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ค ำน ำ 
  

 คู่มอืการด าเนนิการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏบัิติ

ในการเปิดหลักสูตรใหม ่การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ           

การอุดมศึกษา อีกท้ังเพื่อเป็นเอกสารประกอบส าหรับคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา เอกสารคู่มือการด าเนนิการหลักสูตรนี้ ได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 4  ส่วน ประกอบด้วย  

 บทท่ี 1  ขั้นตอนการเปิด การปรับปรุง และการปิดหลักสูตร ซึ่งในส่วนนี้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเปิด

การปรับปรุง และการปิดหลักสูตร ตัง้แตข่ั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย 

 บทท่ี 2  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในบทนี้อธิบายถึงวิธีการเขียนรายละเอียดของหลักสูตรหัวข้อ

ตา่งๆ ที่ก าหนดไว ้ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

บทท่ี 3  การด าเนินการหลักสูตร ในบทนี้อธิบายถึงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7) 

บทท่ี 4  เอกสารประกอบการน าเสนอหลักสูตร ในบทนี้อธิบายถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบ เพื่อน าเสนอ

หลักสูตรตอ่มหาวิทยาลัยหรือหนว่ยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือการด าเนินการหลักสูตรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะ 

วิทยาลัยและสาขาวิชา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
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บทที่  1 

ขั้นตอนการเปิด การปรับปรุง และการปิดหลักสูตร 

 

1.  ขั้นตอนการเปดิหลักสูตร 
 

 การเปิดหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาในระดับคณะ/ วิทยาลัย /สาขาวิชา ตลอดจน

หน่วยงานอื่นท่ีเทียบเท่านั้น อาจจะมีขั้นตอนด าเนินงานแตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติของหลักสูตร         

อยา่งไรก็ตามขั้นตอนส าคัญๆ ในการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยานัน้ ประกอบด้วย 

1.1   การขออนุมัตโิครงการเข้าแผนของมหาวิทยาลัย 

1.2   การยกรา่งหลักสูตร 

1.3   การน าเสนอร่างหลักสูตรตอ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.4   การด าเนนิการหลักสูตร 

 

 

      
 

 

 

 

1.1 การขออนุมัติโครงการเข้าแผนของมหาวิทยาลัย

1.2 การยกรา่งหลักสูตร

1.3  การน าเสนอร่างหลักสูตรตอ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

1.4  การด าเนนิการหลักสูตร
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1.1   การขออนุมัติโครงการเข้าแผนของมหาวิทยาลัย 

 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ท่ีต้องการเปิดหลักสูตร ต้องมีการประชุมวางแผนในระดับ

กรรมการคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา โดยวิเคราะห์สภาพความพร้อมของคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ตลอดจน

ข้อมูลพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการเปิดหลักสูตร เช่น 

 1)  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็น 

 2)  นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย 

 3)  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 

 4)  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 

 5)  กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

 6)  ข้อก าหนดสภาวชิาชีพ (ถ้าม)ี 

 จากนัน้ให้ด าเนนิการขออนุมัต ิเพื่อบรรจุไวใ้นแผนของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการอนุมัติ

แลว้ คณะ/วทิยาลัย/สาขาวิชา จึงจะด าเนนิการยกร่างหลักสูตร ตอ่ไป 

 

1.2   การยกรา่งหลักสูตร 

  การยกรา่งหลักสูตร ให้ด าเนนิการตามขั้นตอนดังนี้  

 

              
 

 

1.2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

1.2.2 ก าหนดกรอบความคิดหลักสูตร

1.2.3 ร่างหลักสูตร

1.2.4 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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1.2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2552 จะต้องมีคณะกรรมการ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 คน ประกอบด้วย (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 5 คน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 3 คน (2) ผู้เชี่ยวชาญ         

ในสาขาวชิานัน้ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อยา่งนอ้ย 2 คน  (3) ผู้แทนองค์กรวชิาชพี (ถ้าม)ี อยา่งนอ้ย 1 คน 
 

(1)  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   

   เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรท่ีมีภาระหนา้ท่ีในการบริหารหลักสูตรและ การเรียนการสอน 

การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น ระดับปริญญาตรี จะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอนและต้องเป็น          

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

อย่างนอ้ย 5 คน  ระดับปริญญาโท จะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอนและต้องเป็น  

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย ์

อย่างนอ้ย 3 คน ระดับปริญญาเอก จะต้องมวีุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอนและต้องเป็น

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย ์

อย่างน้อย 3 คน ท้ังนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ (ยกเว้นอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

พ.ศ. 2558) 
                         

หมายเหตุ รายชื่ออาจารย์ท่ีจะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรในค าสั่งจะต้องเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกับในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีสังกัดในคณะ

หรือนอกคณะ  
 

(2)  ผู้ทรงวฒุิภายนอก       

      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นบุคคลผู้มี

ความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ  มีผลงาน และชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ และคุณวุฒิควรอยู่ในระดับท่ี    

สูงกว่าหลักสูตรท่ีจะเปิดสอน หรือหากมีคุณวุฒิไม่สูงกว่าจะต้องมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถท่ี

สามารถจะวิพากษ์หลักสูตรนัน้ได้ อย่างนอ้ย  2 คน 
 

(3)  ผู้แทนองค์กรวชิาชพี (ถ้าม)ี อย่างนอ้ย 1 คน 

 องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง หมายถึง องค์กรตามกฎหมาย ซึ่งก ากับมาตรฐาน          

ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชพีของผู้ส าเร็จการศึกษา เช่น การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การขึน้ทะเบียน/

การออกใบอนุญาตการประกอบอาชพี/วชิาชีพ 
 

หมายเหตุ  คณะ/วทิยาลัย สามารถดูตัวอยา่ง ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในภาคผนวd 
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1.2.2  ก าหนดกรอบความคดิหลักสตูร   

 การก าหนดกรอบความคิด ในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรของ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา 

จะตอ้งสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบต่างๆ ดังนี้ 

 (1)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  

 (2)  แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 -2554)  

 (3)  นโยบายของรัฐบาลและมหาวทิยาลัย 

 (4)  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

 (5)  ความพร้อมของ คณะ/วทิยาลัย/สาขาวิชา 

 

 1.2.3 ร่างหลักสูตร    

 การร่างหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาและท าความเข้าใจมาตรฐาน

คุณวุฒิของหลักสูตรสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ก่อน (มคอ.1) (ถ้ามี) จากนั้นให้ท ารายละเอียดของหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

พ.ศ. 2558 (ซึ่งจะกล่าวในบทท่ี 2) รายละเอยีดของหลักสูตรจะต้องอธิบายให้นิสิตทราบว่านิสิตจะต้องเรียน

รายวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล และสามารถเลือก

เรียนในหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของตัวนิสิตเองได้ โดยอธิบายถึงภาพรวมของการจัด

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ีจะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ การร่างหลักสูตร

นั้นให้จัดท าหัวข้อตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ท้ังนี้ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา       

อาจเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ซึ่งคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ต้องการให้บัณฑิตสาขา/สาขาวิชา............ในระดับ

คุณวุฒินั้นของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในสาขา /สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของ

สถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย และเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือก

เรียนหลักสูตรของสถาบันหรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจท่ีจะรับบัณฑิตเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา  โดยให้แสดง

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) เพื่อให้

เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้

ด้านใด  

  

 1.2.4  ประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร กรณีคณะกรรมการเป็นคนละชุดกับ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจแต่งตัง้คณะกรรมการวพิากษ์หลักสูตร ขึ้นอกีชุดหนึ่ง เพื่อประชุมวพิากษ์

หลักสูตร ท้ังนี้ จะต้องมีการจดบันทึกและรายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อประกอบการเสนอขอ

อนุมัติหลักสูตร หลังจากนั้นให้คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา พิจารณาปรับแก้ไขร่างหลักสูตรตามรายงานการ

ประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

1.3  การน าเสนอร่างหลักสูตรต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 คณะ/วทิยาลัย/สาขาวิชา เสนอร่างหลักสูตรท่ีปรับแก้เรียบร้อยแล้วตอ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ตามล าดับ ดังนี ้
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สาขาวิชาท่ีต้องการเปิดหลักสูตรควรมีการวางแผนในระดับสาขาวิชาแล้วเสนอคณะ/วิทยาลัย    

เพื่อท าการวเิคราะห์สภาพความพร้อมของคณะ/วทิยาลัย/สาขาวิชา 

สาขาวิชาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ/วิทยาลัย ซึ่งคณะ/วิทยาลัย ควรจะน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ  

คณะกรรมการบริหารคณะ/วทิยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะ/วิทยาลัยอนุมัติแล้วให้ส่ง (ร่าง) หลักสูตร

  

 

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

รับรองคุณวุฒิ และก าหนดอัตราเงนิเดอืน 

คณะ/วทิยาลัย 

มหาวทิยาลัย 

แก้ไข อนุมัติ 

แก้ไข เห็นชอบ 

อนุมัต ิ

แก้ไข                

สาขาวิชา                  คณะ/วทิยาลัย 

 กรรมการวชิาการมหาวิทยาลัยพะเยา 

กรรมการพจิารณากลั่นกรองหลักสูตร     

ของมหาวทิยาลัยพะเยา 

แก้ไข เห็นชอบ 

สภาวชิาชีพ 

(ถ้ามี) 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา    

 

6 

ดังกล่าว ให้กับมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย จากนั้นให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจาณาอนุมัติ  เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติ

อนุมัติแล้วให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพจิารณารับทราบหลักสูตร ภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร

แล้ว ก็จะส่งหลักสูตรแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณารับรองคุณวุฒิและก าหนด

อัตราเงินเดือน ตามประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณา

หลักสูตร ภายใน 120 วัน เพื่อรับทราบหลักสูตร) 

กรณี ท่ีหลักสูตรดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา            

ตอ้งน าเสนอหลักสูตรผ่านกรรมการสภาวิชาชพี ด้วย 

 

 1.4.  การด าเนินการหลักสูตร 

 การด าเนินการหลักสูตร จะอธิบายถึงการบริหารจัดการหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 (ซึ่งจะกล่าวในบทท่ี 3) 

  

2.  ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา เสนอปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรนั้นๆ ควรมีการด าเนินการ

หลักสูตรและมีการประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี หรือตามระยะเวลาของหลักสูตร 

เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

3.  ขั้นตอนการปิดหลักสูตร 

 การปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยานั้น คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา เสนอขอปิดหลักสูตร

ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเหตุผลการขอปิดหลักสูตรนั้นๆ หาก

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ก็จะน าเสนอหลักสูตรท่ีขอปิด ต่อ            

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ จากนั้นก็จะน าเสนอการขอปิดหลักสูตรดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ      

การอุดมศกึษา ภายใน 30 วัน นับตัง้แตว่ันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัตกิารขอปิดหลักสูตร ตามขัน้ตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

                

 

 

สาขาวิชา                  คณะ/วิทยาลัย คณะ/วทิยาลัย 

อนุมัติ 

สาขาวิชา                  คณะ/วทิยาลัย 

อนุมัต ิ
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กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

เห็นชอบ 

อนุมัต/ิเห็นชอบ 

 

กรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

แจ้ง 
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บทท่ี  2 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 

 การร่างหลกัสตูรต้องค านึงถึงองค์ประกอบของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.2) ซ่ึงประกอบด้วย 8 หมวด ดังนี้ 

 

(ช่ือหลักสูตรภาษาไทย ) หลักสูตร................................................................ 

(ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ) ......................................................................... 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. XXXX 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    .................................... 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลกัสตูร     :     ......................................................................... 

 ภาษาไทย        :     ......................................................................... 

 ภาษาอังกฤษ     :     ......................................................................... 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 ช่ือเต็ม (ไทย)    :     ......................................................................... 

 ช่ือยอ่ (ไทย)    :     ......................................................................... 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    :     ......................................................................... 

 ช่ือยอ่ (อังกฤษ)     :     ........................................................................ 

 

3. วิชาเอก 

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

 

4. จ านวนหน่วยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 .....................หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี ............... ป ี

 5.2  ภาษาท่ีใช้ 

  ภาษา..................................... 

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสติไทยหรือต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งด ี

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  (กรณีเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางความ

ตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาไทยกับสถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550) 

     (ถ้ามี) 

 5.5  การให้ปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา 

     ใหป้ริญญา..................................................................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ. .................. เปิดสอน ภาคการศกึษา................   

    ปีการศกึษา .......(กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือหลกัสตูรให้ระบุช่ือหลกัสตูรเดิมและหลกัสตูรใหม่)  

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะ/วทิยาลัย....................เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่........................วันที่..............เดือน........................พ.ศ......................... 

  6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ ...................... วันที่ ............เดือน .......................พ.ศ. .......................   

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ ...................... วันที่ ............เดือน .......................พ.ศ. .......................             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวชิาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลกัสตูร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา .................... 
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8. อาชีพท่ีสามารถปฏิบัตไิด้หลงัส าเร็จการศึกษา (ระบ)ุ 

 8.1  .................................................................................. 

 8.2  .................................................................................. 
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9. ช่ือ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นาย............................ 

(ให้เรียงอกัษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ศาสตราจารย ์ Ph.D. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

2 นาง............................ 

(ให้เรียงอกัษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

3 นางสาว.................... 

(ให้เรียงอกัษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

4 นางสาว.................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

5 นางสาว.................... 

(ให้เรียงอกัษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 
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หมายเหต ุ   

1. ต้องมีคณุวุฒิไม่ต่ ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผู้ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อยา่งน้อย 5 คน  

ส าหรบัหลกัสตูรปฏิบัตกิาร (1) อยา่งนอ้ย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบตักิาร  

   (2) เป็นบคุลากรของหน่วยงานอื่นได ้แต่ต้องไม่เกนิ 2 คน 

   ส าหรบัหลกัสตูรร่วมผลิต อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 6 ป ี

  2. มีผลงานทางวชิาการไม่น้อยกวา่ 1 รายการในรอบ 5 ปยีอ้นหลัง 

 (1) เป็นงานวจิัยอยา่งน้อย 1 รายการ 

 (2) เป็นผลงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 (3) กรณีอาจารยใ์หม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวชิาการภายหลังส าเร็จ

การศึกษาอยา่งน้อย 1 รายการภายใน 2 ปี หรือ 2 รายการภายใน 4 ปี หรือ 3 รายการภายใน 5 ปี 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา (หากมีการสอนที่วิทยาเขตเชียงรายหรือ วิทยาการจัดการ 

กรุงเทพมหานคร ให้ระบุด้วย) 

         10.2 นอกสถานที่ตั้ง......(ถ้ามี) จะต้องรายงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ         

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

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

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

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

  

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

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

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

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

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

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

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

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

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกบัพันธกิจของสถาบัน 

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

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

............................................................................................................................................................  
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดิสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงหลังการวิพากษ์) 

           001101 การใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP 

  002201  พลเมอืงใจอาสา   3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 การด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

    Living in Multicultural Society 

003102  การสื่อสารในสังคมดิจิตอล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003201  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

004101  ศิลปะในการด าเนินชีวิต    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวชิาในหลกัสตูรที่เปิดสอนโดยคณะ/วิทยาลัย................................. 
 

XXXXXX …………………………………. (ช่ือวชิาภาษาไทย) 

………………………………….(ช่ือวชิาภาษาอังกฤษ) 

X(X-X-X) 

 

                   13.1.2.2 รายวชิาในหลกัสตูรที่เปิดสอนโดยคณะ/วิทยาลัย.......................... 
 

