
 

 

 
 

หลักสูตร…………………………………………………. 

สาขาวิชา…………………………………………………. 

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

(ให้ระบุเลขปี พ.ศ. เดียวกับปีการศึกษาที่เริ่มรบันักศึกษา โดยข้อมลูจะต้องตรงกับท่ีระบุในหมวด 1 ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรฯ 

เชน่ ก าหนดเปิดสอนเดือนมิถุนายน 2564 (ปีการศึกษา 2564) ดังนั้น หน้าปกหลักสตูร จะต้องระบเุปน็ พ.ศ. 2564 เป็นต้น) 

กรณีหลักสตูรป.โทและเอก สาขาวิชาเดียวกัน จะสามารถจัดท าแยกเล่มหรือรวมเล่มกไ็ด้ ขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของหลักสตูร) 

 

ข้อความตัวอักษรทีม่ีไฮไลท์สเีหลือง หมายความว่า เป็นข้อความทีต่อ้งปรับปรุง-เพิ่มเตมิ โดยเป็นการอัพเดทข้อมูล ณ ขณะนี ้

ข้อความตัวอักษรสีแดงทั้งหมด หมายความว่า เมื่อจัดท าเล่มมคอ.2 แล้ว ขอให้ลบข้อความดังกล่าวออกทั้งหมด (ไม่ต้องระบุในมคอ.2) 

 

 

ภาควิชา/สาขาวิชา…………………………………………………. 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต …(ระบุ)… 

(แบบฟอร์มฉบับปรับข้อมลูใหม่ ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 และ 

ฉบับปรับใหม่  เริม่ใช้ 10 กรกฎาคม 2563) 



 

สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1) รหัสและชื่อหลักสูตร … 
2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา … 
3) วิชาเอก (ถ้ามี) … 
4) จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร … 
5) รูปแบบของหลักสูตร … 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร … 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน … 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา … 
9) ชื่อ นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร … 
10) สถานที่จดัการเรียนการสอน 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร … 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี ้
 และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน … 
13) ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กบัหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน … 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1) ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร … 
2) แผนพัฒนาปรับปรุง … 

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1) ระบบการจัดการศึกษา … 
2) การด าเนินการหลักสูตร … 
3) หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน … 
4) องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) … 
5) ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจยั … 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา … 
2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานดา้นผลลัพธ์ของผู้เรียน 
 ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 … 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 แห่งชาติ / มคอ.1  สาขา/สาขาวิชา................... พ.ศ...... / มาตรฐานวิชาชพี … 

 

(1) 



 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
เรื่อง            หน้า 

4) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน  และ 
 กลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล ... 
5) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) สู่รายวชิา 
 (Curriculum Mapping) ... 
6) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา … 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) … 
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา … 
3) เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา … 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ … 
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ … 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1) การก ากับมาตรฐาน … 
2) บัณฑิต … 
3) นักศึกษา … 
4) คณาจารย ์ … 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน … 
6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ … 
7) ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) … 

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน … 
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม … 
3) การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร … 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร … 

 
ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง … 
 (กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง) 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับ 
 การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร … 

(2) 



 

 

 

 

สารบัญ (ต่อ)  
 

เรื่อง            หน้า 
 
ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร … 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า (ถ้าม)ี … 
ข-3 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์พิเศษ (ถา้มี) … 

 
ภาคผนวก ค 

ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) … 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) ... 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ... 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Moduule) ในหลักสูตร ... 

 
ภาคผนวก ง 

ง-1 ส าเนาหนังสือรับรองของสภาวชิาชพี … 
 (กรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชพี ขอให้ระบุหัวข้อนี้ด้วย หลังจากผา่นขั้นตอนของสภาวิชาชพีเรียบร้อยแล้ว 
ถ้าไม่มีขอให้ตัดออก) 
ง-2 สัญญาจา้งอาจารย์ชาวต่างชาต ิ … 
 (กรณีที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติ ขอให้ระบุหัวข้อนี้ด้วย ถ้าไม่มีขอให้ตัดออก) 
ง-3 สัญญาจา้งอาจารย์ใหม่ … 
 (กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 ข้อ 9.3 ขอให้ระบุหัวข้อนี้ด้วย ถ้าไม่มี
ขอให้ตัดออก) 
ง-4 ผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่ … 
 (กรณีที่มีอาจารย์ใหม่และไมไ่ดส้ าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเปน็ภาษาสื่อสาร/ราชการ 
ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 ข้อ 9.3 และต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยป์ระจ าที่สถาบนัอุดมศึกษารับเข้าใหม่ ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2562 ขอให้ระบุหัวข้อนี้ด้วย ถ้าไม่มีขอให้ตัดออก) 
ง-5 Memorandum of Agreement (MOA) หรือ Memorandum of Understanding (MOU) … 
 (กรณีหลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ขอให้แนบ MOA หรือ MOU และระบุหัวข้อนี้ด้วย ถ้าไม่มี
ขอให้ตัดออก) 

(3) 



 

 

 

 

สารบัญ (ต่อ)  
 

เรื่อง            หน้า 
 
ภาคผนวก จ 

จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 … 
จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง) หลักสูตร......... 
 สาขาวชิา............................. … 

หรือ 
จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร (กรณีเปน็หลกัสูตรใหม่) หลักสูตร......... 
 สาขาวชิา............................. … 
 

(4) 
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หลักสูตร...................................(ระบุ)............................................ 
สาขาวิชา................................(ระบุ).............................................. 

หลักสูตร (ระบุ : ปรับปรุง หรือ ใหม่) พ.ศ. …(ระบุปีพ.ศ.ให้ตรงกับหน้าปก) 
(ให้ระบุเลขป ีพ.ศ. เดียวกับปีการศึกษาที่เริ่มรบันักศึกษา โดยข้อมลูจะต้องตรงกับท่ีระบุในหมวด 1 ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรฯ 
เช่น ก าหนดเปิดสอนเดือนมิถุนายน 2564 (นั่นคือ ปีการศึกษา 2564 ดังนั้น หน้าปกหลักสูตร จะต้องระบุเป็น พ.ศ. 2564 เป็นต้น) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขต...........(ระบุ)....................คณะ..................(ระบุ).............ภาควิชา/สาขาวิชา.......................(ระบุ)........................ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร (ถ้าม)ี: ……………………………(ระบุ)………………………… 
  (สามารถดูข้อมูลได้ในระบบ checo ในเมนู รายงาน เลือก รายชื่อหลักสูตรทั้งหมด) 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
ป.โท (ภาษาไทย) : หลักสูตร……………(ระบ)ุ………… สาขาวชิา.........................(ระบุ)........... 
  (ภาษาอังกฤษ) : Master of ….…………………(ระบุ)………………… Program in …………(ระบุ)…...…… 
ป.เอก (ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวชิา.........................(ระบุ)........................... 
  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in …………(ระบุ)…...…… 
(กรณีที่ไม่ใช้ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” เช่น วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นต้น ให้ปรับชื่อ
หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบฟอร์มให้สอดคล้องกัน) 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
(ระบุชื่อปริญญาให้สอดคล้องตาม “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559” 
ของ อว. โดยดูรายละเอียดได้ที่ https://grad.psu.ac.th/images/files/Practice/practice89.pdf) 
ยกเว้นชื่อหลักสูตรเดิมที่ตั้งก่อนออกนอกระบบโดยมีพระราชกฤษฎีการองรับ สามารถให้ใช้ชื่อเดิมต่อไปได้ 

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

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) (ถ้าไม่มี ให้ใส่ค าว่า “ไม่มี” ถ้ามี ให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้งนี้ในระบบ CHECO หลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาทุกระดับ ให้ระบุวา่ “ไม่มี”) 
 ………(ระบุ)…….. 
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4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (ถ้าไม่มีแบบใด ขอให้ตัดออก) 
 แผน ก 1 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แผน ก 2 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แผน ข ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แบบ 1.1 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 ……(ระบุ)…… หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสตูร 
 5.1 รูปแบบ (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
   หลักสูตรประกาศนียบตัร 
   หลักสูตรปริญญาโท 
   หลักสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูง 
   หลักสูตรปริญญาเอก 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................... (ถ้าไม่มีให้ตัดออก) 
 5.2 ภาษาที่ใช้ (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาตา่งประเทศ (ระบุภาษา) ...(ระบุ).... 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ...(ระบ)ุ.... 
 5.3 การรับเข้าศึกษา (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
   รับเฉพาะนักศึกษาตา่งชาติ 
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันอ่ืน (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั้น สว่นข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
(ระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง หรือ เปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/
หนวยงานอ่ืน ๆ โดยตองระบุชื่อสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่ท าความรวมมือดวย ส าหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/
หนวยงานอ่ืน ๆ ในตางประเทศ ตองสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550) 
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
   เป็นหลักสูตรที่ได้รับความรว่มมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน เช่น หลักสูตรสนบัสนุนให้นักศึกษาไปท าวิจยัหรือ
ดูงานในสถานประกอบการตา่ง ๆ เป็นต้น (กรณีนี้ไม่ต้องแนบ MOA หรือ MOU ไว้ในภาคผนวก) 
    ชื่อสถาบนั.................................................................................................................................................. 
    รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน….......................................................................................................... 

ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อ 5.2 โดยหากภาษาท่ีใช้เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จะต้องเลือกข้อมูลในข้อ 5.3 เป็น “รับท้ังนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติ” เป็นต้น 

