอบสอน ทั้งที่เป็นเจ้าของรายวิชาหรือร่วมสอน) 
(จะระบุชื่อวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยข้อมูลรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ้านวนหน่วยกิตจะต้องถูกต้องตรงกับ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
 
ผลงานวิจัยและ / หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ให้ระบุเฉพาะผลงานที่อยู่ในชว่ง 5 ปีก่อนเปิดรับนักศึกษา
เท่านั น และเปน็ผลงานที่เผยแพร่ก่อนสภามหวิทยาลัยอนุมัติหลกัสูตรฉับบนี  เชน่ ก้าหนดเปิดสอนปีการศึกษา 2566 ดังนั น 
ผลงานฯ จะต้องอยู่ในช่วง 2562 - 2566 เป็นต้น และเขียนแบบบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวชิาการ 
กล่าวคือ: ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตพีิมพ์เผยแพร่ผลงาน รวมถึง ให้ระบุฐานข้อมูลวารสาร และ
เดือนที่เผยแพร่ผลงานด้วย) 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ / หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.3 หนังสือ ต ารา  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ให้ระบุผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในการพิจารณาแต่งตั งให้บุคคลด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี 
- กรณีอาจารย์ใหม่ จะต้องแนบผลสอบภาษาอังกฤษ และสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือนไว้ในภาคผนวก
ด้วย 
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ผลงานที่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สป.อว. ได้แก่ 
  1) ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วแต่อยู่ระหว่างรอ
ตีพิมพ์ (in press / accepted) โดยต้องระบุวนัเดือนปี ทีไ่ด้รับการตอบรับการตีพิมพ์ด้วย 
  2) ผลงานทางวชิาการทีน่้าเสนอในที่ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ที่มี peer review จะต้องเป็นฉบบั Full 
text  และระบุวนั / เดือน / ปี ที่จัดการประชุม และระบุเลขหน้าด้วย 
  3) หนังสือ ต้ารา ที่มีการระบุ ISBN ฉบับที่ และเลขหนา้ไว้อยา่งชัดเจน   
  4)  ผลงานวิจัยที่มีชื่อร่วมวิจัย ทั งทีร่่วมวิจัยกับอาจารย์ทา่นอ่ืน  หรือผลงานวิจัยที่ร่วมกับนักศึกษา 
 
ผลงานที่ไม่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สป.อว. ได้แก่ 
  1) เอกสารประกอบการสอน 
  2) โครงการวิจัย รายงานการวิจยั 
 3) ผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 