XXXXXX …………………………………. (ช่ือวชิาภาษาไทย) 

………………………………….(ช่ือวชิาภาษาอังกฤษ) 

X(X-X-X) 
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 13.2 กลุม่วิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

    (ถ้ามี) 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    (ถ้ามี) 

 13.4 การบริหารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสตูรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวชิาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวชิา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร (ต้องเขียนให้เป็นปรัชญา ไม่ใช่วัตถปุระสงค์) 

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

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

 1.2 ความส าคัญ  (ความจ าเป็นของการเปิดหลักสูตร) 

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

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

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

 1.3 วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

            1.3.1 เพื่อ........................................................……............. 

 1.3.2 เพื่อ......................................................................... 

 1.3.3 เพื่อ......................................................................... 

 1.3.4 เพื่อ......................................................................... 

 

หมายเหตุ  ควรให้ครอบคลุม  3 ปริเขต (Domain)  ไดแ้ก่ พุทธพสิัย (Cognitive Domain) ทักษะพสิัย  

  (Psychomotor Domain) และจิตพสิัย (Affective Domain) 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี ้
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

          1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศึกษาระดับ......... พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 1.2 การจัดการศกึษาภาคการศกึษาฤดูร้อน  

(ถ้ามี) 

 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค  

(ถ้ามี) 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

ภาคการศึกษาฤดรู้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม  (ถ้ามี)  

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                2.2.1  เปน็ไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดับ............พ.ศ. 2553

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

     2.2.2  เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย สาขาวชิา (ถ้ามี) 

     2.2.3  คุณสมบตัิเฉพาะสาขา....................................................(ถ้ามี) 

  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในระดับ....................................... 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  เช่น   2.3.1  พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 

   2.3.2  .............................................   

 



 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

16 

 

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  เช่น 2.4.1  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

   2.4.2 ............................................. 

 

 2.5  แผนการรับนิสติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (ตวัอย่าง) 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา    60 60 

 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงนิเดือน 

   1.2 หมวดคา่จ้างประจ า 

     

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใช้สอย 

    2.3 หมวดคา่วสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

     

3. งบลงทนุ 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

     

4. งบเงินอดุหนุน      

รวมรายจ่าย      
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2.7  ระบบการศกึษา 

                แบบช้ันเรียน 

                แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพมิพเ์ปน็หลกั 

                แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนกิส์เป็นสื่อหลกั (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

   อืน่ๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทียบโอนหนว่ยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามขอ้บงัคับของมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ดว้ย การศกึษาระดบั....... พ.ศ. 2553  

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร .................. หน่วยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 

พ.ศ. ...... 

(หลักสูตรเดิม) 

หลักสูตรใหม่/

ปรับปรุง พ.ศ. ...... 

(หลักสูตรที่เสนอ) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต   

   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ    

   1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก    

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต   

   1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    

   1.2  กลุ่มวิชาเอก    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต   

4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)    

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต   
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หมายเหตุ  ส าหรับนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา กรณีนสิิตไมผ่่านเกณฑก์ารทดสอบภาษาอังกฤษตาม 

 ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรูภ้าษาอังกฤษ ระดับบณัฑิตศึกษา   

 พ.ศ. 2554  ต้องลงทะเบียนรายวชิา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกติ 

    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบงัคบั จ านวน  30  หน่วยกติ 

       001101  การใช้ภาษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP 

  002201  พลเมอืงใจอาสา   3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 การด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  3(2-2-5) 

    Living in Multicultural Society 

003102  การสื่อสารในสังคมดิจิตอล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003201  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

004101  ศิลปะในการด าเนินชีวิต    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 
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               2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกติ 

  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 

  วชิาพื้นฐานด้าน.............................................. 

  กลุ่มวชิาเอก 

   วชิาเอกบังคับ................................................. 

   วชิาเอกเลือก.................................................. 

 

xxxxxx ฝึกงาน * 6 หน่วยกิต 

 Professional Training    

xxxxxx การศกึษาอิสระ * 6 หน่วยกิต 

 Independent Study   

xxxxxx สหกจิศกึษา * 6 หน่วยกิต 

 Co – operative Education    

หมายเหตุ  * ให้นสิิตเลือกเรียนเพยีง 1 รายวชิา 

       

  3) หมวดวิชาเลอืกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกติ 

                 นิ สิ ตส าม ารถ เลื อก เรี ยน รายวิ ชาที่ เปิ ด สอน ในมห าวิท ยาลั ยพ ะเยา หรื อ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเวน้รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ช้ันปีท่ี  1  

ภาคการศกึษาตน้ 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

 รวม XX หนว่ยกติ 

   

   

 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

 รวม XX หนว่ยกติ 

 

 

        หมายเหตุ       *ให้นิสติเลือกเรียน xxxxxx     ช่ือวชิาภาษาไทย  (ถ้ามี) 

                                                            ช่ือวชิาภาษาอังกฤษ 

- ด าเนินการจดัท าแผนการศกึษาทุกภาคการศกึษาและทกุช้ันปี 

- ควรเรียนรหสัรายวชิาจากน้อยไปหามาก 
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3.1.5 ค าอธบิายรายวิชา  

 

xxxxxx  ช่ือวิชาภาษาไทย                               x(x-x-x) 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ 

รายวิชาบังคบัก่อน  :  XXXXXX   ช่ือวิชาภาษาไทย (ถ้ามี)  

 และ/หรือ  :  XXXXXX   ช่ือวิชาภาษาไทย (ถ้ามี) 

Prerequisite  :  XXXXXX  ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  

 and/or :  XXXXXX  ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

(ภาษาไทย) ..................................................................................................................... 

 เขยีนถึงหัวขอ้หรือเนือ้หารายวชิาที่สอน  

 (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................ 

 เป็นการแปลค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย  

(ค าอธิบายรายวิชาศึกษาท่ัวไป อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการวิพากษ์) 

001101 การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญ

จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสม 

 Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through the use of appropriate Thai  

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม        3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง พูด อ่าน เขยีนตาม

สถานการณ์ที่ก าหนด และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในระดับต่อไป 

English vocabulary in daily life, English usage for listening, speaking, reading and writing in 

specific situations, as well as basic English grammar to help students further develop their English 

language skills 
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001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

 English for Real Life 2 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพทใ์นชีวิตประจ าวัน และไวยากรณ์พื้นฐาน

ตลอดจนการสื่อสารในสถานการณ์รอบตัวเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน

ระดับที่สูงขึ้น และการด าเนินชีวิตในอนาคต 

Four skills of English language: listening, speaking, reading, and speaking, including 

vocabularies in daily life and basic English grammar to help students use English in different 

situations communicatively and effectively and be prepared for further study and life 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5)

 Step UP 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง พูด อ่าน เขยีนตาม

สถานการณ์ที่ก าหนด และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

English vocabulary in daily life, English usage for listening, speaking, reading and writing in 

specific situations, as well as higher level of English grammar to apply in the further develop their 

English language skills in higher level 

 

002201 พลเมืองใจอาสา       3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม 

การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความกตัญญู และคา่นิยม 12 ประการ 

          Rights and duties of citizens in Thailand and world community, volunteerism, moral, 

consciousness, the changing society, cultural appreciation, gratitude, and values of 12 

commandments 

 

002202 การด าเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

 Living in Multicultural Society 

มนุษยก์ับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสงัคมและวัฒนธรรมโลก 

อาเซียน ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาคและพะเยา 

 Man and society, multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, 

Thailand’s regional, and Phayao dimensions  
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003102 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล      3(2-2-5) 

แนวโน้มการพัฒนาและนวัตกรรมของเทคโนโลยสีารสนเทศฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบความรู้

พื้นฐานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรม

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการผลิตสื่อผสม 

การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารใน

เครือขา่ยสังคมออนไลน์อยา่งมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in the digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

ภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมกับการส่งเสริมสุขภาพ 

อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ สถานการณ์โรค    

State of health, mental and physical health, environment for health promotion, accident, 

danger, natural disaster and disease situation 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต      3(2-2-5) 

Arts of Living 

การสร้างแรงบันดาลใจ  การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  การตั้งเป้าหมายชีวิตและการ