ขอให้ระบุเฉพาะ “จ านวนหน่วยกิต” เท่านั้น โดยระบุข้อมูล

ให้ตรงกับหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.2 
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   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอ่ืน เช่น หลักสูตรที่มีการให้ปริญญาแบบ Join degree หรือ Double degree 
(กรณีนี้จะต้องแนบ MOA หรือ MOU ไว้ในภาคผนวกด้วย) 
    ชื่อสถาบนั.....................................................................................ประเทศ................................................. 
    รูปแบบของการร่วม 
    ร่วมมือกัน โดยสถาบนัฯ เปน็ผู้ให้ปริญญา 
    ร่วมมือกัน โดยสถาบนัฯ อื่น เปน็ผู้ให้ปริญญา 
    ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รบัปริญญาจากสองสถาบนั (หรือมากกว่า 2 สถาบนั) 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
(ระบุวาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว หรือ ให้ปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือ ปริญญาอ่ืน ๆ ในชวง
กลางของหลักสูตรหรือเปนปริญญารวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับข้อ 5.4 ด้วย) 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................................................... 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
(เมื่อผ่านการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ การประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้ระบุข้อมูล
ให้ตรงตามมติของแต่ละที่ประชุมให้ครบถ้วนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมถัดไปทุกการประชุม) 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ......(ระบุ)..... ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ .....(ระบุ)..... 
  (เดือน.....(ระบุ).....พ.ศ...... (ระบุ).....) ปีการศึกษา .....(ระบุ)..... หรือ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ......(ระบุ)..... ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ .....(ระบุ)..... 
  (เดือน.....(ระบุ).....พ.ศ...... (ระบุ).....) ปีการศึกษา .....(ระบุ)..... 
  ปรับปรุงมาจากหลักสูตร………(ระบุ)…… สาขาวชิา………(ระบุ)…….. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ…….(ระบุ).…………. 
  เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. ...... (ระบุ)......  (ระบุปีพ.ศ.ของหลักสูตรนี้ที่เร่ิมเปิดสอนคร้ังแรก) 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากคณะกรรมการนโยบายวชิาการมหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ......../........ 
  (และ/หรือ ชื่ออ่ืนที่มหาวิทยาลยัก าหนด) 
  เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ........……../.........…….. 
  เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... (ถ้ากรณีที่มีการเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยัมากกว่า 1 คร้ัง ขอให้ระบุข้อมูลทุกครั้งด้วย แต่ในระบบ CHECO ขอให้ยึดการอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
เท่านั้น) 
  ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กร (ถ้ามี)………………………………………………………………… (ถ้าไม่มีให้ตัดออก) 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(ควรเผยแพร่หลักสูตรหลังการเปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตร เช่น เปิดสอนปีการศึกษา 2564 ควร
เผยแพรใ่นปีการศึกษา 2565 ส าหรับระดับปริญญาโท หรือ ควรเผยแพรใ่นปีการศึกษา 2566 ส าหรับระดับปริญญาเอก หากมี 
มคอ.1 ขอให้เป็นไปตามมคอ.1 เป็นต้น) 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา………(ระบุ)…….. 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
(ระบุอาชีพเฉพาะเจาะจงให้ชัดเจน ไม่ควรระบุอาชีพที่กว้างเกินไป โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (1) ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………..…………….. 
 (2) …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 (3) …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจ านวนและคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
(ดูรายละเอียดเกณฑ์ฯ ได้ที่ https://grad.psu.ac.th/images/files/Practice/practice85.pdf) 
- กรณีวุฒิการศึกษาใด ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศขอให้ระบุชื่อสถาบันและชื่อประเทศต่อท้ายวุฒิการศึกษาด้วย 
- ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร จะต้องน าไประบุในหมวดที่ 3 หัวข้อ “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” ด้วย โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องตรงกัน 
- หลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 1 วิทยาเขตแบบที่มีชั้นเรียนคู่ขนาน (เช่น มีกลุ่มผู้เรียน 1 กลุ่มที่วิทยาเขตตรังและอีก 1 กลุ่มที่วิทยาเขตภูเก็ตที่เรียนแบบเป็นอิสระต่อกันหรือเรียนแยกกัน) ต้องมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติมตามจ านวนสถานที่เปิดสอน (นั่นคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่วิทยาเขตตรังและภูเก็ตต้องเป็นคนละชุดกัน) ทั้งนี้ไม่ว่าหลักสูตรนั้นจะเป็นหลักสูตรความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาเขตหรือไม่ก็ตาม 
- หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างส่วนงานที่อยู่ต่างวิทยาเขตโดยมีการเรียนแบบ class เดียว (เช่น มีกลุ่มผู้เรียนเพียง 1 กลุ่มที่กระจายตามวิทยาเขตต่าง ๆ แต่มีการเรียนวิชา
พื้นฐานร่วมกัน เป็นต้น) สามารถมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวได ้
- หลักสูตรที่มีความร่วมมือมากกว่า 1 คณะในวิทยาเขตเดียวกัน ต้องระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วน โดยสามารถมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบชดุเดียวกันได้ 
 

 
ที่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 
(กรณีที่ส าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศ 

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…      
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
- หลักสูตรที่เปิดสอนแบบคู่ขนานในหลายวิทยาเขต ให้ระบุว่าเป็นการสอนในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยระบุ
วิทยาเขตและคณะให้ครบถ้วนทุกแห่งที่เปิดการสอน 
  ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต…………(ระบุ)………… คณะ………………(ระบุ)…………………… 
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่  (ระบุ)........................................................................…………………………………………….……. 
 (นอกสถานที่ หมายถึง เป็นสถานที่จัดการศึกษาที่ไม่ใช่สถานที่ตั้งหลัก และไม่นับรวมการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ) 
  นอกจากนี้ ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่หน่วยงาน และ/หรือ สถาบนัอ่ืน ๆ ได้แก่ ……………………………….... 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
(ขอให้อธิบายสถานการณ์ในข้อ 11.1 และ 11.2 โดยชี้ให้เห็นประเด็นว่า ปัจจุบันมีสถานการณ์ส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ส าคัญ ซึ่งต้องน าข้อมูลมาวางแผนปรับปรุงหรือจัดท าหลักสตูร เช่น นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ปัญหาทางเศรษฐกิจ -สังคม เป็นต้น และขอให้ใส่ข้อความที่อ้างถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 หรือที่ใหม่กว่าด้วย ทั้งนี้ขอให้เขียนให้กระชับ และ
ชัดเจน ไม่ควรเกิน 10-20 บรรทัดในแต่ละหัวข้อ) 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ……...………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…....… 
  ……...………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…….. 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  .............……………………………………………………………………………………………………………………….………………..….… 
  .…...…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..….…… 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรที่เน้นผลการเรียนรู้ 
- ให้สรุปขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรตามหลักการ outcome based education (OBE) อย่างย่อ ทั้งนี้สามารถอ้างอิง
รายละเอียดของการจัดท าหลักสูตรตามหลักการของ OBE ที่แสดงอยู่ในภาคผนวกได้ 
- ข้อมูลที่ควรแสดงในหัวข้อนี้ ได้แก่ 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรเก็บข้อมูลเก่ียวกับ learning outcomes (ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้าง และจ านวนผู้ให้
ข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีเท่าไร) 
 วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ที่ระบุในข้อ 11) มีผลต่อ program learning outcomes 
(PLO) อย่างไร (เกิด PLO หนึ่ง ๆ เพราะสถานการณ์หรือการพัฒนาในประเด็นใด โดยให้อภิปรายเฉพาะประเด็นที่เด่น) 
 กระบวนการจัดท ารายวิชาได้ใช้กระบวนการใด (เช่น backward curriculum design หรือวิธี อ่ืน ๆ) เพื่อให้มั่นใจว่า 
รายวิชามีความสอดคล้องกับ PLO (สามารถอ้างรายละเอียดของการจัดท าหลักสูตรตามหลักการของ OBE ที่แสดงอยู่ใน
ภาคผนวกได้) 
  ……...…………………………………………………………………………………………………………………..….……….……………....… 
  ……...……………………………………………………………………………………………………………………..………...……………...... 
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 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
  หลักสูตรสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนในประเด็นใดบ้าง โดยให้ระบุชื่อยุทธศาสตร์/ชื่อ
ยุทธศาสตร์ย่ อย/เป้ าประสงค์  และแนวทางการด าเนินการของยุทธศาสตร์  (เข้ าถึ งแผนยุทธศาสตร์ได้ ที่ 
http://planning.pn.psu.ac.th/plan_doc/procedure/docs_procedure/200_1557216055.pdf) และควรสรุป
อย่างย่อว่า 
  PLO (program learning outcomes) ของหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันอย่างไร 
  อี ก ทั้ ง  PLO ส อ ด ค ล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง ป ระ ส งค์ ข อ งบั ณ ฑิ ต ใน ระ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ าข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างไร ทั้งนี้สามารถอ้างอิงรายละเอียดของการจัดท าหลักสูตรตามหลักการของ OBE ใน
ประเด็นนี้ (ความสอดคล้องของ PLO-วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน) ว่าอยู่ในภาคผนวกใด หน้าใด 
  ……...…………………………………………………………………………………………………………………..….……….……………....… 
  ……...……………………………………………………………………………………………………………………..………...……………...... 

13. ความสัมพันธ ์(ถ้ามี) กับหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
(อธิบายการบริหารจัดการแผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เชน หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่
ก าหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม ถามีจะด าเนินการอยางไรเพื่อให้มั่นใจวารายวิชาดังกลาวสนองตอบ 
ตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน และถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
ไม่ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อนี้หากไม่มีรายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน หรือหากไม่มีรายวิชา
ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
   หมวดวิชาบงัคับ ซึ่งเปดิสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสตูร………………………… จ านวน…………รายวิชา ได้แก่ 
   xxx-xxx ………………………………………….… 
   หมวดวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร………………………… จ านวน…………รายวิชา ได้แก่ 
   xxx-xxx ………………………………………….… 
   วิทยานพินธ์/สารนิพนธ/์การค้นคว้าวิจัย ซึ่งเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร…………… 
   จ านวน…………รายวิชา ได้แก ่
   xxx-xxx ………………………………………….… 
   ไม่มี 
 13.2 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลกัสูตรอื่นต้องมาเรียน 
   หมวดวิชาบงัคับ ซึ่งเปดิสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสตูร…………………………………… 
   จ านวน…………รายวิชา ได้แก ่
   xxx-xxx ………………………………………….… 
   หมวดวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร…………………………………… 
   จ านวน…………รายวิชา ได้แก ่
   xxx-xxx ………………………………………….… 
   วิทยานพินธ์/สารนิพนธ/์การค้นคว้าวิจัย ซึ่งเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร…………… 
   จ านวน…………รายวิชา ได้แก ่
   xxx-xxx ………………………………………….… 
   ไม่มี 

http://planning.pn.psu.ac.th/plan_doc/procedure/docs_procedure/200_1557216055.pdf
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 13.3 การบริหารจัดการ 
(ควรเขียนให้เห็นถึงการบริหารจัดการ (ก ากับดูแล) การประสานกับคณะอ่ืนที่เปิดสอนรายวิชาในหลักสูตรนี้  เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการจัดการเรียนการสอนนั้นสัมฤทธิ์ผล โดยอธิบายเป็นข้อ ๆ ให้กระชับ และชัดเจน ถ้าไม่มีข้อมูลในข้อ 13.1 และ 13.2 
ให้ใส่ค าว่า “ไม่มี”) 
  (1) ........................................................................................................................................................................ 
  (2) ........................................................................................................................................................................ 
  (3) ........................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ ข้อ 13.1 และ ข้อ 13.2 ให้เลือกกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่เก่ียวข้อง หากข้อมูลไหนที่ไม่เก่ียวข้องให้ตัดออก 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ /หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้ก าหนดว่า ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
จะต้องแตกต่างกัน โดยระดับปริญญาโทมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการ
พัฒนางานและสงัคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอกจะต้องมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ ดังนั้นหลักสูตรที่มีทั้งปริญญาโทและเอกต้อง
ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ให้ต่างกัน 

1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรควรระบุหลักการ ความเชื่ออันเป็นพื้นฐาน หรือ guiding principles ที่หลักสูตรใช้ในการจัดการศึกษา โดย
ต้องสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หลักสูตรอาจใช้ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเป็น
แนวทางได้ ส าหรับปรัชญาที่เป็น guiding principles ของหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน
อาจเหมือนกันได้ แต่ต้องมีปรัชญาบางส่วนที่ต่างกันด้วยดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของปรัชญาอาจระบุว่าหลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอย่างไร  (แต่ไม่
จ าเป็นต้องระบุก็ได้ เพราะมีอยู่ในหัวข้อวัตถุประสงค์แล้ว) โดยเขียนแสดงให้เห็นว่าจะผลิตมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตให้
มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งและคุณลักษณะดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา สังคม และประเทศอย่างไร หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบณัฑิตในสาขาวิชาเดียวกันควรระบุคุณลักษณะที่ตา่งกนั 
หมายเหตุ: ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม 
(Progressivism) โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และพัฒนา
จากความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง กระบวนการที่ต้องลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน..... การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย” 
 จากหลักการดังกล่าวข้างต้นน าสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) โดยพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าสามารถตอบสนองหลักการดังกล่าวได้ คือ การจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ  (Active learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Problem-based Learning) การท าโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู ้(Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการ
บริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”เป็นแนวทางในการด าเนินการ” 

 ……...………………………………………………………………………………………………………………..……….…..….…………….…… 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….…..…….….….………. 
1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 

ให้อธิบายว่า เหตุใดหลักสูตรจึงมีความจ าเป็น/มีความส าคัญ หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณชน (นั่นคือ มี
สถานการณ์และเหตุผลความจ าเป็นอย่างไร จึงจะต้องมีหลักสูตรนี้ เมื่อมีหลักสูตรนี้แล้วส่งผลให้เกิดประโยชน์อะไร ทั้งใน
ด้านพัฒนาวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์เฉพาะสาขา และพัฒนาวิชาชีพอะไรบ้าง) ทั้งนี้ควรแสดงข้อมูลที่บ่งบอก
ความต้องการของตลาดอย่างชัดเจนว่า 
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- เป็นการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ หรือ 
- เป็นไปตามความต้องการของตลาด หรือ 
- เป็นความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน หรือ 
- เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพ หรือมีเหตุผลจ าเป็นอ่ืน ๆ 

 ……...………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…….. 
 ……...…………………………………………………………………………………………………………………………….……….………..…. 
1.3 วัตถุประสงค์ 
(วัตถุประสงค์ต้องครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF หลักสูตรและเขียนให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันอย่างชัดเจน) 
 ระดับปรญิญาโท 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 ……...……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 ระดับปรญิญาเอก 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 ……...……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
(ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตร โดยใหระบุกลยุทธส าคัญที่ตองด าเนินการเพื่อ
ความส าเร็จของแผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความส าเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 ดวย) 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 
 ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 
 ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 ระบบจตุรภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 
 ไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)..................................................................................................................... 

และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
 มีภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่……(ระบุ)…..….หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 (ต้องไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์/ภาคการศึกษา และไม่ควรเท่ากบัระบบใดระบบหนึง่ ตามข้อ 1.1) 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 อ่ืนๆ ....................(ระบุ).................................................................................................................................. 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
(ถามีการจัดการศึกษาที่ใชระบบอ่ืน ๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียนการสอนใหแสดง
การเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน และถ้าข้อ 1.1 เลือก ระบบทวิภาคให้ใส่ค าว่า “ไม่มี”) 
 ……...…………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………. 
 ……...………………………………………………………………………………………………………………………………….……....………. 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน (ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
 วัน – เวลาราชการปกต ิ
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................................................... 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม 
(ถ้าในข้อ 1.2 เลือกแบบมี ภาคฤดูร้อน ขอให้ระบุ เดือนที่เปิดภาคฤดูร้อนในข้อมูลข้างต้นด้วย) 
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2.2 คุณสมบัติของผเูขาศึกษา 
(ระบุคุณสมบัติผู เขาศึกษาของหลักสูตรที่สอดคลองกับระดับการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมตองระบุใหครบถ้วนและชัดเจน ถ้าไม่มีแผนการศึกษาใด 
ขอให้ตัดออก) 

  แผน ก 1 
  - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา ....(ระบ)ุ.................................................. และ/หรือ 
  - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ....(ระบุ).................................................................................................... 
  แผน ก 2 
  - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา ....(ระบ)ุ.................................................. และ/หรือ 
  - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ....(ระบุ).................................................................................................... 
  แผน ข 
  - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขา ....(ระบ)ุ.................................................. และ/หรือ 
  - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ....(ระบุ).................................................................................................... 
  แบบ 1.1 
  - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขา ....(ระบุ)........................................................... และ 
  - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ....(ระบุ).................................................................................................... 
  แบบ 1.2 
  - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขา ....(ระบุ).................... และ 
  - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ....(ระบุ).................................................................................................... 
  แบบ 2.1 
  - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขา ....(ระบุ)........................................................... และ 
  - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ....(ระบุ).................................................................................................... 
  แบบ 2.2 
  - เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขา ....(ระบุ).................... และ 
  - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ/หรือ 
  - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ....(ระบุ).................................................................................................... 

และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) (ถ้าไม่มี ขอให้ตัดออก) 
  .......................(ระบุ).................................................................................…………………………….……….……….. 
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
(ระบุข้อจ ากัดของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ตองน ามาประกอบการพิจารณา เชน นักศึกษาที่มีขอจ า
กัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร หรือการปรับตัวในการเรียน โดยขอให้ระบุเป็นข้อ ๆ ให้กระชับ ชัดเจน) 
 …………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………..….…….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..….………. 
2.4 กลยุทธในการด าเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
(ระบุกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัญหาในข้อ 2.3) 
 …………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………..….…….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..….………. 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผสู าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
(ระบุจ านวนผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจ านวนที่คาดวาจะมีผูส าเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาใน 
ระยะเวลา 5 ปี โดยระบุข้อมูลแยกตามแผนการศึกษา) 
ระดับปริญญาโท 

แผน 
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

256…. 256…. 256…. 256…. 256… 

แผน ก 1 

ชั้นปทีี่ 1 X X X X X 
ชั้นปทีี่ 2 - X X X X 

รวม X X X X X 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - X X X X 

แผน ก 2 

ชั้นปทีี่ 1 X X X X X 
ชั้นปทีี่ 2 - X X X X 

รวม X X X X X 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - X X X X 

แผน ข 

ชั้นปทีี่ 1 X X X X X 
ชั้นปทีี่ 2 - X X X X 

รวม X X X X X 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - X X X X 

 
ระดับปริญญาเอก 

แผน 
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

256…. 256…. 256…. 256…. 256… 

แบบ 1.1  

ชั้นปทีี่ 1 X X X X X 
ชั้นปทีี่ 2 - X X X X 
ชั้นปทีี่ 3 - - X X X 

รวม X X X X X 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - X X X 
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แผน 
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

256…. 256…. 256…. 256…. 256… 

แบบ 1.2  

ชั้นปทีี่ 1 X X X X X 
ชั้นปทีี่ 2 - X X X X 
ชั้นปทีี่ 3 - - X X X 
ชั้นปทีี่ 4 - - - X X 

รวม X X X X X 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - X X 

แบบ 2.1  

ชั้นปทีี่ 1 X X X X X 
ชั้นปทีี่ 2 - X X X X 
ชั้นปทีี่ 3 - - X X X 

รวม X X X X X 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - X X X 

แบบ 2.2  

ชั้นปทีี่ 1 X X X X X 
ชั้นปทีี่ 2 - X X X X 
ชั้นปทีี่ 3 - - X X X 
ชั้นปทีี่ 4 - - - X X 

รวม X X X X X 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - X X 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
(ให้ระบุเฉพาะงบประมาณในปีที่เริ่มรับนักศึกษาของหลักสูตรนี้ ไม่นับรวมงบประมาณที่มีก่อนหน้านี้  โดยขอข้อมูล
จากฝ่ายแผนงานของคณะ) 

2.6.1 ระดับปริญญาโท 
 1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

256… 256… 256… 256… 256… 
ค่าบ ารุงการศึกษา      
ค่าลงทะเบียน      
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      
รวมรายรับ      
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 2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

256… 256… 256… 256… 256… 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร      

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3)      

3. ทุนการศึกษา      

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก)      

ข. งบลงทนุ 
ค่าครุภัณฑ์      

รวม (ข)      
รวม (ก) + (ข)      
จ านวนนักศึกษา       
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อป ี      

 
2.6.2 ระดับปริญญาเอก 
 1) งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

256… 256… 256… 256… 256… 
ค่าบ ารุงการศึกษา      
ค่าลงทะเบียน      
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      
รวมรายรับ      

 
 2) งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

256… 256… 256… 256… 256… 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร      

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3)      

3. ทุนการศึกษา      

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก)      

ข. งบลงทนุ 



16 

 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

ค่าครุภัณฑ์      
รวม (ข)      

รวม (ก) + (ข)      
จ านวนนักศึกษา       
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อป ี      

 
2.7 ระบบการศึกษา 
(ถ้าเลือกข้อใดให้ระบุสัญลักษณ์  ข้อนั้น ส่วนข้ออ่ืนขอให้ตัดออก) 
 แบบชัน้เรียน 
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอรเน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................. 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
2.9 การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้

1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL) เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  เช่น   การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง   การผสมผสานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน  ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย   การฝึกงาน 
สหกิจศึกษา   การท างานเพื่อสังคม   เป็นต้น   โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
…(ระบุ)…. ของรายวิชาในหลักสูตร (กรณีที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้ระบุ
ไว้ด้วย) 

(มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวด
วิชาเฉพาะของหลักสูตร) 

2) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ …(ระบุ)…. ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

(มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน
ชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร) 

3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ …(ระบุ)…. ของ
รายวิชาในหลักสูตร 

(มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา
ในหลักสูตร) 

กรณีมีระบบการสอนแบบทางไกล จะต้องจัดท าแบบ 
ค าขอการศึกษาทางไกล ตามหลักเกณฑ์ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ดูประกาศได้ท่ี 
http://www.mua.go.th/ users/he-commission/law.php 
เร่ือง 
1. หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาโทใน 
ระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ.2548 
2. แนวปฏบิัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับ 
ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
(ระบุจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่สัมพันธ์กับการเลือกเรียนของ
นักศึกษา ซึ่งก าหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละระดับ) 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ........... หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (ถา้ไม่มีแผนการศึกษาใดขอให้ตัดออก และต้องสอดคล้องกับหมวดที่ 1 ข้อ 4 ทั้งนี้ 
หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย) 

  แผน ก 1 ........... หน่วยกิต 

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

  แผน ก 2 ........... หน่วยกิต (ต้องไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต) 

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

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

  - วิทยานพินธ ์ ........... หน่วยกิต (ต้องไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

  แผน  ข ........... หน่วยกิต (ต้องไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต) 

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

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

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

  แบบ 1.1 ........... หน่วยกิต 

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

  แบบ 1.2 ........... หน่วยกิต 

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

  แบบ 2.1 ........... หน่วยกิต 

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

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

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

  แบบ 2.2 ........... หน่วยกิต 

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

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

  - วิทยานพินธ ์ ........... หน่วยกิต (ต้องไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกิต) 
3.1.3 รายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้หลักสูตรจัดรายวิชาเป็นชุดวิชา หรือ โมดูล (module) จ านวนอย่างน้อย 1 ชุดวิชาใน

หลักสูตร ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาใดของหลักสูตรก็ได้ ชุดวิชาโมดูล หมายถึง รายวิชาที่เกิดจากการบูรณาการเนื้อหาที่สัมพันธ์
กันและเป็นรายวิชาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง (ไม่ใช่น ารายวิชามาต่อหรือรวมกันเท่านั้น) กล่าวคือ การเรียนชุดวิชา
จะต้องท าให้ผู้เรียนได้ผลลัพธ์การเรียนที่วางไว้ ชุดวิชาต้องสามารถเปิดสอนให้กับนักศึกษาในระบบและผู้เรียนที่ไม่ใช่

ต้องไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ต้องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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นักศึกษา การเปิดสอนส าหรับผู้เรียนที่ไม่ใช่นักศึกษาอาจเป็นการเรียนแบบ short courses ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย หากสามารถจัดชุดวิชาตามนโยบายการจัดท าหลักสูตรแบบ non-degree ของมหาวิทยาลัยได้จะเป็นการดี 

แนวทางการจัดท าชุดวิชาโดยสรุป คือ 
1) การจัดท าชุดวิชา (Module) ที่สอดคล้องตามการขอทุนบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ได้มีข้อก าหนดว่า ใน 1 ชุดวิชา

จะต้องประกอบด้วย 9 หน่วยกิต ได้แก ่
 - วิชาบรรยาย จ านวน 5 หน่วยกิต 
 - วิชาปฏิบัติ จ านวน 4 หน่วยกิต 
 - ต้องมี MOU กับสถานประกอบการ/องค์กรที่มีความร่วมมืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุในหมวดที่ 1 
ข้อ 5.4 ด้วย 
2) หากไม่ได้ขอทุนตามข้อ 1) แล้วนั้น ใน 1 ชุดวิชา จะต้องมีหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต โดยเป็นวิชา

บรรยายไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และวิชาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 
ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ส านักการศึกษาฯ : http://www.eduservice.psu.ac.th หรือ 

