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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 านักงานคณะกรรมการ          

การอุดมศึกษา เอกสารคู่มอืการด าเนนิการหลักสูตรนี้ ได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 4  ส่วน ประกอบด้วย  

 บทท่ี 1  ขั้นตอนการเปิด การปรับปรุง และการปิดหลักสูตร ซึ่งในส่วนนี้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเปิด

การปรับปรุง และการปิดหลักสูตร ตัง้แตข่ั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย 

 บทท่ี 2  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในบทนี้อธิบายถึงวิธีการเขียนรายละเอียดของหลักสูตรหัวข้อ

ตา่งๆ ที่ก าหนดไว ้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

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/ วทิยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอื่น

ท่ีเทียบเท่านั้น จะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อก าหนดจากองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง    

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาคณะ/วิทยาลัย

จะตอ้งด าเนนิการตามขั้นตอน ในการเปิดหลักสูตรของมหาวทิยาลัยพะเยานั้น ดังนี้ 

1.1   การขออนุมัตบิรรจุหลักสูตรเข้าแผนของมหาวิทยาลัย 

1.2   การยกรา่งหลักสูตร (มคอ. 2) 

1.3   การน าเสนอร่างหลักสูตรตอ่คณะกรรมการชุดตา่งๆ 

1.4   การด าเนนิการหลักสูตร 

 

 

      
 

 

1.1 การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนาของ
มหาวทิยาลัย

1.2 การยกรา่งหลักสูตร (มคอ. 2)

1.3  การน าเสนอร่างหลักสูตรตอ่คณะกรรมการชุดตา่งๆ

1.4  การด าเนนิการหลักสูตร
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1.1   การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 คณะ/วิทยาลัยท่ีต้องการเปิดหลักสูตร จะต้องมีการประชุมวางแผนในระดับกรรมการคณะ/

วิทยาลัย ให้เป็นไป ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2560 ข้อท่ี 6 นโยบายการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1)  เป็นหลักสูตรท่ีตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์บัณฑิต และเป็นหลักสูตร        

ท่ีตอบสนองตอ่นโยบายการบริหารและการพัฒนางานด้านวชิาการของมหาวทิยาลัย 

 2)  เป็นหลักสูตรท่ีเป็นความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน สอดคล้องกับ              

การเปลี่ยนแปลงดา้นตา่ง ๆ ในอนาคต 

 3)  เป็นหลักสูตรท่ีมีความพร้อมด้านต่าง ๆ ส าหรับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 4)  เป็นหลักสูตรท่ีมีความคุ้มทุนหรือคุ้มคา่ 

 5)  มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีลักษณะ  

ท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าของศาสตร์ การบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ การจัดการศึกษา

หลักสูตรควบสองปริญญา หลักสูตรท่ีออกแบบเฉพาะบุคคล หลักสูตรท่ีจัดการศึกษาแบบออนไลน์ ในสาขา

ท่ีมีความพร้อม หรือลักษณะอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 จากนัน้ให้ด าเนนิการขออนุมัติ เพื่อบรรจุไวใ้นแผนของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว 

คณะ/วทิยาลัยจึงจะด าเนนิการยกร่างหลักสูตร (มคอ.2) ตอ่ไป 
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1.2   การยกรา่งหลักสูตร (มคอ. 2) 

  การยกรา่งหลักสูตร ให้ด าเนนิการตามขั้นตอนดังนี้  

 

              
 

 

1.2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 จะตอ้งมคีณะกรรมการ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 คน ประกอบด้วย (1) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร

ระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 5 คน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 3 คน (2) ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวชิานัน้ๆ 

ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อย่างนอ้ย 2 คน  (3) ผู้แทนองค์กรวชิาชีพ (ถ้าม)ี อยา่งน้อย 1 คน 
 

(1)  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   

   เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรท่ีมภีาระหน้าท่ีในการบริหารหลักสูตรและ การเรียนการสอน 

การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น ระดับปริญญาตรี จ านวนอย่างน้อย 5 คน จะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา 

ท่ีเปิดสอนและตอ้งเป็นผู้มคีุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย    

1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.2.1 คณะ/วทิยาลัย แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร/แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร

1.2.2 คณะ/วทิยาลัย ก าหนดโครงสร้าง สาระของ
หลักสูตร รายละเอยีดของหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

1.2.3 คณะ/วทิยาลัย ร่างหลักสูตร

1.2.4 คณะ/วทิยาลัย จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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ระดับปริญญาโท จ านวนอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอนและ

ตอ้งเป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพจิารณาแตง่ตั้งให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างนอ้ย 3 

รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจัย          

ระดับปริญญาเอก จ านวนอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอนและ

ตอ้งเป็น  ผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมตี าแหนง่ศาสตราจารย์ 

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพจิารณาแตง่ตั้งให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างนอ้ย 3 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  ท้ังนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

(ยกเวน้ พหุวทิยาการหรือสหวทิยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้อีก 1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน อา้งอิงจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558) 
                         

หมายเหตุ รายชื่ออาจารย์ท่ีจะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรในค าสั่งจะต้องเป็น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกับในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งมีคุณสมบัตติามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีสังกัดในคณะ

หรือนอกคณะ  
 

(2)  ผู้ทรงวฒุิภายนอก       

      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นบุคคลผู้มี

ความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ  มีผลงาน และชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ และคุณวุฒิควรอยู่ในระดับ         

ท่ีสูงกว่าหลักสูตรท่ีจะเปิดสอน หรือหากมีคุณวุฒิไม่สูงกว่าจะต้องมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ   

ท่ีสามารถจะวิพากษ์หลักสูตรนัน้ได้ อย่างนอ้ย  2 คน 
 

(3)  ผู้แทนองค์กรวชิาชพี (ถ้าม)ี อย่างนอ้ย 1 คน 

 องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  หมายถึง องค์กรตามกฎหมาย ซึ่งก ากับมาตรฐาน            

ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา เช่น การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การขึ้นทะเบียน/

การออกใบอนุญาตการประกอบอาชพี/วชิาชีพ 

หมายเหตุ  คณะ/วทิยาลัย สามารถดูตัวอยา่ง ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในภาคผนวก 
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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)  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  

 (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 ารายละเอียดของหลักสูตร       

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา       

พ.ศ. 2558 (ซึ่งจะกล่าวในบทท่ี 2) รายละเอียดของหลักสูตรจะต้องอธิบายให้นิสิตทราบว่านิสิตจะต้องเรียน

รายวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล และสามารถเลือก

เรียนในหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของตัวนิสิตเองได้ โดยอธิบายถึงภาพรวมของการจัด

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ีจะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ การร่างหลักสูตร

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

อาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ซึ่งคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ต้องการให้บัณฑิตสาขา/สาขาวิชา............ในระดับ

คุณวุฒินั้นของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในสาขา /สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของ

สถาบันอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย และเป็นท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือก

เรียนหลักสูตรของสถาบันหรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจท่ีจะรับบัณฑิตเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยให้แสดง

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) เพื่อให้

เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้

ด้านใด  
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 1.2.4  ประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร กรณีคณะกรรมการเป็นคนละชุดกับ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการวพิากษห์ลักสูตร ขึน้อีกชุดหนึ่ง เพื่อประชุมวิพากษ์

หลักสูตร ท้ังนี้ จะต้องมีการจดบันทึกและรายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อประกอบการเสนอ         

ขออนุมัติหลักสูตร หลังจากนั้นให้คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา พิจารณาปรับแก้ไขร่างหลักสูตรตามรายงาน    

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

1.3  การน าเสนอร่างหลักสูตรต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 คณะ/วทิยาลัย/สาขาวิชา เสนอร่างหลักสูตรท่ีปรับแก้เรียบร้อยแล้วตอ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ตามล าดับ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สาขาวิชาที่ตอ้งการเปิดหลักสูตรควรมกีารวางแผนในระดับสาขาวิชาแล้วเสนอคณะ/วทิยาลัย    เพื่อท าการ

วเิคราะห์สภาพความพร้อมของคณะ/วทิยาลัย/สาขาวิชา 

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

คณะกรรมการตามคณะ/วทิยาลัย เพื่อพจิารณาอนุมัต ิเมื่อคณะ/วิทยาลัยอนุมัตแิลว้ให้ส่ง (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) 
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             สาขาวิชาท่ีต้องการเปิดหลักสูตรควรมีการวางแผนในระดับสาขาวิชาแล้วเสนอคณะ/วิทยาลัย     

เพื่อท าการวิเคราะห์สภาพความพร้อมของคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา  สาขาวิชาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ/

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

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชบ เมื่อคณะ/วิทยาลัยเห็นชอบแลว้ให้ส่ง (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ให้กับมหาวทิยาลยั

พิจารณา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จากนั้นให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อสภา

มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแล้วให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบ

หลักสูตร ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เมื่อส านักงานคณะกรรมการ           

การอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรแล้ว ก็จะส่งหลักสูตรแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

พิจารณารับรองคุณวุฒิและก าหนดอัตราเงินเดือน ตามประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น (ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาหลักสูตร ภายใน 120 วัน เพื่อรับทราบหลักสูตร)กรณีท่ีหลักสูตร

ดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาชพี คณะ/วทิยาลัย/สาขาวิชา ตอ้งน าเสนอหลักสูตรผ่านกรรมการ

สภาวชิาชีพ 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

ตอ่คณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร มหาวทิยาลัยพะเยา  

โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเหตุผลการขอปิดหลักสูตรนั้นๆ หากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยพิจารณา

แลว้มมีตเิห็นชอบ ก็จะน าเสนอหลักสูตรท่ีขอปิดต่อสภามหาวทิยาลัยเพื่ออนุมัต ิจากนัน้ก็จะน าเสนอการขอปิด

หลักสูตรดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัย

อนุมัตกิารขอปิดหลักสูตร ตามขัน้ตอนดังนี้ 
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สาขาวิชา                  คณะ/วิทยาลัย 

กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

กรรมการพจิารณากล่ันกรองหลักสูตรมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

 

คณะ/วทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

อนุมัติ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สาขาวิชา                  คณะ/วทิยาลัย 

 

กรรมการวชิาการมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

เห็นชอบ 

แจ้ง 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

รับทราบการอนุมัติปดิหลักสูตร 

                      อนุมัต ิ
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บทที่ 2 

(ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ) หลักสูตร................................................................ 

(ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ) ......................................................................... 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. XXXX 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     ......................................................................... 

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

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

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     ......................................................................... 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     ......................................................................... 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     ......................................................................... 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     ........................................................................ 

 

3. วิชาเอก 

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

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า.....................หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี ............... ปี 
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 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    (ระบุประเภทหลักสูตรทางวิชาการ หรือแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญา

ตรทีางวิชาชีพหรอืปฏิบัติการ หรอืหลักสูตรปรญิญาตรแีบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรอืปฏิบัติการ) 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

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

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  (กรณีเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความ

ตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550) 

     (ถ้ามี) 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญา..................................................................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

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

    ปีการศกึษา .......(กรณีที่มกีารเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหร้ะบุชื่อหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่)  

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย....................เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

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

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา .................... 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา (ระบุ) 

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

 8.2  .................................................................................. 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน  (ใหเ้รยีงตาม ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิตัวอักษร ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นาย............................ 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

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

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

2 นาง............................ 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

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

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

3 นางสาว.................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

4 นางสาว.................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

5 นางสาว.................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 
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หมายเหตุ   

1. ต้องมคีุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผูด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 5 คน  

ส าหรับหลักสูตรปฏิบัติการ (1) อย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  

   (2) เป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่นได้ แต่ตอ้งไม่เกิน 2 คน 

   ส าหรับหลักสูตรร่วมผลิต อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

  2. มีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 (1) เป็นงานวิจัยอย่างนอ้ย 1 รายการ 

 (2) เป็นผลงานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

 (3) กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จ

การศกึษาอย่างนอ้ย 1 รายการภายใน 2 ปี หรอื 2 รายการภายใน 4 ปี หรอื 3 รายการภายใน 5 ปี 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา (หากมีการสอนที่วิทยาเขตเชียงรายหรือ วิทยาการจัดการ 

กรุงเทพมหานคร ให้ระบุด้วย) 

         10.2 นอกสถานที่ตัง้......(ถ้าม)ี จะต้องรายงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ         

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

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

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

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

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

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

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

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

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

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

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

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

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

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

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

............................................................................................................................................................  
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

           001101 การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/วิทยาลัย................................. 
 

XXXXXX …………………………………. (ชื่อวชิาภาษาไทย) 

………………………………….(ชื่อวชิาภาษาอังกฤษ) 

X(X-X-X) 

 

                   13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/วิทยาลัย.......................... 
 

XXXXXX …………………………………. (ชื่อวชิาภาษาไทย) 

………………………………….(ชื่อวชิาภาษาอังกฤษ) 

X(X-X-X) 
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 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    (ถ้ามี) 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    (ถ้ามี) 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่    

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ตดิตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร (ต้องเขียนให้เป็นปรัชญา ไม่ใช่วัตถุประสงค์) 

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

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

 1.2 ความส าคัญ  (ความจ าเป็นของการเปิดหลักสูตร) 

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

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

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

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

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

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

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

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

 

หมายเหตุ  ควรใหค้รอบคลุม  3 ปริเขต (Domain)  ได้แก่ พุทธพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย  

  (Psychomotor Domain) และจิตพสิัย (Affective Domain) 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

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

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ......... พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

(ถ้ามี) 

 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

(ถ้ามี) 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม  (ถ้ามี)  

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                2.2.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ............พ.ศ. 2553

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

     2.2.2  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     2.2.3  คุณสมบัติเฉพาะสาขา....................................................(ถ้ามี) 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ....................................... 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  เชน่   2.3.1  พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ 

   2.3.2  .............................................   
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           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  เชน่ 2.4.1  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

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

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี(ตัวอย่าง) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (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 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     60 

 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

     

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

     

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

     

4. งบเงินอุดหนุน      

รวมรายจ่าย      
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2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ....... พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร .................. หนว่ยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 

พ.ศ. ...... 

(หลักสูตรเดิม) 

หลักสูตรใหม่/

ปรับปรุง พ.ศ. ...... 

(หลักสูตรที่เสนอ) 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ   

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั    

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก    

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต   

   1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ    

   1.2  กลุ่มวิชาเอก    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต   

4.รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี    

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ   
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน  30  หน่วยกิต 

       001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

  002201  พลเมืองใจอาสา    3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 
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               2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 

  วิชาพืน้ฐานด้าน.............................................. 

  กลุ่มวชิาเอก 

   วิชาเอกบังคับ................................................. 

   วิชาเอกเลือก.................................................. 

 

xxxxxx ฝกึงาน * 6 หนว่ยกิต 

 Professional Training    

xxxxxx การศกึษาอิสระ * 6 หนว่ยกิต 

 Independent Study   

xxxxxx สหกิจศึกษา * 6 หนว่ยกิต 

 Co – operative Education    

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

       

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิ สิ ต ส ามารถ เลื อ ก เรี ยน รายวิ ชาที่ เปิ ด สอน ในมหาวิ ท ยาลั ยพ ะเย า  ห รื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

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 หน่วยกิต 

   

   

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

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 หน่วยกิต 

 

 

        หมายเหตุ       *ให้นสิิตเลือกเรียน xxxxxx     ชื่อวชิาภาษาไทย  (ถ้ามี) 

                                                            ชื่อวชิาภาษาอังกฤษ 

- ด าเนนิการจัดท าแผนการศึกษาทุกภาคการศึกษาและทุกชั้นปี 

- ควรเรียนรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

xxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย                               x(x-x-x) 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

รายวิชาบังคับก่อน  :  XXXXXX   ชื่อวิชาภาษาไทย (ถ้ามี)  

 และ/หรอื  :  XXXXXX   ชื่อวิชาภาษาไทย (ถ้ามี) 

Prerequisite  :  XXXXXX  ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  

 and/or :  XXXXXX  ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

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

 เขียนถึงหัวข้อหรือเนื้อหารายวิชาที่สอน  

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

 เป็นการแปลค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  

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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม        3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 
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001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 

communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5)

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and 

sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for 

further study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา       3(2-2-5) 

   Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 
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002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

 Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions  

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in 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 related legal regulation 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 
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with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and 

environmental saving 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ ์

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

goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, 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 สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

  2.5 เลข 5 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5 (ถ้ามี) 

  2.6 เลข 6   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 (ถ้ามี) 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  (สาขาวิชาก าหนดเอง) 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 

  (สาขาวิชาก าหนดเอง) 
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3.2  ชือ่ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่จ ากัดจ านวน ซ้ าได้) (ใหเ้รยีงตาม ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิตัวอักษร ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

(ระดับอุดมศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

ป ี

1* นาย........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

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

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

25.... 

25.... 

25.... 

2* นาง........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

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

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

25.... 

25.... 

25.... 

3 นางสาว..................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

25.... 

25.... 

4 นาย......................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

25.... 

25.... 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

หมายเหตุ 1. ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 5 คน  

ส าหรับหลักสูตรปฏิบัติการ  

(1) อย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  

(2) เป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่นได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 คน 

   ส าหรับหลักสูตรร่วมผลิต อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

 2. มีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ หมายถงึ ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า (ใหเ้รยีงตาม ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิตัวอักษร ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ป ี

1 นาย........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

ศาสตราจารย์ Ph.D. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

25.... 

25.... 

25.... 

2 นาง........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

รองศาสตราจารย์ ปร.ด. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

25.... 

25.... 

25.... 

3 นางสาว..................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

25.... 

25.... 

4 นาย......................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

25.... 

25.... 