วางแผน  กระบวนการคดิ  การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

Inspiration making, appreciation in self value and others, goal setting in life and planning, 

thinking system, emotion control and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม    3(2-2-5) 

Socialized Personality 

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ มารยาท วัฒนธรรมไทย คุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยูร่่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก  

 Personality development, manners, Thai culture, desired traits relating to University of 

Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับปริญญาตรี) 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวชิา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศึกษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 4  

  2.5 เลข 5 หมายถึง   รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 5 (ถ้ามี) 

  2.6 เลข 6   หมายถึง   รายวชิาในระดับช้ันปีที่ 6 (ถ้ามี) 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมูใ่นสาขาวชิา 

  (สาขาวชิาก าหนดเอง) 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวชิา 

  (สาขาวชิาก าหนดเอง) 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขบัตรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่จ ากัดจ านวน ซ้ าได้) 

ล าดับ ช่ือ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

(ระดับอุดมศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

1* นาย........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ศาสตราจารย์ Ph.D. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

2* นาง........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX รองศาสตราจารย์ ปร.ด. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

3 นางสาว..................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

4 นาย......................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

หมายเหตุ  * อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 

หมายเหตุ 1. ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากวา่ปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อยา่งน้อย 5 คน  

ส าหรบัหลกัสตูรปฏิบัตกิาร  

(1) อยา่งน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณใ์นด้านปฏิบัตกิาร  

(2) เป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่นได ้แต่ต้องไม่เกนิ 2 คน 

   ส าหรบัหลกัสตูรร่วมผลิต อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 6 ป ี

 2. มีผลงานทางวชิาการไม่น้อยกวา่ 1 รายการในรอบ 5 ปยีอ้นหลงั 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นาย........................... 

(ให้เรียงอกัษร ก-ฮ) 

ศาสตราจารย ์ Ph.D. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

2 นาง........................... 

(ให้เรียงอกัษร ก-ฮ) 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

3 นางสาว..................... 

(ให้เรียงอกัษร ก-ฮ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

4 นาย......................... 

(ให้เรียงอกัษร ก-ฮ) 

อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

หมายเหต ุ คุณวุฒิ (ระดบัอุดมศกึษา) ให้เรียงล าดับจากวุฒิที่สูงสุดก่อน 

1. คุณวุฒิปริญญาโท หรือ เทียบเท่า หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์หรือ วุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่และประสบการณ์ไมน่้อยกวา่ 6 ป ี

2. อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวชิา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวชิา
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี)  

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

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

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

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

 4.2  ช่วงเวลา   

   ภาคการศึกษาปลาย  ช้ันปทีี่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   เช่น 3 วนัต่อสัปดาห์เปน็เวลา 4 สัปดาห์ หรือจดัเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

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

........................................................................................................................................................... 
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หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ  

 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

3. ด้านภาวะผู้น า  

 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิต  

 (2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณคา่ของตนเองและผู้อ่ืน   

 (4)   มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมอืงที่มีคุณค่าของสังคม 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

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

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

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

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

2.1.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาท่ีศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวชิาการ และมีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิา 

     ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ  

    (3) สามารถบรูณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

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

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

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

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

 

  2.2.3 วิธกีารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

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

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

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

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

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) มีทักษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ คดิแบบองคร์วม คดิสร้างสรรค์ 

     และคิดอยา่งเป็นระบบ 

 (2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ 

     เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 (3) สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ 

      แก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 

     ได้อยา่งเหมาะสม 
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 

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

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

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

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

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

2.3.3  วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

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

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

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

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

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

 

 2.4 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                    (1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเหน็พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งเหมาะสมตาม  

     บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรบัตัวเข้ากับผู้อ่ืนไดเ้หมาะสม ท างาน 

    เป็นทีมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

          (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทัง้ตนเองและวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง 

(5)  มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

   

 

 

 

 

 

 



47 
 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

                

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

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

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

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

 

   2.4.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

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

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

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

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

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้ 

     สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอยา่งมีประสิทธภิาพและรู้เทา่ทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติ 

     มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอยา่งสร้างสรรค์ 

      (3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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2.5.3 วิธกีารวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

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

 2.6. สุนทรียศิลป์ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป ์

มีความรู้ ความเขา้ใจและซาบซ้ึงในคุณคา่ของศาสตรท์ีศ่ึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป ์

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

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

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

2.6.3 วธิีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์ 

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

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

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

 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรกัษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลกิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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2.7.3 วิธกีารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

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

 

 2.8  ทักษะการปฏิบตัิการทางวิชาชีพ (ถ้ามี) 

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏบิัติการทางวิชาชีพ 

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

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

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

  2.8.2 กลยุทธก์ารสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะการปฏบิัติการทางวิชาชีพ  

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

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

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

  2.8.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏบิัติการทางวิชาชีพ 

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

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

............................................................................................................................................................  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง  

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

การใช้ภาษาไทย  ● ● ○  ● ○  ●  ●  ○ ○   ○   ● ●   

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  ●  ●  ● ● ● ●  ●  ● ●      ●    

ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง ●  ●  ● ● ● ●  ●  ● ●      ●    

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●  ●  ● ● ● ●  ●  ● ●      ●    

พลเมืองใจอาสา ● ● ● ● ● ○  ○ ○ ●  ● ●   ○ ● ○ ○ ○   

การด า เนิ น ชี วิ ต ใน สั งคมพ หุ

วัฒนธรรม  

 ● ●  ●   ○ ○ ○  ● ●   ● ○ ○ ○ ○   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม  

 ● ●  ● ● ●  ● ●  ●       ● ●  ● 

ก า ร จั ด ก า ร สุ ข ภ า พ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 

  ● ● ● ● ● ●  ●   ●    ● ●  ○ ● ○ 

การสื่อสารในสังคมดิจิตอล   ●  ● ● ● ● ● ●   ○    ●   ○   

ศิลปะในการด าเนินชีวิต  ●  ●  ● ● ●  ● ○  ○ ○    ○  ○ ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเรจ็การศึกษาเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษา

ระดับ...................... พ.ศ. 2553 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

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

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

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

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสติส าเร็จการศึกษา 

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

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

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

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรเปน็ไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย 

การศกึษาระดับ...................... พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหมทุ่กคนจะต้องเขา้ปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2 ..................................................................................................... 

 1.3 .................................................................................................... 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

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

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

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

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การบริหารหลักสูตร (ต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา) 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552      

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

         2.1  การบริหารงบประมาณ 

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

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

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

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

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

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

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

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

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

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

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

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

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

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

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

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

 3.1  การรับอาจารย์ใหม ่

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

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

............................................................................................................................................................ 
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 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 

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

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

 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

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

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

 

4. การบริหารบคุลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

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

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

 4.2  การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

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

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

 

5. การสนบัสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แกน่ิสติ 

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

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

 5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณทีี่นิสติมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวชิาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธิีการประเมินของอาจารย์ในแตล่ะรายวชิาได้ ทัง้นี้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

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

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

 

 

 

 



57 
 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อยา่งน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั   

หลังสิน้สดุภาคการศึกษา  ที่เปดิสอนให้ครบทุกรายวชิา 

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลังสิน้สุดปกีารศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรยีนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรยีนรูจ้ากผล

การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทกุคน ไดร้ับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไม่น้อยกวา่
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ร้อยละ 50 ต่อป ี

11. ระดับความพงึพอใจของนิสติปสีุดท้าย/บณัฑติใหม่  

ที่มีต่อคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกวา่ 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มีต่อบณัฑติใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบง่ช้ี (ขอ้) ในแตล่ะปี      

ตัวบง่ช้ีบังคับ (ขอ้ที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบง่ช้ีต้องผ่านรวม (ขอ้)      

หมายเหตุ   

1. คณะ/วทิยาลัย อาจก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงคข์อง

มหาวิทยาลัย หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของ

ตนเองโดยก าหนดไวใ้นรายละเอียดของหลักสูตร  

2. ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ระบุ ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระใน

การก าหนดตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงาน

คุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไวใ้นหมวดที่ 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ

วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา

สถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) หรือหาก

หลักสูตรใดมีความประสงคจ์ะก าหนดตัวบง่ช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท าได้ 

3. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 ระบุ ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี

องคป์ระกอบในการประกันคุณภาพอยา่งน้อย 6 ด้าน ดังนี้ 

3.1 การก ากับมาตรฐาน 

3.2 บัณฑิต 

3.3 นักศึกษา 

3.4 คณาจารย์ 

3.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

3.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดท่ี  8  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

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

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

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

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

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

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

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

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

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

เอกสารภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดับ....... พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ภาคผนวก ข ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย สาขาวชิา (ถ้ามี) 

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวทิยาลยัพะเยา เรือ่ง  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรยีน 

         ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 (กรณหีลกัสตูรระดบับัณฑิตศึกษา) 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ. ......และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. .......  