หนังสือที่ มอ 001.12/ว1051 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เร่ือง นโยบายการจัดท าหลักสูตรแบบ non degree 

 3.1.3.1 รายวิชา / ชุดวิชา (Module) (ถ้าไม่มีหมวดวิชาใดขอให้ตัดออก) 

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

  xxx – xxx   ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ x(x-x-x) 

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

  xxx – xxx ชุดวิชา.....(ชื่อวิชาภาษาไทย)........ ........... หน่วยกิต 

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

 

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

  xxx – xxx   ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ x(x-x-x) 

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

  xxx – xxx ชุดวิชา.....(ชื่อวิชาภาษาไทย)........ ........... หน่วยกิต 

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

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

  xxx – xxx   ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ x(x-x-x) 

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

  xxx – xxx ชุดวิชา.....(ชื่อวิชาภาษาไทย)........ ........... หน่วยกิต 

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

 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่เปดิสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ

สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ โดยให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ข้อสังเกตของ อว.ระบุว่า รายวิชาในหมวดวิชาเลือกระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะต้องระบุแยกกัน
โดยให้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน (หลักสูตรปริญญาโทและเอกไม่ควรมีวิชาเลือกเหมือนกันทั้งหมดเพราะจะท าให้
ไม่เห็นความแตกต่าง) โดยหลักสูตรระดับปริญญาเอกต้องจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Advanced course และ

http://www.eduservice.psu.ac.th/
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ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันเดิมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน
นักศึกษาควรต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไม่ใช่รายวิชาเดิมในระดับปริญญาโทเพิ่มเติมด้วย 

  หมวดวิชาสัมมนา  ........... หน่วยกิต 
  xxx – xxx   ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ x(x-x-x) 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
(ถ้าลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต ให้ระบุเครื่องหมายดอกจัน “*” และใส่ข้อความต่าง ๆ ใน หมายเหตุ) 

  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ........... หน่วยกิต 

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

   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
(หมายเหตุ  การเขียนตัวเลขจ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง จะต้องให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยดูรายละเอียดได้จาก https://grad.psu.ac.th/images/files/GraduateManual/2_4_10.1.pdf และตาม 
หนังสือที่ ศธ 0506(1)/11395 เรื่อง การก าหนดวิธีเขียนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา active learning ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2561 โดยมีสาระส าคัญคือ เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยก าหนดว่าในทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เพียงอย่างเดียวนั้น จะต้องมีการบูรณาการแบบ active learning เข้าไปสอดแทรกในรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ชั่วโมงบรรยายด้วย ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาและการเขียนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าวสอดคล้อง
กัน มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางการเขียนจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ คือ n((x)-y-z) โดย (x) หมายถึง จ านวนชั่วโมงที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้แบบ active learning) 

 3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา 
 (ตัวเลข 3 ตัวแรกต้องอธิบายความหมายแต่ละรหัสให้ชัดเจน เช่น 560 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดย 

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และตัวเลขหลักสิบ ในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ควรมีค าว่า พื้นฐาน/
แนะน า/ทั่วไป/ หรือค าว่า Basic/Introduction/General รวมทั้งในค าอธิบายรายวิชาด้วย) 

  รหัสวิชา ประกอบดว้ยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี ้
  ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถงึ ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชานัน้ ๆ 
  ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานัน้ 
   เลข 4 หมายถึง ……………………………. 
   เลข 5 หมายถึง ……………………………. 
   เลข 6 หมายถึง ……………………………. 
   เลข 7 หมายถึง …………………………… 
  ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
   เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
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   เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
   เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชา…………………………….. 
   เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชา……………………………. 
  ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดบัรายวชิาในแตล่ะกลุ่มวิชา 
 3.1.3.3 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบกุารเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย
ดังต่อไปนี้ 

  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Aactive 

learning) เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
    active learning 
  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
3.1.4 แผนการศึกษา 
กรณีรายวิชาใดที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิต และให้แสดง

เครือ่งหมาย “ดอกจัน” ในรายวิชานั้นว่า “ไม่นับหน่วยกิต” ตัวอย่าง เช่น 
 ชั้นปีที่ …… ภาคการศึกษาที่ ....... 
  xxx – xxx …….…ชื่อวิชาภาษาไทย………………* 3(ระบุ x-x-x) หน่วยกิต 
   (…….…ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........) 
  xxx – xxx ………ชื่อวิชาภาษาไทย………….…… 3(ระบุ (x)-y-z) หน่วยกิต 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx – xxx ………ชื่อวิชาภาษาไทย………….…… 4(ระบุ x-x-x) หน่วยกิต 
   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  xxx – xxx ชุดวิชา.....(ชื่อวิชาภาษาไทย)........ 5(ระบุ (x)-y-z) หน่วยกิต 

   (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
 
     รวม 12(ระบุ x-y-z) หน่วยกิต 
 * ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
(การเขียนค าอธิบายรายวิชา ขอให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ระบุค าอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาจะต้องสอดคล้องกัน 
2. การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยดูรายละเอียดได้จาก  
 https://grad.psu.ac.th/images/files/GraduateManual/2_4_11.pdf 
การเขียนค าอธิบายรายวิชาขอให้เขียนโดยก าหนดเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและครอบคลุมชื่อรายวิชา  ปริมาณ
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต   ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน    
โดยมีหลักในการเขียน คือ 
แนวทางเดิม 
 (ภาษาไทย) เขียนเป็นวลี กระชับ มีเฉพาะเนื้อหาโดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ เช่น   ค าว่า ศึกษา....... 
เป็นวิชาที่ว่าด้วย....... ให้นักศึกษา....... และไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน กรณี เป็นศัพท์เฉพาะที่ เป็นค า
ภาษาอังกฤษให้เขียนเป็นภาษาไทยตามที่ราชบัณฑิตยสภาก าหนด    กรณีไม่มีศัพท์เฉพาะ   ให้เขียนทับศัพท์ 
เป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่ราชบัณฑิตยสภาก าหนด 
 (ภาษาอังกฤษ) ให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก  ยกเว้นชื่อเฉพาะ และใช้
เครื่องหมายวรรคตอน ระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กันในกลุ่มเนื้อหาเดียวกันด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบค าอธิบายรายวิชา โดยไม่
ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (full stop) 
แนวทาง OBE (ส าหรับหลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป) 
 (ภาษาไทย) เขียนขอบเขตของสาระรายวิชา/ชุดวิชา  โดยเขียนเป็นวลี  กระชับ  มีเฉพาะเนื้อหาโดยไม่ต้อง
มีส่วนของกระบวนการ เช่น ค าว่า ศึกษา....... เป็นวิชาที่ว่าด้วย....... ให้นักศึกษา....... เป็นต้น และไม่ใช้
เครื่องหมายวรรคตอน กรณีเป็นศัพท์เฉพาะที่เป็นค าภาษาอังกฤษให้เขียนเป็นภาษาไทยตามที่ราชบัณฑิตยสภา
ก าหนด กรณีไม่มีศัพท์เฉพาะ ให้เขียนทับศัพท์ เป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่ราชบัณฑิตยสภาก าหนด และย่อ
หน้าด้วยการระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา โดยระบุเป็นข้อๆ 
  ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  1................................................................................................................... 
  2................................................................................................................... 
  3................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ) ให้ขึ้นต้นอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก  ยกเว้นชื่อเฉพาะ และใช้
เครื่องหมายวรรคตอน ระหว่างวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กันในกลุ่มเนื้อหาเดียวกันด้วยเครื่องหมาย
จุลภาค (,)  และเมื่อหมดกลุ่มเนื้อหานั้น ให้คั่นด้วยเคร่ืองหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบค าอธิบายรายวิชา  
โดยไม่ต้องมีเคร่ืองหมายมหัพภาค (full stop) 

  Learning Outcome 
  1…………………………………………………………………………………….…..…... 
  2………………………………………………………………………………………..….… 
  3……………………………………………………………………………………….…….. 

https://grad.psu.ac.th/images/files/GraduateManual/2_4_11.pdf
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 xxx – xxx ……….ชื่อวิชาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ x(x-x-x)
  (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  …………ค าอธิบายรายวชิา…………………………………………………………………………………..………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 xxx – xxx ชุดวิชา……….ชื่อวชิาภาษาไทย……………… n((x)-y-z) หรือ x(x-x-x) 
  (………ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ............) 
  …………ค าอธิบายรายวชิา…………………………………………………………………………………..………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
 322-101 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 
  (Calculus I) 
  รายวิชาบังคบัเรียนก่อน : - 
  Prerequisite: - 
  ฟังก์ชั่นและกราฟ  ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์และการ
ประยุกต ์
  ผลลัพธ์การเรียนรู้: ผู้เรียนสามารถ 
  1. ค านวณหาค่าอนุพนัธ์เพื่อน าไปวาดกราฟของฟังก์ชัน่ 
  2. แก้ปัญหาโจทย์เร่ืองอัตราสัมพันธ์ได้ 
  3. ค านวณหาค่าปริพันธ์เพื่อน าไปแก้ปัญหาในการหาพืน้ฐานภายใต้เส้นโค้ง หาปริมาตร หา
ความยาสว่นโคง้ และหาพืน้ทีผ่วิได ้
  Functions and graphs; limits and continuity; derivatives and applications; 
integrals and applications 
  Learning outcomes: 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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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
1. ต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนเป็นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10 ทั้งนี้ คุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร ต้อง
เป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 9.2 (http://www.grad.psu.ac.th/practice.php) นั่นคือ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชาหรือประกาศมาตรฐาน
สาขาวิชาไม่ได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้ ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education) หากไม่มีคุณวุฒิที่
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร อาจารย์ต้องมีงานวิจัยในเร่ืองที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรได้  
2. กรณีอาจารย์ใหม่ที่จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นไปตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 9.3 (อาจารย์ใหม่ ในที่นี้ 
หมายถึง อาจารย์ที่เพิ่งได้รับบรรจุให้เข้าท างาน) กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังส าเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอน
ในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น 
ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี 
3. กรณีชาวต่างประเทศ ให้ระบุเลข passport แทนเลขประจ าตัวประชาชน และให้แนบสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน ไว้ที่ภาคผนวกด้วย 
4. กรณีวุฒิการศึกษาใด ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศขอให้ระบุชื่อสถาบันและชื่อประเทศต่อท้ายวุฒิการศึกษาด้วย 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ท าหน้าที่เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ขอให้ระบุชื่อในตาราง
หัวข้อนี้ด้วย ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/สารนิพนธ์ร่วม อาจแสดงชื่อในตารางนี้หรือไม่ก็ได้ 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

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 

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

ดูภาคผนวก.…. 
หน้า................. 

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

http://www.grad.psu.ac.th/practice.php


24 

 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

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

3.2.2 อาจารย์ประจ า (ถ้ามี) 
อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่สอน และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม/สารนพินธ์ร่วม ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อ 10 กรณีไม่มี ให้ใส่ค าว่า “ไม่ม”ี หัวข้อน้ีไม่จ าเป็นต้องระบขุ้อมูลก็ได้ 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ 

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ภาระงานสอน 

(ช.ม.)/ปีการศึกษา 
ผลงานทาง 
วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

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

นาย/นาง/ 
นางสาว… 

ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
 
2548 
2538 

Ph.D. 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

Chemistry 
 
เคมี 
เคมี 

University of Missouri- 
Columbia, U.S.A. 
ม.ธรรมศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร ์

2564 : ………. ช.ม. 
2565 : ………. ช.ม. 
2566 : ………. ช.ม. 
2567 : ………. ช.ม. 

ดูภาคผนวก.…. 
หน้า................. 