หมายเหตุ  คุณวุฒิ (ระดับอุดมศกึษา) ให้เรยีงล าดับจากวุฒิที่สูงสุดก่อน 

1. คุณวุฒิปริญญาโท หรอื เทียบเท่า หรอื ผูช่้วยศาสตราจารย์ หรอื วุฒิปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าและประสบการณไ์ม่น้อยกว่า 6 ปี 

2. อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผดิชอบรายวิชา



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  

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

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

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

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

 4.2  ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   เชน่ 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรอืจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

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

........................................................................................................................................................... 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ  

 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

3. ด้านภาวะผู้น า  

 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 (2)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 (4)   มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

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

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

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

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

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

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

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

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

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

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 

     ที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

    (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

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

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

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

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

 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

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

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

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

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

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ 

     และคิดอย่างเป็นระบบ 

 (2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมือ 

     เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ 

      แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหา 

     ได้อย่างเหมาะสม 
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  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

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

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

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

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

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

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

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

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

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

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                    (1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม  

     บทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน 

    เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

          (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

(5)  มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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    2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

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

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

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

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

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

     สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืน าสถิติ 

     มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

      (3) มทีักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

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

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

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

  

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตรท์ี่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

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

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

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

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

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

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

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

 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

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

 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

............................................................................................................................................................  
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 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี) 

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

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

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

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

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

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

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

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

  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

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

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

............................................................................................................................................................  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

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 

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ● ○   ● ●   

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ●   

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทัิล   ●  ● ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ●  ○   

003202 การจัดการสุขภาพและ 

            สิ่งแวดลอ้ม 

  ● ● ● ● ●  ●    ● ● ●  ● ●  ○ ● ○ 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ  

 

●  ●  ● ● ● ● ○   ○ ○ ○   ○  ○ ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

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) 

004201 บุคลิกภาพและ 

           การแสดงออกในสังคม  

 ● ●  ● ● ● ● ●   ●       ● ●  ● 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับ...................... พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

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

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

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

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

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

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

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

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

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

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

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

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

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

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

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

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

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

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

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

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

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

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

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

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

 

2. บัณฑติ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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3. นิสิต 

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

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

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

4. คณาจารย์ 

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

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

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

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

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

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

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

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

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

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

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

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators 

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

1. .  มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ แสดงถึง      

การผลิตบัณฑิตที่คาดหวัง สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี ) พันธกิจ วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์       

ของมหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

และสถานการณภ์ายนอกหรอืการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

     

2. มี ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ งร าย วิ ช า  แ ล ะ ร าย ล ะ เอี ย ด             

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3     

และ มคอ.4 ที่สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน     

ในหลักสูตร ก่อนเปิดการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

3 . มี ก ารป ระ เมิ น ผลก ารด า เนิ น ก ารขอ งรายวิ ช า              

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาทุกรายวิชา         

ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และน าไปพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

     

4. มี ก ารป ระเมิ นผลการด า เนิ นก ารของหลั กสู ต ร               

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถิติของนิสิตการบริหาร

จัดการหลักสูตร สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

และน าไปวางแผนเพื่ อพัฒนาหลักสูตรให้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

5. มีการด าเนินการของหลักสูตรที่ เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) และเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และมีการประชุมหารือเพื่อติดตาม วางแผนปรับปรุ ง/

พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่าง

สม่ าเสมอ 

     

6.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตั้งใหมทุ่กคน 

 ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

     

7. อาจารย์ประจ าและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

ของหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

     

8. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่       

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติที่มีตอ่บัณฑติใหม่ เป็นไปตามที่หลักสูตรคาดหวัง 

     

9.  ......................................................      
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หมายเหตุ   

1. คณะ/วิทยาลัย อาจก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึน้ เพื่อการยกระดับมาตรฐานของ

ตนเองโดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  

2. ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

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

การก าหนดตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงาน

คุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ

วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา

สถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) หรือหาก

หลักสูตรใดมีความประสงคจ์ะก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท าได้ 

3. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 ระบุ ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างนอ้ย 6 ด้าน ดังนี้ 

3.1 การก ากับมาตรฐาน 

3.2 บัณฑติ 

3.3 นักศึกษา 

3.4 คณาจารย์ 

3.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

3.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

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

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

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

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

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

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

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

เอกสารภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ....... พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

         ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา) 

ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ. ......และหลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. .......  

      (กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ภาคผนวก ซ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ภาคผนวก ฌ ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

ภาคผนวก ญ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างตารางเปรียบเทยีบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 

   1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

   1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

30 หน่วยกิต 

 

30 

21 

9 

30 

21 

9 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

          2.1.1 วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ 

           2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 

            2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

            2.2.2 วิชาเอกเลือก 

72 หน่วยกิต   

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  120 หน่วยกิต   หน่วยกิต   หน่วยกิต 
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ตัวอย่าง ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

     3(2-2-5) 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    

ปดิรายวิชา 
 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลอืก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

 

1(0-2-1) 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    
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004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

    1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                        3(3-2-5)                             

    Citizen Mind by Citizenship   

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(3-2-5)                              

    Multicultural  Society                                          

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล            3(3-2-5)                             

    Communication in Digital Society  

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(3-2-5) 

Health and Environment Management                           

 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ               3(3-2-5)                            

    Art of Living  

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)  

    Socialized Personality  

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

 

 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)     

ปิดรายวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)       

ปิดรายวิชา 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปดิรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                             หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                       หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      หน่วยกิต  

251100 ปรัชญาวิทยาศาสตร์1                               (1-0) 

Philosophy  of  Science 

     ประวัติวทิยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่ออารย

ธรรม วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมลูโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์วิธีการ

น าเสนอรายงานปากเปล่าโดยอาศัยสื่อผสม การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานเฉพาะอย่าง 

และวิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

      Scientific history,methology,progress and impact to 

civilization,field and non-field data collection, data 

analysis via computer, oral and mixed media data 

presentation, computer packages related to subject 

studies. 

   ปิดรายวิชา 

258101 ชีววิทยาเบื้องต้น                                 4(3-3) 

Introductory   Biology 

      โครงสรา้งหน้าที่ของเซลลแ์ละออร์แกเนลล์  พันธุ

ศาสตร์ กระบวนการท างานของสิง่มชีีวติ วิวัฒนาการ 

ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต ปฏิสมัพันธ์ของสิ่งมีชีวติกับ

สิ่งแวดล้อม 

      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 เซลล์และเมแทบอลิซึม 

พันธุศาสตร์ ววิัฒนาการ ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต โครงสรา้งและหน้าที่ของพืช โครงสรา้งและ

หน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤตกิรรม  

      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 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

  146200 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 

โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลกั คอื การพูดและ

การเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายทีม่ี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิตก าลังศึกษาอยู่เข้า

กับค าศัพท์เชิงวิชาการและเฉพาะทางมากขึน้ รวมถงึ

โครงสรา้งทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึน้ 

      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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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 
 

หมายเหตุ  จัดท าตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาทุกชัน้ปี 

 

 

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

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอ้ม 3(2-2-5) 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

001172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

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

001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6) - - - 

251100 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2) - - - 

   241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

   242104 เคมี 1 4(3-3-8) 

 รวม 17 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

001171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) 003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 

256103 เคมีเบือ้งต้น 4(3-3-8) - - - 

258121 ชีววทิยาของพืช 3(2-3-6) - - - 

xxxxxx วชิาเอกเลือก 3(X-X-X) xxxxxx วิชาเอกเลือก 3(X-X-X) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) - - - 

   241112 คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

   242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

   243102 ชีววทิยา 2 3(2-3-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 
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 (ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ) หลักสูตร................................................................ 

(ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ) ......................................................................... 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. XXXX 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     ......................................................................... 

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

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     ......................................................................... 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     ......................................................................... 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     ......................................................................... 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     ........................................................................ 

3. วิชาเอก 

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

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า.....................หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาโท ............... ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

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

 5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  (กรณเีป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความ

ตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550) 

     (ถ้ามี) 
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 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญา..................................................................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

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

    ปีการศกึษา .......(กรณีที่มกีารเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหร้ะบุชื่อหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่)  

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย....................เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

                      เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา .................... 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา (ระบุ) 

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

 8.2  .................................................................................. 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน (ใหเ้รยีงตาม ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิตัวอักษร ก-ฮ) 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นาย............................ 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

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

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

2 นาง............................ 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

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

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

3 นางสาว.................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 
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หมายเหตุ  

1. ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์          

อย่างน้อย 3 คน   

2. มีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 (1) เป็นงานวิจัยอย่างนอ้ย 1 รายการ 

 (2) เป็นผลงานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

 (3) กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง

ส าเร็จการศกึษาอย่างนอ้ย 1 รายการภายใน 2 ปี หรอื 2 รายการภายใน 4 ปี หรอื 3 รายการภายใน 5 ปี 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา (หากมีการสอนที่วิทยาเขตเชยีงราย หรอื วิทยาการจัดการ 

กรุงเทพมหานคร ใหร้ะบุด้วย) 

         10.2 นอกสถานที่ตัง้......(ถ้ามี) จะต้องรายงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ         

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

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

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

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

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

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

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

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

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

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

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

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

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

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

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

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

 

 

 



 
 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

(2) ด้านการวิจัย 

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

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

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

(3) ด้านบริการวิชาการ 

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

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

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

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

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

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

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

     (ถ้ามี) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    (ถ้ามี) 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    (ถ้ามี) 

 13.4 การบรหิารจัดการ  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร (ต้องเขียนให้เป็นปรัชญา ไม่ใช่วัตถุประสงค์) 

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

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

 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  ควรใหค้รอบคลุม  3 ปริเขต (Domain)  ได้แก่ พุทธพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย  

  (Psychomotor Domain) และจิตพสิัย (Affective Domain) 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

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

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ......... พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

(ถ้ามี) 

 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

(ถ้ามี) 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                2.2.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ............พ.ศ. 2553

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

     2.2.2  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     2.2.3  คุณสมบัติเฉพาะสาขา....................................................(ถ้ามี) 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ....................................... 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  เชน่   2.3.1  พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ 

   2.3.2  .............................................   
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           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  เชน่ 2.4.1  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

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

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี(ตัวอย่าง) 

 2.5.1 แผน ก แบบ ก 1  

 

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปีที่ 1  5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2   5 5 5 5 

         รวม  5     10       10       10       10 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    5 5 5 

 

 2.5.2 แผน ก แบบ ก 2  

 

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปีที่ 1  10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2   10 10 10 10 

          รวม  10 20       20       20       20 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    10 10 10 
 

 

 2.5.3 แผน ข  

 

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา  

2559 2560 2561 2562 2563 

ช้ันปีที่ 1  20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2   20 20 20 20 

          รวม  20 40       40       40       40 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    20 20 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

     

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

     

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

     

4. งบเงินอุดหนุน      

รวมรายจ่าย      

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ....... พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร .................. หนว่ยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการ 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. ..... 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

1. 