      (กรณหีลกัสูตรมีการปรบัปรงุ) 

ภาคผนวก จ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวพิากษ์หลกัสตูร 

ภาคผนวก ช ประวัตแิละผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

ภาคผนวก ซ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ประจ า  

ภาคผนวก ฌ ขอ้ก าหนดสภาวชิาชีพ (ถ้ามี) 

ภาคผนวก ญ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมน่้อยกว่า 

   1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลือก 

30 หน่วยกติ 

 

30 

21 

9 

30 

21 

9 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไมน่้อยกว่า 

    2.1 กลุม่วิชาพ้ืนฐาน 

          2.1.1 วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร ์

และคณิตศาสตร ์

           2.1.2 วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน 

    2.2 กลุม่วิชาเอก 

            2.2.1 วชิาเอกบังคับ 

            2.2.2 วชิาเอกเลือก 

72 หน่วยกติ   

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 6 

รวม (หน่วยกติ)  108 หนว่ยกติ   หน่วยกติ   หน่วยกติ 
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ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ              

กลุ่มวชิาภาษา                               9  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0) 001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)  

 

คงเดิม 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0) 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต 

001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0) 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา

และชื่อวิชา   Civilization and Local Wisdom   Civilization  and  Indigenous  Wisdom 

กลุ่มวชิาพลานามัย                           1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต 

001150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2) 004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

001151 เกม 

Game 

1(0-2) 004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

001152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2) 004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

001153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2) 004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

001154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2) 004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1) 

001155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2) 004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

001156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2) 004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1) 

001157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2) 004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

001158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2) 004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

001159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2) 004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1) 

001160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2) 004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1) 

001161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2) 004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

 

1(0-2-1) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 

001162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2) 004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)  

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

 

001163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2) 004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1) 

001164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2) 004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

001165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2) 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 

กลุ่มวชิาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต 

001171 ชีวติและสุขภาพ    

Life  and  Health              
3(3-0) 

005171 ชีวติและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  

 

ปรับรหัสวิชา 

 

001172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 
3(2-2) 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5) 

001173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2) 

  

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต      

กลุ่มวชิาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) คงเดิม 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

001121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

3(3-0) 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา

และชื่อวิชา 

 

 Information Science for Study and Research  Information Science for Study and Research 

001122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

3(3-0) 002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

001123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language, Society and Culture 

3(3-0) 002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6) 

001124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0) 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

001125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0) 002125 ดุริยางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

001126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0) 002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

001131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0) 003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต    3(3-0-6)  

 

ปรับรหัสวิชา

และชื่อวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life        Fundamental Laws for Quality of Life       

001132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0) 003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6) 

 Thai State and the World Community                           Thai and the World Community                         
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 

001133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 

Thai Way and Vision 

3(3-0) 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์ 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

 

001135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics, Economy and Society             

3(3-0) 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

001140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0) 006140 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

 

001141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(3-0) 006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science  Introduction to Computer Information Science 

001142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0) 006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age   Mathematics for Life in the Information Age  

001143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0) 006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life    Drugs and Chemicals in Daily Life              

001144 อาหารและวิถีชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0) 006144 อาหารและวิถีชวีิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 

001145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0) 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology  Around  Us  Energy and Technology  Around  Us 

001245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

Science in Everyday Life 

3(3-0) 006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

และชื่อวิชา 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

001170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0) 005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
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ปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 ปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    หน่วยกิต  

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                                 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

                                               หน่วยกิต 

 

251100 ปรัชญาวทิยาศาสตร์ 

Philosophy  of  Science 

1(1-0) 

 

   ปิดรายวิชา 

258101 ชีววิทยาเบ้ืองต้น                     4(3-3) 

Introductory   Biology 

      โครงสร้างหน้าท่ีของเซลล์และออร์แกเนลล์  

พันธุศาสตร์ กระบวนการท างานของส่ิงมีชีวิต 

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

ปฏิสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 

      Structure and function of cells and 

organelles, genetics, growth, process of living 

organisms, evolution, biodiversity, interactions 

between organisms and environment 

243101 ชีววิทยา 1                 4(3-3-8) 

Biology I 

      บทน า สารเคมีของชีวติ เซลล์และเมแทบอ

ลิซึม พันธุศาสตร์ ววิัฒนาการ ความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ี

ของพืช โครงสร้างและหน้าท่ีของสัตว์ 

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม  

      Introduction to biology, chemistry of life, 

cell and metabolism, genetics, evolution, 

biodiversity, structure and function of plants, 

structure and function of animals, ecology 

and behaviour 

 

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือ                3(3-0-6) 

วัตถุประสงค์เฉพาะ        

English for Specific Purposes 

      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณา

การ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การ

พูดและการเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายท่ี

หลากหลายท่ีมีความเก่ียวข้องกับศาสตร์ท่ีนิสิต

ก าลังศึกษาอยู่เข้ากับค าศัพท์เชิงวิชาการและ

เฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนขึน้ 

      Develop integrated English skills focusing 

mainly on productive skills—speaking and 

writing, combining the various topics related 

to the students’ study areas with more 

academic and technical terms and more 

complex grammar structures 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา  

 
หมายเหตุ  จัดท าตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาทุกชั้นปี 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0) 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0) 001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

001172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2) 005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) 

258101 ชีววทิยาเบ้ืองต้น 4(3-3) 243101 ชีววทิยา 1 4 (3-3-8) 

001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

251100 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 1(1-0) 242104 เคมี 1 4(3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

001171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0) 005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

001173 ทักษะชีวติ 2(1-2) 005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

256103 เคมีเบ้ืองต้น 4(3-3) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

258121 ชีววทิยาของพืช 3(2-3) 243102 ชีววทิยา 2 3(2-3-6) 

001xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2) 241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

   004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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บทที่  3 

การด าเนนิการหลักสูตร 

 

 การด าเนนิการบริหารและจัดการหลักสูตร เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน และจะเป็นการบ่งบอกถึงความส าเร็จหรอืความลม้เหลวของการด าเนนิการหลักสูตร 

 การด าเนินการดังกล่าวต้องมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อท าหน้าท่ีควบคุม ก ากับ ให้มีการ

ด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนควบคุมก ากับให้มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี ท้ังนี้จะต้องประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวชิา (มคอ.1) เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  กรณี

ท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีก าหนด    

(12 ตัวบ่งช้ี) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชพีต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคก์รวิชาชพีท่ีเกี่ยวข้องด้วย   

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  ประกอบด้วย  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน              

ท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ เสนอหลักสูตรปรับปรุง และเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรรมการ ท่ีรับผิดชอบ

บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันท้ังหมดหรือต่าง

ชุดก็ได้ 

 

การด าเนินการหลักสูตรดังกล่าวจะต้องจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

1.  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ ของแต่ละรายวิชา

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ.2) ซึ่งแต่ละ

รายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการ

ปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆท่ีนิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ

รายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

ในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์    

ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนการเปิดสอน       

ในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 

2.  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ 

ในรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีนิสิตจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศกึษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและ

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียด

ของการด าเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจท่ีนิสิตจะได้รับจากการออกฝึกภาคสนาม มีการก าหนด

กระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีนิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบ

ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายรวมท้ังเกณฑ์การวัดและประเมินผลนิสิตและการประเมินการด าเนินการตามรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม ในการจัดท ารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา   

3. รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หมายถึง การรายงานผลการจัดการเรียนการสอน      

ของอาจารยผ์ู้สอนแตล่ะรายวิชาเมื่อสิน้ภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวชิาน้ันๆ วา่ได้

ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่  และหากไม่เป็นไปตาม
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แผนท่ีวางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวชิาดังกล่าวในครั้งต่อไป 

รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนสิิต จ านวนนิสิต ตั้งแต่เร่ิมเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการ

และสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนิสิต/หัวหน้าสาขาวิชา/หรือผู้ประเมินภายนอก

รวมท้ังการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา

จะตอ้งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา  

4.  รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) หมายถึง การรายงานผลการฝึกงาน 

ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนท่ีวางไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงาน  ออกฝึก

ภาคสนาม หรือ สหกิจศกึษาในคร้ังต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตัง้แตเ่ร่ิมจนสิน้สุด 

ปัญหาด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนิสิต/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ/พนักงาน พี่เลี้ยง โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.6 การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนามจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครทุกรายวิชา  

5. รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  หมายถึง การรายงานผลประจ าปี โดยผู้ประสานงาน

หลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร  เช่น ข้อมูลทางสถิติของนิสิตท่ีเรียน          

ในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการ      

ด าเนินการของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียง    

ผลการด าเนินการกับมาตรฐานอื่นๆ ท่ีมีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 

ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมท้ังแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง          

การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าสาขาวิชา/คณบดี/ผู้อ านวยการ และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอก การจัดท า

รายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร จะตอ้งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลงัสิน้สุดปีการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย                ............................................................... 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  (ระบุให้ตรงกับ มคอ.2) 

XXXXXX    ชื่อรายวิชาภาษาไทย 

              ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

2. จ านวนหน่วยกิต (ระบุให้ตรงกับ มคอ.2)   

X(X-X-X) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร.........(ระบุช่ือหลักสูตรท่ีจะสอน หากเปิดเป็นวชิาเลือกท่ัวไป ให้ระบุ “หลายหลักสูตร”) 

ประเภทรายวิชา............(เลือก ระบุว่าเป็น วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หรือวชิาชีพ วิชาเอก วชิาเอกเลอืก เป็นต้น) 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน   ให้ระบุอาจารย์ผู้สอนทุกคน 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา......................................................................................... 

อาจารย์ผู้สอน.................................................................กลุ่มที่สอน............................ 

        .................................................................กลุ่มที่สอน............................ 

                .................................................................กลุ่มที่สอน............................ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศกึษาที่................. ปีการศึกษา...................../ ช้ันปีที่ ...................... 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
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8. สถานที่เรยีน    

8.1  ห้อง.....................(ถ้าสามารถระบุได้ )  หรือคณะ/วิทยาลัย...............................  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.2  นอกสถานที่ตัง้......(ถ้ามี) จะต้องรายงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ 

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อ....................................................................................................................................... 
 (ให้ระบุจุดประสงค์ของรายวิชา โดยเขียนให้ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาในหมวดท่ี 3 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

ได้ระบุไว้วา่จะประเมิน) 

ตัวอยา่ง 

- รู้และเขา้ใจ...................................... 

- ปฏบัิตกิาร........................................... 

- สามารถวเิคราะห์................................... 

 

2. วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด   ******** 

วันที่...................เดือน.........................พ.ศ.......................... 

(ให้ระบุวันที่ปรับปรุงจริง) 

 

3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 (ให้ระบุเหตุผลในการปรับปรุงรายวชิา เชน่ ให้อธิบายโดยยอ่ถึงสาเหตุท่ีปรับปรุง ควรน าข้อเสนอแนะใน มคอ 5 หมวด

ท่ี 6 ข้อ 3 มาปรับปรุง  

แตห่ากเป็นวชิาท่ีเปิดเป็นคร้ังแรกให้ระบุ “ไมม่ี” 

ตัวอยา่ง 

- เพิ่มการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ปรับให้ทันต่อข้อมูลท่ีทันสมัย 

- ปรับให้สอดคลอ้งกับ TQF 

- ปรับให้สอดคลอ้งกับบริบทของสังคมและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

- การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

- การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

คัดลอกตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ห้ามเพิ่มเติมหรือ

ตัวดส่วนใดส่วนหนึ่งออก 

 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

ให้เขียนจ านวนช่ัวโมงให้ตรงกับหน่วยกิตรายวิชา เช่น 3 (2-2-5) ให้ระบุ บรรยาย 2x15 =30 ช่ัวโมง 

ปฏิบัติ 2x15 = 30 ช่ัวโมงและศึกษาด้วยตนเอง 5x15 = 75 ช่ัวโมง 

บรรยาย ปฏิบัต ิ สอนเสริม 

การฝึกปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

.......x 15 =……. .....x15 =……. ระบุ ม/ีไมม่ี ระบุ ม/ีไมม่ี .......x 15 =……. 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็น

รายบุคคล 

ระบุ ............ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์  

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 
 ให้คัดลอกจาก มคอ.2 หมวดท่ี 4 โดยคัดเลือกเฉพาะ curriculum mapping ของรายวิชานั้นๆ แล้วน ามา

พัฒนาไปสู่การวางแผนวธีิการสอนและการประเมิน 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

     (1)   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจรติ มีจรรยาบรรณ 

  ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 (2)   มีวนิัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 (3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี 
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  ของความเป็นมนุษย์ 

1.2 วิธีการสอน  

 (1).................................................................................................... 

 (2)................................................................................................... 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 (1).................................................................................................... 

 (2)................................................................................................... 

1.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการเรียนรู้ 

 (1).................................................................................................... 

 (2)................................................................................................... 

 

2.  ความรู้  

    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ   

  (1).................................................................................................... 

  (2).................................................................................................... 

   2.2 วิธีการสอน 

 (1).................................................................................................... 

 (2).................................................................................................... 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 (1).................................................................................................... 

 (2).................................................................................................... 

2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการเรียนรู้ 

 (1).................................................................................................... 

 (2)...................................................................................................  

 

3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

 (1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 (2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมือ 

  ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ 

  แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 
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 (4) ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 

 (1).................................................................................................... 

 (2).................................................................................................... 

 (3)................................................................................................... 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 (1).................................................................................................... 

 (2).................................................................................................... 

 (3)................................................................................................... 

3.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการเรียนรู้ 

 (1).................................................................................................... 

 (2)................................................................................................... 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

         (1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

  ได้อย่างประสทิธิภาพ 

 (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที ่

  และความรับผดิชอบ 

 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างานเป็นทีม 

  ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (4) มคีวามรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

4.2 วิธีการสอน 

 (1)  .................................................................................................... 

 (2)  .................................................................................................... 

4.3 วิธีการประเมินผล 

  (1)  .................................................................................................... 

 (2)  .................................................................................................... 

(3)  ................................................................................................... 

4.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการเรียนรู้ 

 (1).................................................................................................... 

 (2)................................................................................................... 
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5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ต้องพัฒนา   

      (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืน าสถิติมาประยุกต์ใช้ 

  ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 

สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม  

5.2 วิธีการสอน       

 (1).................................................................................................... 

 (2)....................................................................................................  

5.3 วิธีการประเมินผล 

 (1).................................................................................................... 

 (2).................................................................................................... 

5.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการเรียนรู้ 

 (1).................................................................................................... 

 (2)................................................................................................... 

6. สุนทรียศลิป์  

 6.1 สุนทรยีศิลป์ที่ต้องพัฒนา 

          (1)   มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

    6.2 วิธีการสอน       

 (1).................................................................................................... 

 (2)....................................................................................................  

6.3 วิธีการประเมินผล 

 (1).................................................................................................... 

 (2).................................................................................................... 