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

นาย/นาง/ 
นางสาว… 

      ดูภาคผนวก.…. 
หน้า.................. 
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3.2.3 อาจารยพิเศษที่เป็นอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี) 
(อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ถ้าไม่มี ให้ใส่ค าว่า “ไม่มี” โดยอาจระบุข้อความว่า “หลักสูตรจะเชิญอาจารย์พิเศษที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน”  หากมี ให้ระบุข้อมูลให้ถูกต้อง โดยจะต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 10) 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
(ระบุครบ 13 หลัก) 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ภาระงานสอน 

(ช.ม.)/ปีการศึกษา 
ผลงานทาง 
วิชาการ 

ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

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, 

2564 : ………. ช.ม. 
2565 : ………. ช.ม. 
2566 : ………. ช.ม. 
2567 : ………. ช.ม. 

ดูภาคผนวก.…. 
หน้า................. 

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

นาย/นาง/ 
นางสาว… 

      ดูภาคผนวก.…. 
หน้า.................. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
(หากหลักสูตรมีการระบุข้อมูลในหัวข้อนี้ จะต้องรายงานตามมคอ.4 และ มคอ.6 ไปยังมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาที่ มี
การลงทะเบียนรายวิชาที่เก่ียวข้อง) 
(สรุปโดยยอเก่ียวกับการฝกปฏิบัติ ฝกตามคลินิกหรือฝกงาน ที่ก าหนดไวในหลักสูตร แต่ถ้าไม่มี ให้ใส่ค าว่า “ไม่มี” และไม่
ต้องใส่ข้อ 4.1 - 4.3) 
 ……...…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……… 
 ……...…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……… 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ลงรายการส าคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามที่ตองการ และควรก าหนดให้สอดคล้อง
กับที่ระบไุว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)
 ……...………………………………………………………………………...……………………………………………………...……..…..….…… 
 ……...………………………………………………………………………………….…………………………………………..……….……….…… 
4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่………….  ของปกีารศึกษาที่ ……………. 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 .....(ระบุ).......... วันตอสัปดาหเปนเวลา.......(ระบุ).........สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน......(ระบุ)........ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์) 
 ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัได้ตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีนโยบายสนับสนนุ
และส่งเสริมให้หน่วยงานตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ด าเนนิการพันธกิจสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยกบัภาคผู้ประกอบการหรือสังคม 
(Social Engagement) อยา่งตอ่เนื่อง ดังนั้น การท าโครงงานหรืองานวิจัยจึงต้องตอบสนองการเป็น “University Social 
Engagement” กล่าวคือ เป็นการท างานเชงิวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยักับภาคผูป้ระกอบการหรือสังคมบนหลักการ
พื้นฐาน 4 ประการ ได้แก ่
1) Partnership): การวิจัยในหลักสูตรของนักศึกษาควรเป็นการร่วมคิด-ร่วมท างานวิจัยแบบเปน็หุ้นส่วนกับผูป้ระกอบการ 
ชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเปน็ผู้ใช้ผลงานวิจัย ดังนัน้ หลักสตูรควรระบุข้อก าหนดในการก ากับให้หัวข้อวิจัยเป็นการคิดร่วมกัน
ระหว่างหลักสูตร นักศึกษา และผู้ประกอบการ-ชุมชน-หน่วยงานภายนอก หรือผู้ใช้ประโยชนจ์ากงานวิจัย หรือข้อก าหนดอื่น ๆ 
ที่สะท้อน partnership 
2) ผลการวิจัยต้องก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) นั่นคือ ทั้งมหาวิทยาลัยและหุ้นส่วนได้
ประโยชน์จากงานวิจัยนั้น 
3) หลักสูตรมีการใช้ความรูท้างวิชาการและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) ระหว่างหุ้นส่วนในการวิจยัที่ท าร่วมกันนัน้ และ 
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมทีป่ระเมินได้ (Social impact) 
 จึงขอให้แต่ละหลักสูตรอธิบายอย่างชัดเจนว่า โครงการวิจัยมีลักษณะของ Social Engagement อย่างไร  
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ระดับปรญิญาโท 
5.1 ค าอธิบายโดยยอ 

(ระบุข้อมูลโดยสรุป ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวิจัยทัง้วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อธบิาย
กระบวนการท าวิจัย โครงงาน ตามรายวชิาที่ก าหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษา มกีารน าเสนอผลงาน 
โครงงานด้วยวิธีใด และต้องผ่านการประเมินผลอย่างไร) 
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
(ระบุมาตรฐานผลการเรียนรหูลักๆที่ตองการจากการท าโครงงานหรืองานวิจัยทัง้วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ โดย
ก าหนดให้สอดคล้องกับที่ระบไุวใ้นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

5.3 ชวงเวลา (ระบุให้สอดคล้องกับการลงทะเบียนเรียนวชิาวิทยานพินธ์และสารนพินธ์ ที่ระบไุว้ในแผนการศึกษา) 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่..........ของปีการศึกษาที่..........ถึงภาคการศึกษาที่............. ของปีการศึกษาที่............... 

5.4 จ านวนหนวยกิต   ……...… หน่วยกิต 
(ระบุให้สอดคล้องกับการลงทะเบียนเรียนวชิาวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ที่ระบไุว้ในแผนการศกึษา) 

5.5 การเตรียมการ (อธิบายอยางยอเก่ียวกับการเตรียมการใหค าแนะน าและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา) 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

5.6 กระบวนการประเมินผล (อธบิายเก่ียวกับกระบวนการประเมนิผล รวมทัง้กลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน) 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
ระดับปรญิญาเอก 

5.1 ค าอธิบายโดยยอ 
(ระบุข้อมูลโดยสรุป ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวิจัย อธิบายกระบวนการท าวิจัย โครงงาน ตาม
รายวิชาที่ก าหนด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการน าเสนอผลงาน โครงงานด้วยวิธีใด และต้องผา่น
การประเมินผลอยา่งไร) 
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
(ระบุมาตรฐานผลการเรียนรหูลักๆที่ตองการจากการท าโครงงานหรืองานวิจัย โดยก าหนดให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) สู่รายวชิา  (Curriculum Mapping) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
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5.3 ชวงเวลา (ระบุให้สอดคล้องกับการลงทะเบียนเรียนวชิาวิทยานพินธ์ที่ระบุไว้ในแผนการศึกษา) 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่..........ของปีการศึกษาที่..........ถึงภาคการศึกษาที่............. ของปีการศึกษาที่............... 

5.4 จ านวนหนวยกิต   ……...… หน่วยกิต 
(ระบุให้สอดคล้องกับการลงทะเบียนเรียนวชิาวทิยานิพนธท์ี่ระบุไว้ในแผนการศึกษา) 

5.5 การเตรียมการ (อธิบายอยางยอเก่ียวกับการเตรียมการใหค าแนะน าและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา) 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

5.6 กระบวนการประเมินผล (อธิบายเก่ียวกับกระบวนการประเมนิผล รวมทัง้กลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน) 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
(ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะหรือ ภาควิชา พยายาม
พัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาของหลักสูตรนี้เป็นพิเศษ เชน ดุษฎีบัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแกไข 
ปญหาที่ซับซ้อนไดอยางสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเปนผูน าอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นในการใหบริการ
สาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง 
 ในแตละคุณลักษณะดังกลาว กรุณาแสดงกลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) 
   

 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
 การอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 
(1) PLOs ควรมีความแตกต่างกันระหว่างระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีความลุ่มลึกตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
(2) PLOs ของหลักสูตรจะต้องมีทั้งลักษณะที่เป็น 
- ชนิดทั่วไป (Generic) เป็นผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถใช้ได้ในหลายมิติของการด าเนินชีวิต เช่น ใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้
นอกงานอาชีพ เช่น ความสามารถในการน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษ 
- ชนิดเฉพาะสาขา (Specific) เป็นผลการเรียนรู้ที่ใช้ในสาขาวิชานั้น ๆ เช่น ความสามารถวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1……………….. 
1.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
1.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

PLO2……………….. 
2.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
2.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

PLO3………………..      
PLO…..      
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ / 
 มคอ.1  สาขา/สาขาวิชา................... พ.ศ...... / มาตรฐานวิชาชีพ 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปรญิญาโท 
(ค าอธิบาย ส าหรับระดับปรญิญาโท ทีไ่ม่ม ีมคอ. 1) 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและสังคม 

 2. ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน 
   สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง 
   และปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
   ในการท างานของกลุ่ม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
   ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปรญิญาเอก 
(ค าอธิบาย ส าหรับระดับปรญิญาเอก ที่ไม่ม ีมคอ. 1) 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ เชิงโดยค านึงถึง 
   ความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 
  1.2 ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและ 
   สังคมที่กว้างขวางขึ้น 

 2. ความรู้ 
  2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อน ามาพัฒนา 
   นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น 
  2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนา 
   แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ  
  3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวความคิดต่าง ๆ 
   ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
  3.4 สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเร่ืองที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตัวเอง 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้งและ 
   ปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
   ค้นคว้าปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ 
   และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ/ มคอ.1 สาขา/สาขาวิชา...........พ.ศ...... / มาตรฐานวิชาชพี 
ระดับปรญิญาโท 

กรณีที่หลักสูตร/สาขาวชิา มี มคอ.1 ให้เทียบกับ มคอ. 1 ส าหรับหลักสูตรไม่มี มคอ.1 ให้เทียบกับ มาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ข้อมูลจากหนา้ที่ 28-29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO1……………….. 
1.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
1.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

  
 
 

       
 
 

 

PLO2……………….. 
2.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
2.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

       
 

   
 

  
 
 

    

PLO3………………..                 
PLO…..                 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ/ มคอ.1 สาขา/สาขาวิชา...........พ.ศ...... / มาตรฐานวิชาชพี 
ระดับปรญิญาเอก 

กรณีที่หลักสูตร/สาขาวชิา มี มคอ.1 ให้เทียบกับ มคอ. 1 ส าหรับหลักสูตรไม่มี มคอ.1 ให้เทียบกับ มาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (ข้อมูลจากหนา้ที่ 28-29) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรมจรยิธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ  การใช้

เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

PLO1……………….. 
1.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
1.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

 
 

 
 
 

 
 
 

     
 
 

  
 
 

       
 
 

   

PLO2……………….. 
2.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
2.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

         
 

   
 

  
 
 

      

PLO3………………..                     
PLO…..                     
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
1) การเขียนต้องมีเนื้อหาที่แสดงความสอดคล้องระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  กลยุทธ์การสอน  และกลยุทธ์
การวัดและการประเมินผล โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs เช่น หากผลการเรียนรู ้คือ การปฏิบัติได้ การสอนต้องไม่ใช้
การบรรยายเพียงอย่างเดียวและไม่ควรใช้การสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว เป็นต้น 
2) ค าอธิบายเก่ียวกับกลยุทธการสอนที่จะใชในรายวิชาตางๆ เพื่อพัฒนาความรูและทักษะเหลานั้น ควรใชการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ และควรเขียนในลักษณะ Action verb โดยให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร 
3) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตาง ๆ 
4) ความหมายของผลลัพธ์ผู้เรียน สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-
sub/curriculum-unit-sub?id=171 หัวข้อ  “ความหมายของผลลัพธ์ผู้เรียน” 

ระดับปรญิญาโท 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1……………….. 
1.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
1.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

1) ..................................................... 
2) ..................................................... 

1) ................................................. 
2) ................................................. 

PLO2……………….. 

2.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
2.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

1) ..................................................... 
2) ..................................................... 

1) ................................................. 
2) ................................................. 

PLO3……………….. 1) ..................................................... 1) ................................................. 

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

 
ระดับปรญิญาเอก 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1……………….. 
1.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
1.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

1) ..................................................... 
2) ..................................................... 