 

 
 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

งานรายวิชา                     ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวชิาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   ไมน่อ้ยกว่า                       

1.2.1  วชิาเอกบังคับ  

1.2.2  วชิาเอกเลอืก    ไมน่อ้ยกวา่  

วิทยานิพนธ ์                      ไม่น้อยกว่า  

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง      ไม่น้อยกว่า 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ * 

 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

36 

..... 

..... 

12 

..... 

..... 

..... 

..... 

12 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

3-6 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกวา่ 36 36 36 ..... ..... ..... 

 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559   

 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

               3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

  1) วทิยานพินธ์ จ านวน ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx วิทยานิพนธ์     ..... หน่วยกิต 

 

 

 

 



 
 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

           3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 

  1) หมวดวิชาพืน้ฐาน จ านวน ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx   …………………..   ….. หนว่ยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า ..... หนว่ยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ จ านวน ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx   …………………   x(x-x-x) 

   (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า ..... หนว่ยกิต 

  xxxxxx  ……………………   x(x-x-x) 

  3) วทิยานพินธ์ จ านวน ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx  ……………………   ….. หนว่ยกิต 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต จ านวน .... หนว่ยกิต 

  xxxxxx …………………….   ….  หนว่ยกิต 

 

         3.1.3.3 แผน ข 

  1) หมวดวิชาพืน้ฐาน จ านวน ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx   …………………..   ….. หนว่ยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า ..... หนว่ยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ จ านวน ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx   …………………   x(x-x-x) 

   (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า ..... หนว่ยกิต 

  xxxxxx  ……………………   x(x-x-x) 

  3) วทิยานพินธ์ จ านวน ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx  ……………………   ….. หนว่ยกิต 

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต จ านวน .... หนว่ยกิต 

  xxxxxx …………………….    …..  หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

xxxxxx  x(x-x-x) 

   

xxxxxx  x(x-x-x) 

    

 รวม XX หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

 รวม XX หน่วยกิต 

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

xxxxxx  x(x-x-x) 

   

xxxxxx  x(x-x-x) 

   

 รวม XX หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

 รวม XX หน่วยกิต 
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3.1.4.3 แผน ข  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

xxxxxx  x(x-x-x) 

   

xxxxxx  x(x-x-x) 

   

 รวม XX หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

 รวม XX หน่วยกิต 

 

        หมายเหต ุ      *ให้นิสติเลอืกเรียน xxxxxx     ชื่อวิชาภาษาไทย  (ถ้ามี) 

                                                            ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

ด าเนนิการจัดท าแผนการศึกษาทุกภาคการศกึษาและทุกชัน้ปี 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

xxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย                               x(x-x-x) 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

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

 เขียนถึงหัวข้อหรือเนื้อหารายวิชาที่สอน  

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

 เป็นการแปลค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  

 

xxxxxx  สัมมนา         x(x-x-x) 

 Seminar 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน...................... 

  Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in ……………… 

 

xxxxxx  หัวข้อพิเศษ        x(x-x-x) 

 Special Topics or Selected Topics or Current Topics 

  การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

............ การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถาม 

  Selecting interesting or current topic or case study in …………, studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

xxxxxx  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง      x(x-x-x) 

 Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ และการอภปิราย การเผยแพร่ ในหัวข้อ ทางด้าน........ 

  Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing in……….. 
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xxxxxx  วิทยานิพนธ์        x(x-x-x) 

 Thesis 

  การสร้างความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการตีพมิพ์ 

เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ........ 

  Constructing new Knowledge by systematic research methodology, problem solving and 

publishing……….. 

 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับบัณฑติศึกษา) 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข 7   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

  2.2  เลข 8    หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  (สาขาวิชาก าหนดเอง) 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 

  (สาขาวิชาก าหนดเอง) 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่จ ากัดจ านวน) (ใหเ้รยีงตาม ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ ตัวอักษร ก-ฮ) 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

(ระดับอุดมศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

1* นาย........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

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

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

2* นาง........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

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

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

3 นางสาว..................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

4* นาย......................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

5 นางสาว.................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

6 นาย......................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

7 นางสาว.................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 
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หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

1. คุณวุฒิ (ระดับอุดมศกึษา) ใหเ้รียงล าดับจากวุฒิที่สูงสุดก่อน และให้หมายเหตุอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

2. ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

3. มีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 (1) เป็นงานวิจัยอย่างนอ้ย 1 รายการ 

 (2) เป็นผลงานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

 (3) กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง

ส าเร็จการศกึษาอย่างนอ้ย 1 รายการภายใน 2 ปี หรอื 2 รายการภายใน 4 ปี หรอื 3 รายการภายใน 5 ปี 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ (ใหเ้รยีงตาม ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิตัวอักษร ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นาย........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

ศาสตราจารย์ Ph.D. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

2 นาง........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

รองศาสตราจารย์ ปร.ด. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

 

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

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

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

3 นางสาว..................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

4 นาย......................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

5 .................................. 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

................. 
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หมายเหตุ   

1. คุณวุฒิ (ระดับอุดมศกึษา) ใหเ้รียงล าดับจากวุฒิที่สูงสุดก่อน 

2. คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์

ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนดในการพิจารณาแตง่ตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  

 (ถ้ามี) 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

     แผน ก 

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

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

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

   แผน ข 

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

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

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

  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

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

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

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

 5.3 ช่วงเวลา 

  

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

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

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

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

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

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

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

 5.5 การเตรยีมการ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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  5.6 กระบวนการประเมินผล 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล          

 

1.2 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและมี

วินัยในตนเอง 

 

 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

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

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

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

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

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

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

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

 

 



 
 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

น ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

  (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

  (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

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

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

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

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

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

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

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

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

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

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรอืปัญหา 

   (2) สามารถสังเคราะหแ์ละบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรูเ้ดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ  หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

   (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรือปัญหาที่

ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

  (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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     2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

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

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

    2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

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

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

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหา             

ได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  (4) มี ความรับผิด ชอบและวางแผนในการพัฒ นาตน เองให้ มี ป ระสิท ธิภ าพ                 

ในการปฏิบัติงานระดับสูง 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

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

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

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

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า           

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

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

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

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

 

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

  (1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

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

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

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

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

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

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

................................................................................................................................ 
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       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

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

 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

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

 

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี) 

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

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

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

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

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

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

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

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

  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

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

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

............................................................................................................................................................  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

(ถ้ามี) 

(ระบุรหัสวชิาและช่ือรายวชิา) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) 

xxxxxx ……………………………………….                       

xxxxxx ……………………………………….                       

xxxxxx ……………………………………….                       

xxxxxx ……………………………………….                       

xxxxxx ……………………………………….                       

xxxxxx ……………………………………….                       

xxxxxx ……………………………………….                       

xxxxxx ……………………………………….                       
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

                                                                                                                                                                                                                                               

...................... พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

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

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

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

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

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

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

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

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

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

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

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

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

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

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

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

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

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การก ากับมาตรฐาน 

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

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

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

 

2. บัณฑติ 

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

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

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

 

3. นิสิต 

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

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

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

 

4. คณาจารย์ 

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

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

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

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

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

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

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

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

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

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

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

 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

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

1.  มี รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ แสดงถึ ง        

การผลิตบัณฑิตที่คาดหวัง สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี ) พันธกิจ วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์       

ของมหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

และสถานการณภ์ายนอกหรอืการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

     

2. มี ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ งร าย วิ ช า  แ ล ะ ร าย ล ะ เอี ย ด             

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3     

และ มคอ.4 ที่สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน     

ในหลักสูตร ก่อนเปิดการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา 

     

3 . มี ก ารป ระ เมิ น ผลการด า เนิ น ก ารขอ งราย วิ ช า              

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาทุกรายวิชา         

ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และน าไปพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

     

4. มี ก ารป ระเมิ นผลการด า เนิ นก ารของหลั กสู ต ร               

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถิติของนิสิตการบริหาร

จัดการหลักสูตร สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

และน าไปวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

5. มีการด าเนินการของหลักสูตรที่ เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) และเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

และมีการประชุมหารือเพื่อติดตาม วางแผนปรับปรุ ง/

พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่าง

สม่ าเสมอ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

6.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหมทุ่กคน 

 ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

     

7. อาจารย์ประจ าและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

ของหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

     

8. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่       

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติที่มีตอ่บัณฑติใหม่ เป็นไปตามที่หลักสูตรคาดหวัง 

     

9.  ......................................................      