6.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการเรียนรู้ 

 (1).................................................................................................... 

 (2)................................................................................................... 

 



 
 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

72 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 7.1  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพที่ต้องพัฒนา 

          (1)  มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

    7.2 วิธีการสอน       

 (1).................................................................................................... 

 (2).................................................................................................... 

7.3 วิธีการประเมินผล 

 (1).................................................................................................... 

 (2).................................................................................................... 

7.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการเรียนรู้ 

 (1).................................................................................................... 

 (2)................................................................................................... 

8. ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ (ถ้ามี) ที่ต้องพัฒนา 

 8.1  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี) ที่ต้องพัฒนา 

 (1).................................................................................................... 

 (2).................................................................................................... 

    8.2 วิธีการสอน       

 (1).................................................................................................... 

 (2)....................................................................................................  

8.3 วิธีการประเมินผล 

 (1).................................................................................................... 

 (2).................................................................................................... 

8.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการเรียนรู้ 

 (1).................................................................................................... 

 (2)................................................................................................... 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน  ให้ระบุทั้งหมด 17 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 8 เป็น สอบกลางภาค และสัปดาห์ที่ 17 

เป็น สอบปลายภาค และกิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ต้องสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติ  

   หากสัปดาหท์ี่สอนตรงกับวันหยุดราชการให้ใส่หัวขอ้สอนไปก่อน แล้วจึงไปชดเชยการสอน 

   1.1 แผนการสอนชั่วโมงทฤษฎี 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/

รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 

(วัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมการ

เรยีน 

การสอน 

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8 สอบกลางภาค 3    

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17 สอบปลายภาค 3    
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  1.2 แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติ 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/

รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 

(วัน/เดือน/ปี) 

กิจกรรมการ

เรยีน 

การสอน 

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8 สอบกลางภาค 3    

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17 สอบปลายภาค 3    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ต้องอ้างอิงจาก curriculum mapping ใน มคอ.2  

ตัวอย่าง  

ที่ 

ผลการ

เรยีนรู้  
(น าข้อท่ีปรากฏ 

curriculum 

mapping ใน 

มคอ.2 มาใส)่ 

วิธีการประเมิน 
(ระบุวธีิประเมนิท่ีสอดคล้องกับ curriculum 

mapping ในแตล่ะมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย
เฉพาะท่ีเป็นจุดทึบ ความรับผิดชอบหลัก) 

สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

1 1.1, 1.2,  
2.1, 2.3, 3.2 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 
สอบปลายภาค 

2 
8 
10 
16 

10% 
25% 
10% 
25% 

2 1.1, 1.2,  
2.1, 2.3,  
3.2,  
4.1-4.4, 
5.3 

วิเคราะหก์รณีศึกษา  
การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอด 
ภาคการศกึษา 

20% 

3 1.1-1.4,  
3.1 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีสว่นร่วม อภปิราย  
เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก (คือ หนังสือหรือเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนจริง เช่น หนังสือที่ให้

นิสิตซื้อเพื่อใช้ประกอบการเรียน หนังสือที่ผู้สอนใช้ประกอบการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

หรอื Power Point ประกอบการบรรยาย) 

1.1 ......................................................................................... 

1.2 ......................................................................................... 

1.3 ......................................................................................... 

 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

     ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปร แกรม

คอมพิวเตอร์และแหลง่อา้งองิที่ส าคัญอื่นๆ ซึ่งนิสติควรศกึษาเพิ่มเติม 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

ตัวอยา่ง 

 มกีารประเมินรายวชิาโดยนสิิต และประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านเว็บไซต์ ของมหาวทิยาลัย 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

     ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ขอ้มูลการสอน 

ตัวอยา่ง 
 จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนสิิต  

 
3. การปรับปรุงการสอน  

     อธิบายว่ามีวธีิการปรับปรุงการสอนอย่างไร เช่น เอาผลการประเมิน/ผลการวิจัยในชัน้เรียนไปปรับปรุงวธีิการ

สอนอย่างไร และควรพิจารณาถึง มคอ.5 ของรายวชิาในภาคการศกึษาก่อนหน้าดว้ย 

      หากเป็นรายวิชาท่ีเปิดเป็นคร้ังแรก ให้ระบุว่า “เปิดรายวิชานี้ในภาคการศึกษานี้เป็นคร้ังแรก จึงยังไม่มีการ

ปรับปรุง” 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  

     อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบว่า หลังจากท่ีเรียนวิชานี้นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีวางไว้

หรือไม ่ไมค่ัดลอกท้ังหมดใน มคอ.2 ให้ระบุว่ามกีารทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนสิิตอย่างไร  

ตัวอยา่ง 
ทวนจากคะแนนของนิสิต ทบทวนทวนวิธีการวัดและการประเมินผลว่าเหมาะสมหรือไม่  มีคณะกรรมการ

ภายนอกสาขาวิชาประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ท่ีจะมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของนิสิตจากวิธีการสอน 

วธีิการประเมิน คะแนนของนสิิต 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
     อธิบายวธีิการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมนิในหมวดท่ี 7 ขอ้ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงรายวชิา 

 

 

ตัวอย่างวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

วิธีการสอน/

กิจกรรมการเรยีน

การสอน 

ความหมายของกิจกรรม 

บรรยาย อธิบายประเด็นหรอืสาระตางๆ 

ท าแบบทดสอบ  

(ตอบค าถาม หรือ

จัดท ารายงาน) 

การใชเวลาชวงหนึ่งของการสอนหรอืนอกเวลาสอน (ชวงเวลาศึกษาดวยตนเอง) 

ใหนิสิตประยุกตความรูและประสบการณเพื่อวิเคราะหปญหาที่เป็นแบบทดสอบ 

โดยอาจใหน้ าเสนอค าตอบ หรอื ให้ท าแบบรายงาน 

รายงานกลุมยอย  

 

การใชเวลาชวงหนึ่งของการสอน หรือนอกเวลาสอน (ชวงเวลาศึกษาดวย

ตนเอง) คนควารวบรวม และประเมินขอมูล ประชุมกลุม เพื่อหาขอสรุปส าหรับ

งานที่ไดรับมอบหมาย อภิปรายกลุม เพื่อหาขอสรุป และจัดท าเป็นเอกสารหรือ

รายงาน 

การน าเสนอ น าเสนอขอมูล/ ผลงานที่ได้รับมอบหมายด้วยวาจา (สวนมากมีสื่อประกอบ) 

สาธิต / ดูงาน การแสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ให้นสิิตเห็นภาพจริง 

ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการ (สวนใหญเปนการปฏิบัติเพื่อเสริมความรคูวามเขาใจภาคทฤษฎี) 

การท าโครงงาน การก าหนดหัวขอโครงงาน การออกแบบและวางแผนการท างาน การ

ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะหและสรุป และน าเสนอโครงงาน  
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ตัวอย่างวธิีการประมวลผล 

 

วิธีประเมินผล ลักษณะกิจกรรม 

การเขาเรียนและมี

ส่วนรว่ม 

ตรวจสอบการเข้าเรียนการมีสวนรวมดวยการเช็คชื่อ หรือใหตอบค าถามสั้นๆ 

(Quiz) เพื่อประเมินความร ู ความเขาใจของผู้เรยีน หรอืเพื่อเช็คช่ือ 

ประเมินผลงาน ตรวจสอบความรูความสามารถของเจาของผลงาน คุณภาพและความถูกตอง

ของงาน ความตรงตอเวลาที่สงงาน 

ประเมินการน าเสนอ ใหน าเสนอขอมูลในหองเรียน ตรวจสอบความรูความสามารถของผูน าเสนอ

รวมทั้งความสามารถในการน าเสนอ 

สอบข้อเขียน ตอบแบบทดสอบ (อัตนัย ปรนัย) 

สอบปฏิ บั ติ  (ต อบ

ค าถาม) 

ให้ตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาคปฏิบัติ อาจออกแบบค าถามเพื่อ

ทดสอบทักษะทางความรู้ และทักษะทางปัญญาร่วมกัน) 