1) ................................................. 
2) ................................................. 

PLO2……………….. 

2.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
2.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

1) ..................................................... 
2) ..................................................... 

1) ................................................. 
2) ................................................. 

PLO3……………….. 1) ..................................................... 1) ................................................. 

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

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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) 
(แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอ PLOs ใดบาง โดยระบุวา เปนความรับผิดชอบหลัก (หมายถึง เป็นการด าเนินการสอน และมีการวัด ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน) 
หรือ ความรับผิดชอบรอง (หมายถึง เป็นการด าเนินการสอน แต่ไม่จ าเป็นต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากรายวิชาใดไม่ระบุความรับผิดชอบหลัก หรือ ความรับผิดชอบรอง  
หมายถึง ผู้สอนไม่คาดว่าจะเกดิผลการเรียนรู้ในรายวิชานั้น) ซึ่งการก าหนดความรับผิดชอบหลัก หรือความรบัผดิชอบรอง จะตอ้งเปน็ไปตามที ่อว.ก าหนด) 

ระดับปรญิญาโท 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO..... 

1.1 
(Sub PLOs ถ้ามี) 

1.2 
(Sub PLOs ถ้าม)ี 

2.1 
(Sub PLOs ถ้าม)ี 

2.2 
(Sub PLOs ถ้ามี) 

  

xxx-xxx …………….. (x-y-z)       

xxx-xxx …………….. ((x)-y-z)       

ระดับปรญิญาเอก 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชาและหน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO..... 

1.1 
(Sub PLOs ถ้ามี) 

1.2 
(Sub PLOs ถ้ามี) 

2.1 
(Sub PLOs ถ้ามี) 

2.2 
(Sub PLOs ถ้ามี) 

  

xxx-xxx …………….. (x-y-z)       

xxx-xxx …………….. ((x)-y-z)       

การจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ สามารถศึกษาได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/TQF27022555/tqf03.pdf ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้รวบรวมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากอว. ดังนี้ 
1. ขอให้แสดงการกระจาย Curriculum Mapping แต่ละรายวิชาให้ครบทุก PLOs โดยไม่จ าเป็นต้องระบุความรับผิดชอบหลัก หรือ ความรับผิดชอบรองให้ครบทุกข้อย่อยในแต่ละ PLOs และ/หรือ Sub PLOs เช่น PLO1 มี Sub PLOs 
5 ข้อย่อย อาจจะระบุความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรอง เพียง 3-4 ข้อย่อย เป็นต้น 
2. อว. ก าหนดให้แต่ละรายวิชาในทุก ๆ หมวดวิชา ต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   ด้านความรู้   และ   
ด้านทักษะทางปัญญา  และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน ดังนั้น PLOs ของหลักสูตรที่สัมพันธ์กับ 3 ด้านดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่อว.ก าหนดด้วย 
3. ต้องระบุรายวิชาให้ครบทุกรายวิชาที่ปรากฏในหมวดที่ 1 ข้อ 13 (ถ้ามี) และ หมวดที่ 3 ข้อ 3 

http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/TQF27022555/tqf03.pdf
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
(โดยเขียนในลักษณะบรรยายความ หรือเขียนเป็นข้อ ๆ โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่  1 ด้านผลลัพธ์ผู้ เรียน (อาจเรียกว่ า DOE: desirable outcomes of education) ซึ่งมีสาระส าคัญที่
ครอบคลุมผลลัพธ์ 3 เร่ือง (www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/199/T19.PDF) คือ 

1) บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ : Learner Person คือ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม : Co- Creator คือ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

3) พลเมืองที่เข้มแข็ง : Active Citizen กล้าหาญทางจริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen และ Global citize 
คือ  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือ
รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันตสิุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 กล่าวคือ ผู้เรียนจะได้รับผลลัพธ์จากการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละชั้นปีเป็นอย่างไร โดยแสดงให้เห็นพัฒนาการ
ของแต่ละชั้นปี และจะต้องมีความสอดคล้องกับ PLOs ที่หลักสูตรก าหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องอธิบายให้เห็นว่า นักศึกษาทั้ง 2 
ระดับปริญญาได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตรด้วย 
ทั้งนี้จะต้องเขียนให้เห็นพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี และต้องสอดคล้องกับรายวิชาและ PLOs ของ
หลักสูตรด้วย 

ระดับปรญิญาโท 
 

ปีที ่ รายละเอียด 
1  
2  

 
ระดับปรญิญาเอก 
 

ปีที ่ รายละเอียด 
1  
2  
3  
4*  

* เฉพาะปริญญาเอก แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 เท่านั้น 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก…..) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู แตละรายวิชา เชน 
ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือ
ส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน) 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
 

3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (ถ้าไม่มีแผนการศึกษาใดขอให้ตัดออก) 
(ให้ระบุรายละเอียดตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากมีเกณฑก์ารส าเร็จ
การศึกษา ที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา สามารถระบุเพิ่มเติมได้) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 แผน ก 1 
 1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเปน็

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได ้และ 
 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติ อ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส า เร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 แผน ก2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พรอ้มทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์และต้องเป็นระบบเปดิให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 

 2) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวชิาการโดย
บทความทีน่ าเสนอฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกลา่ว 

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติ อ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส า เร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 แผน ข 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ พร้อมทั้งเสนอรายงานสารนิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟงัได้ และ 

 2) ส าหรับรายงานสารนพินธ์หรือสว่นหนึ่งของรายงานสารนิพนธ์ตอ้งได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได ้

 3) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติ อ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส า เร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 แบบ 1.1 
 1) สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) เพือ่เป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ และ 
 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 
 3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติ อ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส า เร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 แบบ 1.2 
 1) สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) เพือ่เป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ และ 
 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง

ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 
 3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติ อ่ืนและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส า เร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 แบบ 2.1 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มสีิทธิ์ขอท า
วิทยานพินธ์ และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 

 3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาตา่งประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเปน็ไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 แบบ 2.2 
 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มสีิทธิ์ขอท า
วิทยานพินธ์ และ 

 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้อง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าร้บฟังได้ และ 

 3) ส าหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาตา่งประเทศ มีคุณสมบัติอ่ืนและเปน็ไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 
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 5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
(ระบุข้อมูลวิธกีารหรือวธิีทางที่นกัศึกษาจะขออุทธรณ์ต่อหลักสูตร  บุคลากร  ผู้รับการอุทธรณ์  และกระบวนการ หรือ วธิีจัดการ 
เช่น กระบวนการขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่ของทะเบียนกลาง https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf) 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 

https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf


 

 

41 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
ขอให้หลักสูตรระบุข้อมูลในแต่ละหัวข้อตามการด าเนินการของหลักสูตร ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(อธิบายกระบวนการที่ใชส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ ใหมั่นใจไดวา 
อาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตาง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน) 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
 ……...………………………………………………………………..…………………………………………………………..….……..........… 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

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

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
(อธิบายกระบวนการในการก ากับมาตรฐานหลักสตูรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

เป้าหมาย 
(อธิบายวา่ มีเป้าหมายอย่างไรในการ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ) 

วิธีการด าเนินการ 
(จะต้องสอดคล้องกับเปา้หมายที่ระบุไว)้ 

วิธีการประเมินผล 
(สอดคล้องกับเป้าหมายและผล

การด าเนินการทีไ่ด้ระบุไว)้ 

   
   

 
2. บัณฑิต 
(อธิบายกระบวนการในการก ากับ ดูแลคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการได้งานท า) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...……………………………………………………………………………………………………………………………………….….……… 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา (อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

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

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (อธิบายวา่มีวิธีการหรือกระบวนการอย่างไรในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา (อธิบายกระบวนการในการติดตามและรายงานการคงอยู่ของนักศึกษา ส ารวจความพงึ
พอใจของนักศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรเมื่อส าเร็จการศึกษาและมีระบบบในการจัดการข้อร้องเรียน 
การแก้ไขปัญหาต่อข้อร้องเรียน ตลอดจนความพงึพอใจในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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4. คณาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย ์(อธิบายกระบวนการ ระบบในการรับและแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลักสูตร การ

บริหารคณาจารย์ สง่เสริมและพัฒนาอาจารย์) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 

4.2 คุณภาพคณาจารย์ (อธิบายกระบวนการในการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวชิาการ
ของหลักสูตร และการติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสตูร) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

4.3 ผลที่เกิดกบัคณาจารย์ 
(อธิบายกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ อัตราก าลัง รายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และ
ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร)  
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(อธิบายกระบวนการในการก าหนดระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
(อธิบายกระบวนการในประเด็นต่อไปนี้ 
- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
- การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
- การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 

(อธิบายกระบวนการ กลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน (การจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6) และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นต้น) 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(อธิบายกระบวนการในแต่ละหัวข้อย่อย (ข้อ 6.1 – 6.4) 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
……...………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

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

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

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
1. ระบุตัวบงชี้ผลการด าเนินงานที่ใชในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปที่ระบุไวในหมวด 1 – 6 
ขางตน เชน จ านวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่ก าหนด จ านวนนักศึกษาที่  ตกออก (Retire) ระดับความพึงพอใจของผูใช้มหาบัณฑิต 
การด าเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงทีก่ าหนด  เปนตน โดยตัวบงชี้ อยางนอยตองสอดคลองกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 
2. ขอให้คัดลอกและเรียงล าดับตัวบ่งชี้ 12 ข้อแรก ตามที่อว.ก าหนด และหากหลักสูตรฯ ประสงค์จะมีตัวบ่งชี้ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากนี้ ขอให้ล าดับเป็นข้อที่ 13 เป็นต้นไป 
3. กรณีหลักสูตรใดมี มคอ.1/สภาวิชาชีพ ให้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของ มคอ.1 /สภาวิชาชีพของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ 
4. ผลการด าเนินงานให้เร่ิมนับตั้งแต่ปีที่ปรับปรุงหลักสูตรในฉบับนี้ ไม่ใช่ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 7.1 ระดับปรญิญาโท 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร 
 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  อยา่งน้อย 
 ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X* X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

13)       
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการ
ตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
* กรณีที่เป็นหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องระบุ X ในปีที่ 1 แต่หลักสูตรปรับปรุงต้องระบุ X ในปีที่ 1 ด้วย 
 
 7.2 ระดับปรญิญาเอก 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร 
 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  อยา่งน้อย 
 ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X* X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

13)       
 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการตาม 
TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
* กรณีที่เป็นหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องระบุ X ในปีที่ 1 แต่หลักสูตรปรับปรุงต้องระบุ X ในปีที่ 1 ด้วย 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็นส าคัญ ๆ ที่
สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐาน 
 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวส าหรับการพัฒนาการเรียนรูในดานตางๆ 

เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การน ากลยุทธการสอนไปใช การ
ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรม 
ดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนที่เกี่ยวของ และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผน 
กลยุทธการสอน) 

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

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น การ

ประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ) 