หมายเหตุ   

1. คณะ/วิทยาลัย อาจก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย หรอืก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของ

ตนเองโดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  

2. ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

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

การก าหนดตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงาน

คุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ

วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้ งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา

สถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา (ถ้ามี) หรือหาก

หลักสูตรใดมีความประสงคจ์ะก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท าได้ 

3. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 ระบุ ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างนอ้ย 6 ด้าน ดังนี้ 

3.1 การก ากับมาตรฐาน 

3.2 บัณฑติ 

3.3 นักศึกษา 

3.4 คณาจารย์ 

3.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

3.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

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

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

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

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

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

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

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

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

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

เอกสารภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ....... พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิต 

                 ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

         ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา) 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ. ......และหลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. .......  

      (กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุง) 

ภาคผนวก ฉ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก ช รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ซ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ภาคผนวก ฌ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ญ ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

ภาคผนวก ฎ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างตารางเปรียบเทยีบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ล าดับ

ท่ี 
รายการ 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 
แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 1 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน 

ข 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

งานรายวชิา                     ไม่น้อยกว่า 

1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน   

1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่นอ้ยกว่า                       

1.2.1  วิชาเอกบงัคับ  

1.2.2  วิชาเอกเลือก           ไม่นอ้ยกว่า  

วทิยานิพนธ ์                      ไม่น้อยกว่า  

การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง  ไม่น้อยกว่า 

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต * 
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..... 
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..... 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
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ตัวอย่าง ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560  

หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2560 สาระทีป่รับปรุง 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies  

ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการในระดบักลาง 

และสูงเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศึกษาระดับ 

ปริญญาโทโดยเนน้ดา้นการอ่านและการเขียนเชงิ

วชิาการ 

Academic English at intermediate and  

upper-intermediate level for graduate studies by 

focusing on academic reading and writing skills  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies  

ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ ประเภท 

ของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์

และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียน

เรียงความ การแสดงความคิด เห็นอย่างมี

วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการ

เขี ย น  ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี แ ล ะ ฐ าน ข้ อ มู ล

อิ เลคทรอนิกส์ เพื่ อแสวงหาความรู้เพิ่ มเติม

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีตนสนใจและในวิชาชีพของตน 

ระบบอา้งอิงและการเขียนอ้างองิ 

Academic English, types of  

reading texts, analytical reading and writing, 

paragraph writing, essay writing, expressing 

critical opinion towards reading texts through 

speaking and writing, using technology and 

electronic data base, citation system, and 

writing citation   

 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 
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146701   ระเบียบวธีิวิจัยทางสังคมศาสตร์  

          3 (3-0-6) 

            Research Methodology in Social   

            Sciences  

 ความหมาย ประเภท และ

กระบวนการวจิัย การก าหนดปัญหา สมมุตฐิาน

และตัวแปร การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวจิยั การประเมิน

งานวจิัย การน าผลงานวจิัยไปใช ้จรรยาบรรณ

นักวจิัย เทคนิควธีิการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

Research definition, type and research  

process, the domination of research problems, 

variables and hypothesis, data analysis and 

collection, proposal and research report writing, 

research evaluation and application, ethics of 

researchers and research techniques in social 

science 

146701  ระเบียบวธีิวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

          3 (3-0-6) 

            Research Methodology in Social 

Sciences 

 กระบวนทัศน์ทางการวจิัยจรยิธรรม

วจิัย รูปแบบการวจิัย ระเบียบวิธีและการ

ออกแบบวจิัย คุณลักษณะของการวจิัยเชงิ

ปริมาณ คุณภาพ และแบบผสมผสาน การเลอืก

วธีิวิจัย ค าถามและสมมุติฐานการวิจัย เครื่องมือ

ท่ีใชใ้นการวิจัย การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์

ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจยั  

Research paradigm, research ethics,  

research design and methodology,  

characteristics of quantitative, qualitative and 

mixed-methods research, justification of 

research methodology, research questions and 

hypothesis, research tools, data collection and 

analysis, and research report writing 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

146720 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 3 (3-0-6) 

 Second Language Acquisition  

ทฤษฎี วิธีการ และองคป์ระกอบท่ี 

เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาท่ีสองในดา้น 

ภาษาศาสตร์ ภาษาแม่ต่อการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 

เทคนิคและความแตกต่างระหวา่งบุคคลในการ

146722 การเรียนรู้ภาษาท่ีสอง 3 (3-0-6) 

 Second Language Acquisition  

กระบวนการรับรู้และการเรียนรู้การ 

ได้มาของภาษาท่ีหน่ึงและที่สองการตัดสินใจให ้

เหตุผลเกี่ยวกับวิธีการวิจัยโดยอ้างองิจาก

ประเด็นทางด้านสังคม จิตวิทยา ปัญญา และ

ปรับรหัสวชิา/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

เรียนรู้ภาษาท่ีสอง 

 Language theory, language learning  

and factors influencing second language learning 

such as linguistics factor, first language 

interference, second language learning 

strategies and individual difference in second 

language acquisition 

 

ภาษาศาสตร์ ทฤษฎี และการประยุกตใ์ชใ้นการ

สอนภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาท่ีสอง 

 Processes of first language and  

second language acquisition and learning  

acquisition, justification of research 

methodology based on social, psychological, 

cognitive, and linguistic aspects, theoretical 

and implication for English teaching to second 

language learners  

146721 การวเิคราะห์ไวยากรณ์อังกฤษ 

 3 (3-0-6) 

            English Grammatical Analysis 

ทฤษฏีการวิเคราะห์ ค า หนว่ยค า  

ประโยค หนา้ที่และความหมายทางไวยากรณ์ใน 

ภาษาอังกฤษ 

Analysis theories to words, phrases and  

sentences as well as their functions and  

meanings in the sentences 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวชิา 

 146720   ภาษาศาสตร์ส าหรับภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ 

เปิดรายวชิาใหม่ 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

3 (3-0-6)   

             Linguistics for English as a Foreign 

Language  

องคป์ระกอบของภาษาอังกฤษ ระบบ 

เสียง ระบบค า ระบบประโยค ระบบความหมาย  

หนา้ที่ของภาษาในฐานะเคร่ืองมอืในการสื่อสาร 

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎี

ภาษาศาสตร์กับการศึกษาภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

Elements of the English language,  

phonology, morphology, syntax, semantics,  

function of language as a means of 

communication, linguistic theories, connection 

between linguistic theories and the study of 

English as a Foreign Language (EFL) 

146722 การอา่นและการเขียนเชงิวเิคราะห์และ

วจิารณ ์ 3 (3-0-6) 

            Analytical Reading and Writing 

           กลยุทธ์ในการอา่นเอกสารทางวิชาการขั้น

สูง และในการเขียนเชงิวชิาการ  

             Advanced academic reading and 

writing strategies  

 

146723  การเขียนเชงิวชิาการขัน้สูง   

3 (2-2-5) 

 Advanced Academic Writing  

การเขียนถอดความ การเขียนสรุป 

ความ การเขียนบทสังเคราะห์ การเขียนทบทวน 

วรรณกรรม และการเขียนบทความวิจัยและการ

เขียนบทความวิชาการ ผ่านการอ่านเร่ืองท่ีคัด

สรรอย่างหลากหลาย 

Academic writing in advanced level,  

ปรับรหัสวชิา/ ปรับ

ชื่อวิชาภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ/ 

ปรับหนว่ยกิต/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

avoiding plagiarism, paraphrasing,  

summarizing, synthesis writing, writing for 

literature review, and writing for research and 

academic articles based on selections of 

related reading texts 

146723 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารขั้นสูง 

 3 (2-2-5) 

Advanced English Communications  

การพูด การสนทนา และการอภิปราย ใน 

ชวีติประจ าวันและในบริบทเชงิวชิาการ 

 Speaking and discussing in daily lives 

and academic contexts 

 

146721 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารขั้นสูง 

 3 (2-2-5) 

English for Advanced Communication  

นยิามและองค์ประกอบของการสื่อสาร  

บริบทตา่งๆของการสื่อสารท้ังเชิงวิชาการและ 

เชงิวชิาชีพ การสื่อสารโดยการใชว้ัจนะและอวัจ

นะภาษา การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม การ

ตระหนักถึงประเด็นส าคัญในการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรม งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นดา้น

การสื่อสาร 

Definition and components of  

communication, various contexts of 

communication including academic and 

professional areas, verbal and non-verbal 

communication, intercultural communication, 

awareness of significant issues in cross cultural 

communication, research topics on 

communication issues 

ปรับรหัสวชิา/ ปรับ

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา 

146724  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล 146724  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากล ปรับค าอธิบาย



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

 3 (3-0-6) 

English as an International Language  

ววิัฒนาการ การแพร่ขยายและอทิธิพล 

ของภาษาอังกฤษจากอดตีจนมาถึงปัจจุบัน 

วเิคราะห์บทบาทและความส าคญัของภาษาอังกฤษ

เพื่อการประยุกตใ์ชใ้นดา้นวชิาชีพทางภาษา 

อภิปรายถึงความส าคัญของสทิธิทางด้านภาษา ข้อ

ถกเถียงเกี่ยวกับอาณานิคมในแง่ภาษาศาสตร์ 

รวมท้ังขอ้ดแีละข้อเสียของภาษาเพื่อการส่ือสารใน

ระดับกวา้ง  

Exploration of the rise of English to its  

current dominant status, the implication of its  

current position for language professionals, 

discussions of language rights and claims about 

linguistic imperialism, and the advantages and 

disadvantages of language of wider 

communication 

 3 (3-0-6) 