สอบปฏิบัติ (ทดสอบ

การปฏิบัติ) 

ใหาสอบปฏิบัติการ (ดูความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผน ผลงาน กา

รวิเคราะหผล ฯลฯ) 

สั ง เกตการท างาน

กลุ่ม  

สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุมที่ไดรับมอบหมายใหท างานดวยกัน 
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บทที่ 4  

เอกสารประกอบการน าเสนอหลักสูตร 

 

 การน าเสนอหลักสูตรให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาโดยเฉพาะการจัดท าหลักสูตรนั้น เพื่อให้น้ าหนักของ

หลักสูตรท่ีน าเสนอเพิ่มความน่าเช่ือถือในความถูกต้องตามหลักวิชาของหลักสูตรสาขาดังกล่าว  รวมท้ังความไว้วางใจ

ในการบริหารจัดการหลักสูตร  ผู้จัดท าหลักสูตรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องน าเสนอเอกสารท่ีส าคัญประกอบใน

ภาคผนวกของหลักสูตร  ได้แก่   

 1.  ข้อบังคับการจัดการศึกษาในระดับตา่งๆ ได้แก่ เอกสารท่ีแสดงให้เห็นถึงระเบียบ กฎหมาย  ข้อบังคับตา่งๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรสาขานั้นๆ เช่น  ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับสภาวชิาชีพ 

(ถ้ามี) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 2.  รายงานการประชุม/วิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ  เอกสารส่วนนี้นับว่ามีความส าคัญมากเพราะจะ

เป็นเอกสารท่ีช้ีให้เห็นวา่หลักสูตรท่ีพัฒนาน าเสนอขึน้มานัน้ผ่านการพิจาณา วิพากษว์ิจารณ์ตลอดจนข้อแนะน าจากผู้รู้

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยตรง มิใช่เป็นหลักสูตรท่ีเกิดขึ้นจากความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้จัดท า

หลักสูตร เพราะหากเป็นหลักสูตรท่ีเกิดขึ้นแต่เพียงล าพังตามความคิดความต้องการของผู้จัดท าหลักสูตร (ซึ่งได้ แก่

คณาจารย์ประจ า) แล้วสิ่งท่ีจะติดตามมากับหลักสูตร ก็คือ รายวิชาท่ีใส่ไว้ในหลักสูตรบนพื้นฐานท่ีผู้จัดหลักสูตร

ต้องการจะสอนเอง โดยไม่ค านึงถึง ปรัชญาและวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของหลักสูตร หากเป็นลักษณะเช่นนี้แล้ว         

จะเกิดปรากฎการณ์ท่ีเรียกว่าหลักสูตรแฝงมิใช่หลักสูตรจริง  ข้อวิพากษ์วิจารณ์ค าเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ    

เฉพาะสาขาท่ีมีประสบการณ์จะช่วยให้หลักสูตรท่ีน าเสนอขึ้นมาได้รับการยอมรับจากผู้มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองได้ 

เป็นอยา่งด ี

3.  ประวัตแิละภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

เอกสารท้ังสามส่วนนี้ควรจัดไว้ในส่วนของภาคผนวกของหลักสูตร กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงจะต้องเพิ่ม

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละหัวขอ้ของหลักสูตร ด้วย  
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ภาคผนวก 
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ค าสัง่มหาวทิยาลัยพะเยา 

ที่          / ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร……………………สาขาวิชา…………………… 

คณะ/วิทยาลัย....................................... 

--------------------------------------- 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการจัดท าหลักสูตรใหม่  และ

ปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ นัน้  

เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตร................ สาขาวิชา....................คณะ/

วทิยาลัย.................................................................. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่ง

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี ๑๓๑๕/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  เร่ือง มอบอ านาจให ้รองอธิการบดี ก ากับการบริหาร 

สั่ งการ และปฏิ บัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  จ ึงแต ่งตั ้งคณ ะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

..............................................สาขาวิชา........................... คณะ...........................ดังรายนามตอ่ไปนี้ 

 ๑.   ...................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     ประธาน/กรรมการ 

 ๒.  ....................................  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    กรรมการ 

 ๓.  .....................................  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก             ประธาน/กรรมการ 

 ๔.  .....................................  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก             กรรมการ 

 ๕.  ...................................... ผู้แทนองคก์รวชิาชีพ (ถ้ามี) กรรมการ 

    …………………………………………  

หน้าที่   พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญา..................สาขาวิชา....................................... พ.ศ. ............... (ถ้ามี)  

ท้ังน้ี ตั้งแต่  ...................................................  

      สั่ง ณ วันท่ี .............................  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 

                                                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ปฏบัิตกิารแทน 

                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



 
 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

(ตัวอย่างปกนอก) 

 
 

หลักสูตร.................................... 

สาขาวิชา....................... 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. .......... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/วทิยาลัย............................ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ขนาด กว้าง 4.20 ซ.ม.  

สูง 5.30  ซ.ม. 

ขนาดตัวอักษร  30 

 

ขนาดตัวอักษร  26 
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(ตัวอย่างปกใน) 

 
 

หลักสูตร.................................... 

สาขาวิชา....................... 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. .......... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/วิทยาลัย............................ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขนาด กว้าง 4.20 ซ.ม.  

สูง 5.30  ซ.ม. 

ขนาดตัวอักษร  30 

 

ขนาดตัวอักษร  26 
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สารบัญ (16) 

                  หนา้ (16 หนา)  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร    

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

3.  วชิาเอก 

4.  จ านวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร    

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน    

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา     

9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง และคณุวุฒกิารศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณา 

     ในการวางแผนหลกัสูตร 

      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ตอ่การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง 

      กับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

13.  ความสัมพันธ์กับหลกัสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอื่นของสถาบัน    

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร    

 1.  ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

     1.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 

     1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสตูร    

 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร    

 1.  ระบบการจัดการศกึษา 

 2.  การด าเนนิการหลักสูตร 

 3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน    

   3.1  หลกัสูตร    

   3.1.1  จ านวนหนว่ยกิต    

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร    

2 เคาะ 
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   หน้า (16 หนา) 

3.1.3  รายวิชา    

3.1.4  แผนการศึกษา    

3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา    

3.1.6  ความหมายของเลขรหัสวชิา    

   3.2  ชื่อ  สกุล   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคณุวุฒขิองอาจารย์ 

   3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

   3.2.2  อาจารย์ประจ า  

   3.2.3  อาจารย์พิเศษ   

 4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศกึษา)  

 5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวจิัย   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล    

 1.  การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนิสติ   

 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน  

 3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 

     สู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต    

 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน    

 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนสิิต   

 3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์                                          

 1.  การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่    

 2.  การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แกค่ณาจารย์ 

หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร    

 1.  การบริหารหลักสูตร     

 2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน    

 3.  การบริหารคณาจารย์    

 4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    

 5.  การสนับสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต    

 6.  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิต  

 7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators)   

หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร    

 1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน    

 2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    

 3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลักสูตร    

 4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
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ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ........... พ.ศ. 2553 

ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุง) 

ภาคผนวก ง ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยป์ระจ า  

ภาคผนวก ซ ข้อก าหนดสภาวชิาชพี (ถา้มี) 

ภาคผนวก ญ อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                        ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 

๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนติศิาสตร์                                                                                                                           กรรมการ 

๕. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 

๖. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 

๗. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 

๘. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  กรรมการ 

๙. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวทิยาศาสตร์  กรรมการ 

๑๐. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์ กรรมการ 

๑๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์  กรรมการ 

๑๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศลิปศาสตร์ กรรมการ 

๑๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 

๑๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

๑๕. รองผู้อ านวยการวทิยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง กรรมการ 

๑๖. รองผู้อ านวยการวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม กรรมการ 

๑๗. ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา กรรมการและเลขานุการ 

๑๘. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. หัวหน้างานทะเบียนนสิิตและประมวลผล ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. หัวหน้างานสนับสนุนวชิาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