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

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
(อธิบายกระบวนการที่จะใชเพื่อจะไดขอมูลตางๆ ยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการ
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุมบุคคล ดังนี้ 
1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 3) ผูใชมหาบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ) 
 1) ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 2) ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
(ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยาง นอย 3 คน ประกอบ 
ดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน ซึ่งควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน) 
 ……...……………………………………………………………………………………………………..…………………………….……………………… 
 …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
(อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรและแผนกลยุทธ)  
 1) ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 2) ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสตูรปรับปรุง 
 (กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง) 
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิกับการด าเนนิการของ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า (ถ้าม)ี 
ข-3 ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์พิเศษ (ถา้มี) 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Moduule) ในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 
ง-1 ส าเนาหนังสือรับรองของสภาวชิาชพี (กรณีหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ ขอให้ระบุหัวข้อนี้ด้วย หลังจากผ่านขั้นตอน
ของสภาวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว ถา้ไม่มีขอให้ตัดออก) 
ง-2 สัญญาจา้งอาจารย์ชาวต่างชาติ (กรณีที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติ ขอให้ระบุหัวข้อนี้ด้วย ถ้าไม่มีขอให้ตัดออก) 
ง-3 สัญญาจา้งอาจารย์ใหม่ (กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 ข้อ 9.3 ขอให้
ระบุหัวข้อนี้ด้วย ถ้าไม่มีขอให้ตัดออก) 
ง-4 ผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารย์ใหม่ 
 (กรณีที่มีอาจารย์ใหม่และไมไ่ดส้ าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเปน็ภาษาสื่อสาร/ราชการ 
ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2558 ข้อ 9.3 และต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยป์ระจ าที่สถาบนัอุดมศึกษารับเข้าใหม่ ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2562 ขอให้ระบุหัวข้อนี้ด้วย ถ้าไม่มีขอให้ตัดออก) 
ง-5 Memorandum of Agreement (MOA) หรือ Memorandum of Understanding (MOU) 
 (กรณีหลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ขอให้แนบ (MOA) หรือ MOU และระบุหัวข้อนี้ด้วย ถ้าไม่มี
ขอให้ตัดออก) 

ภาคผนวก จ 
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง) หลักสูตร......... 
 สาขาวชิา............................. 
หรือ 
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จ-2 ส าเนาค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร (กรณีเปน็หลกัสูตรใหม่) หลักสูตร......... 
 สาขาวชิา............................. 
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกบัหลักสูตรปรับปรุง 
(กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง) 

(แสดงรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะประเด็นที่ส าคัญๆ เช่น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา ปรัชญา หลักการและ
เหตุผล โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และหัวข้อต่าง ๆ ในหมวดที่ 7 เป็นต้น) 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.....) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ…. 
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ก-2 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

(จะต้องระบุข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบทุกท่านตามรายชือ่ท่ีระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งฯ ทั้งนี้ กรณผีู้ทรงคุณวุฒิท่านใดไมม่ี
ข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็น ให้แสดงช่ือและระบุว่า “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 ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ระบุข้อมูลดังนี้) 
 
1. ศ./รศ./ผศ./ดร./อาจารย์.................................................................................... 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ........................................................................................... 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี (ให้ระบุรายวิชาที่ยังคงรับผิดชอบสอน ทั้งที่เป็นเจ้าของรายวิชาหรือร่วมสอน) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ให้ระบุรายวิชาที่ยังคงรับผิดชอบสอน ทั้งที่เป็นเจ้าของรายวิชาหรือร่วมสอน) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
(จะระบุชื่อวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยข้อมูลรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิตจะต้องถูกต้องตรงกับ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3 รายวิชา) 
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 (ใหร้ะบุเฉพาะผลงานที่อยู่ในช่วง 5 ปีก่อนเปิดรับนักศึกษา
เท่านั้น เช่น ก าหนดเปิดสอนปกีารศึกษา 2564 ดังนั้น ผลงานฯ จะต้องอยู่ในช่วง 2560-2564 เป็นต้น) 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.3 หนังสือ ต ารา  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ให้ระบุผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
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รอบ 5 ปี โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และขอให้จัดหมวดหมู่ผลงานแต่ละชิ้นให้สอดคล้องกับแต่ละ
หัวข้อย่อยดังกล่าว 
- กรณีอาจารย์ใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ.2558 ข้อ 9.3 ต้องมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 ชิ้นภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี ทั้งนี้ จะต้องแนบผลสอบ
ภาษาอังกฤษ และสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือนไว้ในภาคผนวกด้วย 
- ให้เขียนแบบบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ: ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน  
ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน รวมถึง ให้ระบุฐานข้อมูลวารสาร และเดือนที่เผยแพร่ผลงานด้วย 
- จะต้องระบุภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้ครบตามรายชื่อที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรหมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1) 
 
ผลงานที่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สป.อว. ได้แก่ 
  1) ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วแต่อยู่ระหว่างรอ
ตีพิมพ์ (in press/accepted) โดยต้องระบุวันเดือนปี ทีไ่ด้รับการตอบรับการตีพิมพ์ด้วย 
  2) ผลงานทางวชิาการทีน่ าเสนอในที่ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ที่มี peer review จะต้องเป็นฉบบั Full 
text  และระบุวนั/เดือน/ปี ที่จดัการประชุม และระบุเลขหนา้ด้วย 
  3) หนังสือ ต ารา ที่มีการระบุ ISBN ฉบับที่ และเลขหนา้ไว้อยา่งชัดเจน   
  4)  ผลงานวิจัยที่มีชื่อร่วมวิจัย ทั้งทีร่่วมวิจัยกับอาจารย์ทา่นอ่ืน  หรือผลงานวิจัยที่ร่วมกับนักศึกษา 
  
ผลงานที่ไม่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ สป.อว. ได้แก ่
  1) เอกสารประกอบการสอน 
  2) โครงการวิจัย รายงานการวิจยั 
 3) ผลงานทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

(กรณีไม่มีอาจารย์ประจ า ไม่ต้องระบุภาคผนวกนี)้ 
(ระบุข้อมูลดังนี้) 
 
1. ศ./รศ./ผศ./ดร./อาจารย์.................................................................................... 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ........................................................................................... 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี (ให้ระบุรายวิชาที่ยังคงรับผิดชอบสอน ทั้งที่เป็นเจ้าของรายวิชาหรือร่วมสอน) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ให้ระบุรายวิชาที่ยังคงรับผิดชอบสอน ทั้งที่เป็นเจ้าของรายวิชาหรือร่วมสอน) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
(จะระบุชื่อวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยข้อมูลรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิตจะต้องถูกต้องตรงกับ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3 รายวิชา) 
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 (ใหร้ะบุเฉพาะผลงานที่อยู่ในช่วง 5 ปีก่อนเปิดรับนักศึกษา
เท่านั้น เช่น ก าหนดเปิดสอนปกีารศึกษา 2564 ดังนั้น ผลงานฯ จะต้องอยู่ในช่วง 2560-2564 เป็นต้น) 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.3 หนังสือ ต ารา  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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- อาจารย์ที่ท าหน้าที่เป็น อาจารย์ผู้สอน ขอให้ระบุผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ส าหรับอาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ด้วย ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการฯเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพน์หลัก) 
และขอให้จัดหมวดหมู่ผลงานแต่ละชิ้นให้สอดคล้องกับแต่ละหัวข้อย่อยดังกล่าว 
- ให้เขียนแบบบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ: ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปี
ที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
- จะต้องระบุภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ครบตามรายชื่อที่ระบุไว้ในหลักสูตร
หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.2) 
ผลงานที่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ อว. ได้แก ่
  1) ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวชิาการ หรือได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้วแต่อยู่ระหว่างรอ
ตีพิมพ์ (in press/accepted) โดยต้องระบุวันเดือนปี ทีไ่ด้รับการตอบรับการตีพิมพ์ด้วย 
  2) ผลงานทางวชิาการทีน่ าเสนอในที่ประชุมทางวชิาการ (proceedings) ที่มี peer review จะต้องเป็นฉบบั Full 
text  และระบุวนั/เดือน/ปี ที่จดัการประชุม และระบุเลขหนา้ด้วย 
  3) หนังสือ ต ารา ที่มีการระบุ ISBN ฉบับที่ และเลขหนา้ไว้อยา่งชัดเจน   
  4) ผลงานวิจัยที่มีชื่อร่วมวิจัย ทัง้ที่ร่วมวิจัยกับอาจารย์ท่านอ่ืน  หรือผลงานวิจัยที่ร่วมกับนักศึกษา 
  
ผลงานที่ไม่สามารถนับเป็นผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ อว. ได้แก่ 
  1) เอกสารประกอบการสอน 
  2) โครงการวิจัย รายงานการวิจยั 
  3) ผลงานทางวชิาการที่เปน็ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 
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ข-3 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ 
(กรณีไม่มีอาจารย์ผูส้อนที่เปน็อ.พิเศษ ไม่ต้องระบุภาคผนวกนี)้ 

(ระบุข้อมูลดังนี้) 
 
1. ศ./รศ./ผศ./ดร./อาจารย์.................................................................................... 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ........................................................................................... 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
xxx-xxx .....................ชื่อวิชา............................  x หน่วยกิต (ระบุจ านวนหน่วยกิต) 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
(จะระบุชื่อวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยข้อมูลรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิตจะต้องถูกต้องตรงกับ
ข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3 รายวิชา) 
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 (ใหร้ะบุเฉพาะผลงานที่อยู่ในช่วง 5 ปีก่อนเปิดรับนักศึกษา
เท่านั้น เช่น ก าหนดเปิดสอนปกีารศึกษา 2564 ดังนั้น ผลงานฯ จะต้องอยู่ในช่วง 2560-2564 เป็นต้น) 
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.2 ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชมุวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.3 หนังสือ ต ารา  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- อาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่เป็น อาจารย์ผู้สอน ขอให้ระบุผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
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ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี และขอให้จัดหมวดหมู่ผลงานแต่ละชิ้นให้สอดคล้องกับ
แต่ละหัวข้อย่อยดังกล่าว 
- ให้เขียนแบบบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ: ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปี
ที่พมิพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
- จะต้องระบุภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้สอนทุกท่านให้ครบตามรายชื่อที่ระบุไว้
ในหลักสูตรหมวดที่ 3 ข้อ 3.2.3) 
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

 
1. กระบวนการในการจัดท า PLOs ของหลักสูตร 
 ตัวอย่างการชี้แจงวิธีการได้มาซึ่ง PLO เช่น หลักสูตรได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะที่จ าเป็นจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนดังนี้ (ในตารางข้างล่างเป็นเพียงตัวอย่าง หลักสูตรควรปรับการเขียนตามบริบทของหลักสูตร) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึง่สมรรถนะที่จ าเปน็ 
อาจารย์ในภาควชิา high power 

high impact 
ประชุมและอภิปราย 

ผู้ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายของหลักสตูร 
(แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน) 

high power 
high impact 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 8 ราย  

ศิษย์ปัจจุบนั high impact สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้ 17 ราย 
ผู้ใช้บัณฑิต 
(ขอให้ระบุชื่อองค์กร/หน่วยงานด้วย) 

high power ส ารวจผา่น line application 25 ราย 

คณะและมหาวิทยาลยัฯ high power 
high impact 

การน าวิสยัทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมา
พิจารณาในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเปน็ 

อว. high power การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 

หมายเหตุ 
- high power หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งความเห็น/ความต้องการมีอิทธิพลสูงต่อหลักสูตรในการก าหนด PLO หรือ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น มหาวิทยาลัย อว. 
- high impact หมายถึง องค์กร/กลุ่มบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบที่สูงจากหลักสูตรทีจ่ัดท าขึน้ เชน่ กลุ่มนักศึกษาผู้เข้าเรียน 
กลุ่มอาจารย์ผู้สอน (กลุ่มผู้มสี่วนได้สว่นเสียที่หลักสูตรควรให้ความส าคัญในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่ต้องการนั้น
ต้องเป็นกลุ่ม high power และ/หรือ high impact แต่อาจเก็บข้อมูลจากกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนอืจากกลุ่มดังกล่าวได้เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบ) 

ในตารางยกตัวอยา่งที่อาจเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียในกลุ่ม high impact หรือ high power 
ในแต่ละหลักสูตรจะแตกตา่งกันได้ เนื่องจากบรบิทที่แตกตา่ง ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาในบางหลักสูตรเป็นกลุ่มที่มี high 
power แต่นักศึกษาของอีกหลักสูตรอาจเป็นกลุ่ม low power ได้ เป็นตน้ 
PLOs และ Sub PLOs ของหลักสูตร คือ (ขอให้ระบใุห้ตรงกันกับหมวดที่ 4 ข้อ 3 ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างตน้) 

ระดับปรญิญาโท 
PLO1……………….. 
1.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
1.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
PLO2……………….. 
2.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
2.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
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PLO3……………….. 
PLO….. 
 