English as an International Language  

การส ารวจการแพร่ขยายของ 

ภาษาอังกฤษมาจนถึงสถานะทีม่อีทิธิพลใน

ปัจจุบัน การประยุกตใ์ช้จุดยนืของภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบันส าหรับวชิาชีพด้านภาษา สิทธิ

ทางด้านภาษาและข้อถกเถยีงเกี่ยวกับอาณา

นคิมในแงภ่าษาศาสตร์ ข้อดีและข้อเสียของ

ภาษาเพ่ือการสื่อสารในระดับกวา้ง และการสอน

ภาษาอังกฤษส าหรับข้ามวัฒนธรรม 

Exploration of the rise of English to its  

current dominant status, implication of its  

current position for language professionals, 

language rights and claims about linguistic 

imperialism, advantages and disadvantages of 

language of wider communication, and English 

language teaching for cross-culture  

 

 

รายวชิา 

146725  สารสนเทศเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ

 3 (2-2-5) 

Information Technology for English  

Language Studies 

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 

146725  นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 

 3 (2-2-5) 

Innovations in English Language  

Teaching  

ค าจ ากัดความและคุณลักษณะของ 

ปรับชื่อวิชา

ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ฐานขอ้มูลอเิลคทรอนิกสท้ั์ง

ในและตา่งประเทศ การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษ และเกี่ยวกับหัวขอ้ท่ีตนสนใจใน

การศึกษาค้นควา้และในวชิาชีพของตน 

Information technology, innovations,  

online and electronic databases for education, 

research, and professional purposes 

 

นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้กระบวนการพัฒนา 

นวัตกรรม การออกแบบ การประเมินนวัตกรรม 

และประเด็นปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 

Definitions and characteristics of  

innovations and multimedia for English 

teaching, process of innovation development, 

designs, evaluation, and current issues related 

to innovations 

146726  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ  3 (3-0-6) 

Teaching English as a Foreign  

Language 

 ภาพรวมและแนวคิดพื้นฐานในการใช้

ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศการ

เรียนรู้ภาษาท่ีสอง วิธีการเรยีนการสอน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ   บทบาท

ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศในบริบทของประเทศ

ไทย  ปัญหาและเทคนิควธีิการสอนภาษาอังกฤษ 

โดยเนน้แนวทาง วธีิและเทคนิคเชงิสื่อสารใน

ปัจจุบัน 

Overview of basic concepts in English 

as a foreign language, second language 

acquisition and  language teaching methodology, 

146726  การสอนภาษาอังกฤษส าหรับผูพู้ด

ภาษาอื่น   3 (2-2-5) 

Teaching English to Speakers of  

Other Languages  

ทฤษฎีพื้นฐานในการสอนภาษาอังกฤษ

ส าหรับผู้พูดภาษาอื่น วธีิการสอนภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบัน การออกแบบการจัดการการเรียนรู้

และการวางแผนการสอนการสาธติการสอนและ

การอภิปราย 

Theoretical background of teaching 

English to speakers of other languages 

(TESOL), current pedagogical approaches, 

design of instructional unitand lesson planning, 

teaching demonstration and discussion 

 

ปรับชื่อวิชา

ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา/ 

ปรับหนว่ยกิต 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

the role of teaching English as a 

foreign  language in the Thai pedagogical 

context ,problems and techniques of teaching 

English as a foreign language focusing on 

current  communicative  approaches, methods 

and techniques 

146727  การแปลเพื่องานอาชพี 3 (3-0-6) 

            Translation for Career 

ทฤษฎีการแปลตา่ง ๆ ฝกึฝนการแปล 

อังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษในระดับสูง 

เพื่อน าไปสู่การแปลเพื่องานอาชพีท่ัวไป 

Theories of translation, practice to  

translate English to Thai and Thai to English in  

order to be prompt for the general careers 

 

146727  การแปลขั้นสูง 3 (3-0-6) 

            Advanced Translation  

ความหมาย ประเภท และทฤษฎขีอง 

การแปล รูปค าและความหมาย กลวธีิและ 

กระบวนการแปล การวเิคราะหข์้อบกพร่องและ

ปรับปรุงบทแปล การแปลข้อความเชงิเปรียบ 

บริบทกับการเลอืกใช้ค า การแปลสิ่งท่ีรู้จักและ

ไมรู้่จักในวัฒนธรรมของภาษาและการแปลใน

บริบทตา่งๆ 

Meaning, type and translation  

theories, form and meaning, translation 

strategies and process, translation weakness 

analysis and improvement, metonymy and 

metaphor, connotation and collocation, and 

known and unknown word translation in both 

translation cultures, and translation in different 

contexts 

ปรับชื่อวิชา

ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา 

146728  ภาษาศาสตร์ขั้นสูง  3 (3-0-6)  ปิดรายวชิา 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

            Advanced Linguistics  

ทฤษฎีทางภาษา แนวคิด หลักการทาง

ภาษาศาสตร์ ปัจจัย ความเกี่ยวพันระหว่างทฤษฎี

และองคป์ระกอบของภาษาอังกฤษ  ระบบเสียง 

ระบบค า ระบบประโยค และระบบความหมาย   

 Linguistic theories; concepts, principles, 

factors, connection, elements of English 

language, phonology, morphology, syntax and 

semantics  

 146728  การน าเสนอและการอภิปรายเชงิ

วชิาการ 3 (2-2-5)  

            Academic Presentation and 

Discussion  

วธีิการน าเสนอข้อมูลเชงิวชิาการตาม 

บริบทตา่งๆ เทคนิคและสื่อเพื่อการน าเสนอท่ี 

มปีระสิทธิภาพ การน าเสนอและอภิปรายเชงิ

วชิาการโดยเนน้ทักษะการใชภ้าษาและการให้

ข้อมูลย้อนกลับ 

Methods of academic presentation in  

various contexts, techniques and media for  

effective presentation, academic presentation 

and discussion with emphasis on language use 

and feedback giving  

เปิดรายวชิาใหม่ 

146730  วรรณคดีส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ 146730  วรรณคดีส าหรับการสอนภาษาอังกฤษ ปรับค าอธิบาย



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

 3 (3-0-6) 

Literature for English Language  

Teaching  

แนวคิด ทฤษฎีดา้นวรรณคดี งานวจิัยท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการสอนวชิา 

ภาษาอังกฤษในระดับการศกึษาตา่งๆ  

Literary theories, approaches and  

current research for the implication of English  

language teaching at different levels of 

education 

 

 3 (3-0-6) 

Literature for English Language  

Teaching  

แนวคิดทางด้านวรรณคดีทฤษฎีการ 

สอนวรรณคดี งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ 

ประยุกตใ์ชใ้นการสอนภาษาอังกฤษในระดับ

การศึกษาต่างๆ  

Literary concepts, teaching  

approaches, related research for the 

implication of English language teaching at 

different educational levels  

รายวชิา 

 146731 ทฤษฎีวรรณกรรมและการวจิารณ์ 

 3(3-0-6) 

 Literary Theories and Criticism 

 หลักการส าคญัของทฤษฎีวรรณกรรม

ร่วมสมัยและการวจิารณ์ รูปแบบและค าศัพท์

เฉพาะทางด้านการวิจารณว์รรณกรรม การอา่น

งานเขียนของนักทฤษฎีและนักวจิารณ์ การท า

วจิัยทางด้านวรรณคดีโดยใช้กระบวนการท่ีสร้าง

ขึน้มา 

 Major principles of contemporary 

literary theory and criticism, key concepts and 

terminology of literary criticism, analysis of 

literary works of recognized literary theorists 

เปิดรายวชิาใหม่ 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

and critics, conducting literary research 

according to established procedures 

 

146740 หัวขอ้คัดสรรทางภาษาอังกฤษ 

 3 (3-0-6) 

Selected Topics on English Language  

            การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา  ในสาขาท่ีเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วรรณกรรม 

และภาษาศาสตร์  การค้นควา้  การรวบรวมข้อมูล  การ

วเิคราะห์และสังเคราะห์  การน าเสนอ  การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถาม  

               Selecting interesting or current topic or case 

study in English language, English teaching, 

literature, and linguistics, studying, collecting data, 

analyzing and synthesizing, presenting, discussing and 

answering question 

146740 หัวขอ้คัดสรรทางภาษาอังกฤษและ

ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง  3 (3-0-6) 

 Selected Topics on English Language 

and Related Fields 

หัวขอ้คัดสรรเกี่ยวกับงานวิจัยทาง 

ภาษาอังกฤษและศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง การ

วเิคราะห์งานวิจัยเชงิลึกท่ีหลากหลาย การ

อภิปราย และการประมวลผลความคิด 

  Selected topics on research studies 

dealing with English language and related 

fields, in depth analytical exploration on 

various research, discussion, and formulating 

ideas 
 

ปรับชื่อวิชา

ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ/ ปรับ

ค าอธิบายรายวชิา 

146741  การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  

            6  หนว่ยกิต  

            Independent Study 

           การค้นควา้ การรวบรวมข้อมูล  การวจิัย การ

วเิคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ 

และการอภิปราย การตพีมิพ์เผยแพร่ ในหัวข้อทางด้าน

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วรรณกรรม 

146741  การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  

            6 หนว่ยกิต 

            Independent Study 

            การค้นคว้า การแสวงหาความรู้และ

การรวบรวมข้อมูล  การแก้ ไข ปัญ หาด้ วย

กระบวนการวิจัยเบื้องต้น  การวิเคราะห์และ

สั ง เค ร า ะห์ ง า น วิ จั ย ใน หั ว ข้ อ ท่ี เกี่ ย ว กั บ

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 
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และภาษาศาสตร์   