ระดับปรญิญาเอก 
PLO1……………….. 
1.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
1.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
PLO2……………….. 
2.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
2.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
PLO3……………….. 
PLO….. 
2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 PLO1 PLO2 PLO3 PLO.... PLO… 
วิสัยทัศน ์
เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่นวัตกรรมและสังคม      
ที่มีความเป็นเลิศทางวชิาการ      
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใตแ้ละประเทศ      
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปี พ.ศ. 2570      
พันธกิจ 
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวชิาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจยั
เป็นฐานเพือ่การพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและ
เครือข่ายสากล 

     

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวชิาชพี ซ่ือสัตย์ มี
วินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทกัษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
ประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัต ิ

     

พันธกิจ 3 พฒันามหาวทิยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มี
โอกาสเข้าถึงความรู้ไดอ้ย่างหลากหลายรูปแบบ 

     

Stakeholder Need 1 (SH1) : (ระบุว่าเป็นใคร…..) 
 1. 
 2. 
 3. 

     

Stakeholder Need 2 (SH2) : (ระบุว่าเป็นใคร…..) 
 1. 
 2. 
 3. 

     

SH1: ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มแรก (เช่น อาจารย์ในภาควิชา) 
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3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กบั PLOs ของหลักสูตร 
(ขณะนี้มหาวิทยาลยัก าลังจัดท า PSU identity หรือ อัตลักษณ์ของบัณฑิตสงขลานครินทร์ ทั้งในระดับปริญญา

ตรี โท และเอก หากจัดท าเสร็จแล้ว จะใช้แทนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตฉบบัปัจจบุนั) 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบณัฑิตในระดบับัณฑิตศึกษา 

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: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑติในระดบับัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีดังนี้ 
1. คุณลักษณะพื้นฐาน   

1.1 มีความสนใจใฝ่รู้ มีความเปน็สากล มทีักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้  
1.2 มีความคิดวิจารณญาณบนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวชิาการ  
1.3 มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษในการศึกษาคน้ควา้  
1.4 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

2. คุณลักษณะทางสังคม 
2.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีวนิัยในตนเอง ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึง่ตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่นแปลงในสังคมและสิง่แวดล้อม  
2.2 มีภาวะผู้น า มวีุฒิภาวะและบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถ
แก้ปัญหาและดาเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

3. คุณลักษณะทางวชิาการ/วิชาชีพ  
3.1 มีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะและรู้รอบในศาสตร์อ่ืน ๆ  
3.2 มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการ
ค้นคว้าวิจัย และนาไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของตนได้  
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs) กับ Knowledge / Attitude / Skill 
 สรุปการวิเคราะห์ PLO แต่ละขอ้ว่าจะเกิดขึ้นในผู้เรียนได้หากมคีวามรู้ ทักษะ และ เจตคต ิอะไรบ้าง 
 Knowledge : K 

(Cognitive) 
Attitude : A 
(Affective) 

Skill : S 
(Psychomotor) 

PLO1……………….. 
1.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
1.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

K 1……………………………… 
K 2……………………………… 
K 3……………………………… 

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

PLO2……………….. 
2.1….. (Sub PLOs ถ้ามี) 
2.2….. (Sub PLOs ถ้ามี) 

K 1……………………………… 
K 4……………………………… 
K 5……………………………… 

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

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

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

A 3……………………………...... S 1…………………………….. 
S 5…………………………….. 

 
 ทั้งนี้ ต้องแสดงควบคู่กับตารางที่ระบุกระบวนการน าความรู้ ทกัษะ และ เจตคิต ที่วิเคราะห์ไดม้าประกอบเพื่อสร้าง
เป็นรายวชิา (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองบริการการศึกษา : http://www.eduservice.psu.ac.th ) 
 
5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

รายวิชา / ชุดวิชา Knowledge / Attitude / Skill 
xxx-xxx …………… n((x)-y-z) K1  K3   K7  A2   A5  A8   S1   S2 
xxx-xxx …………… n(x-x-x) K1   K2   A1   A3   S3 
 
 

http://www.eduservice.psu.ac.th/
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
ปริญญาโท 

 
รายวิชาในหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (WIL) (ถา้ไม่มีแผนใด ขอให้ตัดออกด้วย) 
 1) แผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 2) แผน ก แบบ ก2 ....... หน่วยกิต (แต่ต้องไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต) 
  คิดเป็นร้อยละ ....... ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร (แต่ต้องไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 50) 
 3) แผน ข ....... หน่วยกิต (แต่ต้องไม่น้อยกวา่ 18 หน่วยกิต) 
 คิดเป็นร้อยละ ....... ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร (แต่ต้องไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 50) 
(ขอให้แสดงทุกรายวิชาที่เป็น WIL) 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

           
           
           

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร สามารถเข้าดูค าจ ากัดความของการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL)  9 รูปแบบได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-

sub?id=171 หัวข้อ ค าจ ากัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL) 

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
ปริญญาเอก 

รายวิชาในหลักสูตร 48 และ/หรือ 72 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (WIL) (ถา้ไม่มีแผนใด ขอให้ตัดออกด้วย) 
 1) แบบ 1.1 48 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 2) แบบ 1.2 72 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 3) แบบ 2.1 ....... หน่วยกิต (แต่ต้องไม่น้อยกวา่ 24 หน่วยกิต) 
 คิดเป็นร้อยละ ....... ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร (แต่ต้องไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 50) 
 3) แผน ข ....... หน่วยกิต (แต่ต้องไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกิต) 
 คิดเป็นร้อยละ ....... ของจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร (แต่ต้องไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 50) 
(ขอให้แสดงทุกรายวิชาที่เป็น WIL) 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การก าหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

           
           
           

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร สามารถเข้าดูค าจ ากัดความของการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL)  9 รูปแบบได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-

sub?id=171 หัวข้อ ค าจ ากัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL) 

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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ค าอธิบายการจัดการเรียนการสอน WIL 9 แบบ 
1. การก าหนดประสบการณ์ก่อนเรียน คือ การหาประสบการณ์อาชีพที่สนใจก่อนเข้าเรียนเนือ้หา ก าหนดประเด็นให้

ผู้เรียนสังเกต และน ามาสะท้อนคิดในชั้นเรียน สรุปเป็นผังความคิด/รายงาน 

2. การเรียนสลับท างาน คือ การน าความรู้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้จริง จึงต้องมีอาจารย์และพีเ่ลี้ยงในสถานประกอบการ 

เป็นที่/ปรึกษาใกล้ชิดและร่วมกันประเมินผลเรียนรู้ กิจกรรมและงานที่ท ามีระดับความซับซ้อตามชั้นปีที่/เรียน 

3. สหกิจศึกษา คือ การปฏิบัติงานจริงไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ (1 ภาคการศึกษา) ห้ามลงทะเบยีนรายวชิาอ่ืน ท างาน

เสมือนเป็นพนักงานจริงของสถาน มี อ.ที่ปรึกษาประเมินผลเรียนรู้ด้านวิชาการและพี่เลี้ยงประเมินทักษะการท างาน นศ.

จะผ่านรายวชิาสหกิจต่อเมื่อมีการน าเสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้สถานประกอบการแล้วเทา่นั้น 

4. การติดตามพฤติกรรมคนต้นแบบ คือ การเรียนร้จากการเฝ้าสังเกต พฤติกรรม พูดคุย ท างานร่วมกับคนตน้แบบ และมี

การสะท้อนคิดต่อเนื่องในทีป่ระชุมสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนตน้แบบ 

5. ปฏิบัติการภาคสนาม คือ รายวิชาก าหนดกิจกรรมในชุมชน-สถานประกอบการ ฯลฯ สลับกบัการเข้าชั้นเรียยนเพื่อให้

ผู้เรียนได้สะท้อนคิดวา่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริงได้อย่างไรบา้ง การปฏิบัตติ้องสอดคล้องกับเนื้อหา

รายวิชา และมีความยากงา่ยของกิจกรรมตามชั้นปี ทั้งนี้อาจบูรณาการกับการสอนแบบโครงงาน หรือการฝึ กเฉพาะ

ต าแหน่ง 

6. พนักงานฝึกหัดใหม่ คือ รายวิชาที่เตรียมความพร้อมในรายวชิาชพีที่สนใจ ให้ผู้เรียนมีทักษะพร้อมท างานทันททีี่จบ

หลักสูตร เนื้อหาจึงต้องตรงวิชาชีพต้องการและมีการประสานงานระหว่างการเรียนรู้กับการท างานทัง้งานประจ า งานวิจัย

และโครงงาน 

7. การฝึกเฉพาะต าแหน่ง คือ เมื่อเรียนได้ระยะหนึ่ง ผู้เรียนสามารถฝึกเฉพาะต าแหน่งได้ให้นานพอที่จะเกิดทักษะใน

วิชาชีพ โดยมีการสะท้อนคิดต่อเนื่องกับอาจารย์ทีป่รึกษาและพีเ่ลี้ยงในสถานประกอบการ 

8. ความร่วมมือหรือหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม คือ การออกแบบหลักสูตรร่วมกัน เน้นแก้ไข

โจทย์จริงของสถานประกอบการ เอาความรู้มาประยุกต์ใช้จัดท าโครงงาน มีอาจารย์ดูแลใกล้ชดิ และน าเสนอผลงานที่

สถานศึกษาหลงัเสร็จสิ้นการท างาน 

9. ฝึกปฏิบัติงานจริงหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี โดยเป็นรายวิชาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเพื่อเติมเต็มความรู้ เน้นท างาน

ประจ า หรือพัฒนางานที่ตรงกบัวิชาชีพ สะท้อนคิดระหว่างท างาน เม่ือสิ้นสดุโครงงาน ให้ประเมินผลด้วยการน าเสนอและ

ส่งรายงาน 
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ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
 
จ านวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร .............................. รายวิชา 
จ านวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) .............................. รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   ...........................   ของรายวิชาในหลักสตูร 
จ านวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning) ………………………… รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   ...........................   ของรายวิชาในหลักสตูร 
 
สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)     ..............................     รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการเรียนรู้ 

แบบเชิงรุก 
(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
(ระบุวิธีและ

ร้อยละ) 
วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระบุ) ร้อยละ 

xxx-xxx…………………………….….…......….3((3)-0-6) - - Scenario based 70 30 - - 100 - 

xxx-xxx……………………………………....….3((3)-0-6) 15 55 - - - Flipped 
classroom 

30 

- 100 - 

xxx-xxx………………………………..……..….3((2)-3-4) 20 80 - - - - - 100 - 
          

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย 

ร้อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
(ขอให้หลักสูตรน าชุดวิชา (Module) ที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3 รายวิชา มาใส่ในภาคผนวกนี้ พร้อมแสดงรายละเอียดตามหัวข้อในตารางดา้นล่างนี้) 

 
รหัส – ชื่อชุดวิชา 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 
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ภาคผนวก .....  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก.... 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร.......................... สาขาวิชา............................. 
(หากเป็นหลักสูตรใหม่ ใช้ค าว่า “จัดท า” หรือ หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงใช้ค าว่า “ปรบัปรุง”) 

 