           Studying, collecting data, researching, 

analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and publishing in English language, 

English teaching, literature, and linguistics 

 

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ วรรณคดีและภาษาศาสตร์ 

การเขียนรายงานการคน้ควา้อย่างเป็นระบบ 

 Searching and gathering data, 

acquiring knowledge by basic research 

process, analysis and  synthesis of research on 

the topic related to English language, teaching 

English as a foreign language, literature and 

linguistics, research report writing by 

systematic process 

146742  วทิยานพินธ์  12 - 36  หนว่ยกิต  

            Thesis 

            การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวจิัย

อยา่งเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการตพีิมพ์เผยแพร่ 

ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ การสอน

ภาษาอังกฤษ วรรณกรรม และภาษาศาสตร์   

 Constructing new knowledge by systematic 

research methodology, problem solving and publishing 

in English language, English teaching, literature, 

and linguistics   

 

146742  วทิยานพินธ์         12 หน่วยกิต 

            Thesis 

            การแสวงหาความรู้เพื่ อสร้างองค์

ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวจิัยอย่างเป็นระบบ 

การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง การ

สังเคราะห์และวิเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ วรรณคดีและภาษาศาสตร์ 

การเขียนรายงานการวิจัย  

 Acquiring for constructing knowledge 

by systematic research process, studying 

reason and related theory, analysis and  

synthesis of research on the topic related to 

English language, teaching English as a foreign 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา/ ปรับ

จ านวนหนว่ยกิต 
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language, literature, linguistics, research 

report writing by systematic process 

 146743  วทิยานพินธ์       36  หนว่ยกิต 

            Thesis 

            ก ารวินิ จฉั ยและการตั ดสิ น ใจบน

พื้นฐานทางวชิาการและทฤษฎีเพื่อการวิจัย การ

แสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การศึกษา

เหตุผลและทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง การสังเคราะห์และ

วิเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษา อังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ 

วรรณคดีและภาษาศาสตร์ การเขียนรายงาน

การวจิัย 

 Judging and making decision for 

doing research based on academic and 

theoretical perspectives, acquiring for 

constructing knowledge by systematic 

research process, studying reason and theory, 

analysis and  synthesis of research on the 

topic related to English language, teaching 

English as a foreign language, literature, 

linguistics, research report writing by 

systematic process 

เปิดรายวชิาใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

 
                                   หมายเหตุ  จัดท าตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาทุกชัน้ปี 
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 (ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ) หลักสูตร................................................................ 

(ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ) ......................................................................... 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. XXXX 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     ......................................................................... 

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

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

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     ......................................................................... 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     ......................................................................... 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     ......................................................................... 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     ........................................................................ 

 

3. วิชาเอก 

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

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า .....................หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาเอก ............... ปี 

 5.2  ภาษาที่ใช้ 

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

 5.3  การรับเข้าศึกษา 
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  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  (กรณเีป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความ

ตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550) 

     (ถ้ามี) 

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญา..................................................................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

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

    ปีการศกึษา .......(กรณีที่มกีารเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหร้ะบุชื่อหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่)  

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย....................เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

                     เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปีการศกึษา .................... 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา (ระบุ) 

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

 8.2  .................................................................................. 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิด

สอนที่มภีาระหนา้ที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน) (ใหเ้รยีงตาม ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิตัวอักษร ก-ฮ) 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นาย............................ 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX ศาสตราจารย์ Ph.D. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

2 นาง............................ 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX รองศาสตราจารย์ ปร.ด. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

3 นางสาว.................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 
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หมายเหตุ 

1. ต้องมีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืคุณวุฒิขัน้ต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่มตี าแหน่งศาสตราจารย์ อย่างน้อย 3 คน   

2. มีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 (1) เป็นงานวิจัยอย่างนอ้ย 1 รายการ 

 (2) เป็นผลงานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

 (3) กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง

ส าเร็จการศกึษาอย่างนอ้ย 1 รายการภายใน 2 ปี หรอื 2 รายการภายใน 4 ปี หรอื 3 รายการภายใน 5 ปี 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

         10.2 นอกสถานที่ตัง้......(ถ้ามี) จะต้องรายงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ         

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

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

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

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

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

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

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

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

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

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

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

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

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

   12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑติ 

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

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

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

   12.2.2 ด้านการวิจัย 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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   12.2.3 ด้านการวิชาการ 

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

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

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

   12.2.4 ด้านการทะนุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

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

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

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

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

     (ถ้ามี) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    (ถ้ามี) 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    (ถ้ามี) 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

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

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

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

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร (ต้องเขียนให้เป็นปรัชญา ไม่ใช่วัตถุประสงค์) 

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

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

 1.2 ความส าคัญ  (ความจ าเป็นของการเปิดหลักสูตร) 

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

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

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



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

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

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

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

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

หมายเหตุ  ควรใหค้รอบคลุม  3 ปริเขต (Domain)  ได้แก่ พุทธพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย  

  (Psychomotor Domain) และจิตพสิัย (Affective Domain) 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

   

   

   

   

   

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

(ถ้ามี) 

 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

(ถ้ามี) 

 

 

 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                2.2.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา   

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

     2.2.2  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     2.2.3  คุณสมบัติเฉพาะสาขา....................................................(ถ้ามี) 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็ นไปตามระเบียบการสอบคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  เชน่   2.3.1  พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ 

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

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  เชน่ 2.4.1  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

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

2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี(ตัวอย่าง) 

  2.5.1  แบบ 1.1  

 จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

 ชัน้ปีท่ี 1 3 3 3 3 3 

 ชัน้ปีท่ี 2  3 3 3 3 

 ชัน้ปีท่ี 3   3 3 3 

 รวม 3 6 9 9 9 

 คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา    3 3 

 

   

 

  2.5.2 แบบ 2.1  



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

 จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 

 ชัน้ปีท่ี 1 2 2 2 2 2 

 ชัน้ปีท่ี 2  2 2 2 2 

 ชัน้ปีท่ี 3   2 2 2 

 รวม 2 4 6 6 6 

 คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา    2 2 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดค่าจ้างประจ า 

     

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใชส้อย 

    2.3 หมวดค่าวสัด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

     

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ ์

     

4. งบเงินอุดหนุน      

รวมรายจ่าย      

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ....... พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร .................. หนว่ยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

 
หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตร...... พ.ศ. ........... 

 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

 1. งานรายวิชา  12    

    หมวดวิชาเฉพาะ     

     1.1 กลุ่มวชิาบังคับ     

     1.2 กลุ่มวชิาเลอืก     

 2. วิทยานพินธ ์ 48  36    

 3. รายวิชาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ     

 รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 48  48    

          หมายเหตุ    ส าหรับนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

                มหาวทิยาลัยพะเยา เร่ือง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

               3.1.3.1 แบบ 1.1 

  1) วิทยานิพนธ์ จ านวน ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx ...................   ..... หน่วยกิต 

  2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จ านวน ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx   ………………….   …… หนว่ยกิต 

           3.1.3.2 แบบ 2.1 

  1) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า ..... หนว่ยกิต 

   กลุ่มวชิาบังคับ จ านวน  ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx   …………………..   ….. หนว่ยกิต 

   กลุ่มวชิาเลือก จ านวน ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx   …………………..   ….. หนว่ยกิต 

  xxxxxx   …………………..   ….. หนว่ยกิต 

  xxxxxx   …………………..   ….. หนว่ยกิต 

   

  2) วิทยานิพนธ์ จ านวน ..... หน่วยกิต 

  xxxxxx ...................   ..... หน่วยกิต 

  3) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต จ านวน .... หนว่ยกิต 

  xxxxxx …………………….   ….  หนว่ยกิต 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 แผนการศึกษา 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

 3.1.4.1 แบบ 1.1 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

xxxxxx  x(x-x-x) 

  (ไม่นับหน่วยกิต) 

xxxxxx   …………………………. ..... หน่วยกิต 

 รวม XX หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx …………………………… x(x-x-x) 

 รวม XX หน่วยกิต 

 

3.1.4.2 แบบ 2.1 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

xxxxxx  x(x-x-x) 

   

xxxxxx  x(x-x-x) 

 รวม XX หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx  x(x-x-x) 

xxxxxx  x(x-x-x) 

 รวม XX หน่วยกิต 

 

        หมายเหตุ       *ให้นสิิตเลือกเรียน xxxxxx     ชื่อวชิาภาษาไทย  (ถ้ามี) 

                                                            ชื่อวชิาภาษาอังกฤษ 

ด าเนนิการจัดท าแผนการศึกษาทุกภาคการศึกษาและทุกชั้นปี 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

xxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย                               x(x-x-x) 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

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

 เขียนถึงหัวข้อหรือเนื้อหารายวิชาที่สอน  

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

 เป็นการแปลค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  

 

xxxxxx  สัมมนา         x(x-x-x) 

  Seminar 

   การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน 

การน าเสนอ การอภปิราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน...................... 

   Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in ……………… 

 

xxxxxx  หัวข้อพิเศษ        x(x-x-x) 

  Special Topics or Selected Topics or Current Topics 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจ หรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในสาขาที่

เกี่ยวข้อง............ การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

   Selecting interesting or current topic or case study in …………, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question 

 

xxxxxx  วิทยานิพนธ์                  xx หน่วยกิต 

  Dissertation 

   การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา 

และการตีพมิพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ................................ 

 

 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับบัณฑติศึกษา) 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข 7   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

  2.2  เลข 8    หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

  (สาขาวิชาก าหนดเอง) 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 

  (สาขาวิชาก าหนดเอง) 

 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่จ ากัดจ านวน) (ใหเ้รยีงตาม ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ ตัวอักษร ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

(ระดับอุดมศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 

1* นาย........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX ศาสตราจารย์ Ph.D. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

2* นาง........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX รองศาสตราจารย์ ปร.ด. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

3 นางสาว..................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

4 นาย......................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

5 นางสาว.................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

1. คุณวุฒิ (ระดับอุดมศกึษา) ใหเ้รียงล าดับจากวุฒิที่สูงสุดก่อน และให้หมายเหตุอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

2. ต้องมีคุณวุฒปิริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืขั้นต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่มตี าแหน่งรองศาสตรจารย์ 

3. มีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

 (1) เป็นงานวิจัยอย่างนอ้ย 1 รายการ 

 (2) เป็นผลงานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

 (3) กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลัง

ส าเร็จการศกึษาอย่างนอ้ย 1 รายการภายใน 2 ปี หรอื 2 รายการภายใน 4 ปี หรอื 3 รายการภายใน 5 ปี 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ (อาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า) (ใหเ้รยีงตาม ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ ตัวอักษร ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี

1 นาย........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX ศาสตราจารย์ Ph.D. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

25.. 

25.. 

25.. 

2 นาง........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX รองศาสตราจารย์ ปร.ด. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

25.. 

25.. 

25.. 

3 นางสาว..................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

25.. 

25.. 

4 นาย......................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

XXXXXXXXXXXXX - วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

25.. 

5 .................................. 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

  XXXXXXXXXXXXX - วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

25.. 

25.. 

หมายเหตุ   
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1. คุณวุฒิ (ระดับอุดมศกึษา) ใหเ้รียงล าดับจากวุฒิที่สูงสุดก่อน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรอืในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมปีระสบการณ์

ด้านการสอนและมีผลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑท์ี่

ก าหนดในการพิจารณาแตง่ตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  

 (ถ้ามี) 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

     แบบ 1.1 

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

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

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

   แบบ 2.1 

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

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

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

  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

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

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

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

 5.3 ช่วงเวลา 

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

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

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

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

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

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

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

 5.5 การเตรยีมการ 

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

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

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

  

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
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................................................................................................................................................

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

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

 

หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูง  

 

(2) มีความสามารถทางการสื่อสารและใช้

ภาษาต่างประเทศ 

 

 

(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

 

 

(4) มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใน วิ ช า ชี พ แ ล ะ 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

      2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

 

 

 

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
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...............................................................................................................................

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

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

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

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

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

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

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

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

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่น  ในสาขาวิชา 

(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่  

(4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา           

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

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

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

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

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

 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

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

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

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

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

 

 

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 
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  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์  เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

   (2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี

เพือ่พัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

    (3) สามารถพัฒนาองค์ความรูห้รอืปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ

และด าเนินการวิจัย 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

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

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

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

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

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

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการหรอืวิชาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

    (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

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

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

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

 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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และความรับผิดชอบ 

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

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

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

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

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ

แก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 (2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

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

 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 2.6. สุนทรียภาพ 
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  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) มีความรู้  ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษาศิลปะ       

และวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

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

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

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

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

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

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

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

 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

         (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

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

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี) 

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

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

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

............................................................................................................................................................  
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  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

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

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

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

  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

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

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

............................................................................................................................................................  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

(ถ้ามี) 

ระบุรหัสวิชาและชื่อรายวิชา (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) 

xxxxxx ...........................                       

xxxxxx ...........................                       

xxxxxx ...........................                       

xxxxxx ...........................                       

xxxxxx ...........................                       

xxxxxx ...........................                       

xxxxxx ...........................                       

xxxxxx ...........................                       

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ......................................................
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับ...................... พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

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

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

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

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

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

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

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

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

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

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

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

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

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

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

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

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

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

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

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

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

 

2. บัณฑติ 

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

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

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

 

3. นิสิต 

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

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

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

 

4. คณาจารย์ 

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

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

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

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

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

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

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

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

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

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

 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

1.  มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แสดงถึง      

การผลิตบัณฑิตที่ คาดหวัง สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี ) พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานการณ์ภายนอกหรือ

การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

     

2. มี รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด        

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 ที่สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่วางแผนไว้

ในรายละเอียดของหลักสูตร ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิด

สอนในหลักสูตร ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาค

การศกึษา 

     

3. มีการประเมินผลการด าเนินการของรายวิชา              

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของ

นิ สิ ตตามมาตรฐานผลการ เรี ยนรู้ ขอ งรายวิ ชา            

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และน าไป

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาต่อไป 

     

4. มีการประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร           

ในป ระ เด็ นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ขอ งนิ สิ ต             

การบริหารจัดการหลักสูตร สถานการณ์ที่มีผลกระทบ

ต่อหลักสูตร และน าไปวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตร     

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

5. มีการด าเนินการของหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) และเกณฑ์

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมหารือเพื่อติดตาม 

วางแผนปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังอย่างสม่ าเสมอ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที ่4 ปีที่ 5 

6.อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหมทุ่กคน 

 ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

     

7. อาจารย์ประจ าและบุคลากรสนับสนุนการเรียน 

การสอนของหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

     

8. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่     

ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร และระดับความพึงพอใจ      

ขอ งผู้ ใ ช้บัณ ฑิ ตที่ มี ต่ อบัณ ฑิ ต ใหม่  เป็ น ไปตาม              

ที่หลักสูตรคาดหวัง 

     

9.  ......................................................      

หมายเหตุ   

1. คณะ/วิทยาลัย อาจก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย หรอืก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของ

ตนเองโดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  

2. ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

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

การก าหนดตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงาน

คุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ

วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้ งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา

สถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา (ถ้ามี) หรือหาก

หลักสูตรใดมีความประสงคจ์ะก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท าได้ 

3. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 ระบุ ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างนอ้ย 6 ด้าน ดังนี้ 

3.1 การก ากับมาตรฐาน 

3.2 บัณฑติ 

3.3 นิสติ 

3.4 คณาจารย์ 

3.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

3.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

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

 1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

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

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

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

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

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

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

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

เอกสารภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ....... พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิต 

                 ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

         ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา) 

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ. ......และหลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. .......  

      (กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุง) 

ภาคผนวก ฉ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก ช รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ซ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ภาคผนวก ฌ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ญ ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

ภาคผนวก ฎ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวอย่างตารางเปรียบเทยีบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

 แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. งานรายวิชา  12 หน่วยกิต   

   หมวดวิชาเฉพาะ     

    1.1 กลุ่มวชิาบังคับ     

    1.2 กลุ่มวชิาเลอืก     

2. วิทยานพินธ ์ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต   

3. รายวิชาบังคบัไม่นบัหน่วยกติ     

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต   
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ตัวอย่าง ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 

 

 

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

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐาน.....................หนว่ยกติ 

 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน......................... หน่วยกิต 

 

 

251100 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 

Philosophy  of  Science 

1(1-0) 

 

   ปิด

รายวิชา 

258101 ชีววิทยาเบื้องต้น                     4(3-3) 

Introductory   Biology 

      โครงสรา้งหน้าที่ของเซลลแ์ละออร์แกเนลล์  

พันธุศาสตร์ กระบวนการท างานของสิ่งมีชีวิต 

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิง่มีชีวิต 

ปฏิสัมพันธข์องสิง่มีชีวิตกับสิง่แวดล้อม 

      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 เซลล์และเม

แทบอลิซมึ พันธุศาสตร ์วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวติ โครงสรา้งและ

หน้าที่ของพืช โครงสรา้งและหน้าทีข่อง

สัตว์ 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 โดยมุ่งเน้นทักษะเชงิผลิตเป็นหลัก คอื 

การพูดและการเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่

หลากหลายที่มคีวามเก่ียวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิต

ก าลังศึกษาอยู่เข้ากับค าศัพท์เชิงวิชาการและ

เฉพาะทางมากขึน้ รวมถึงโครงสร้างทาง

ไวยากรณท์ี่ซับซอ้นขึ้น 

      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 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา

ใหม่ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560  

     
                       หมายเหตุ  จดัท าตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาทุกชัน้ปี 
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บทที่  3 

การด าเนนิการหลักสูตร 

 

 การด าเนนิการบริหารและจัดการหลักสูตร เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน และจะเป็นการบ่งบอกถึงความส าเร็จหรอืความลม้เหลวของการด าเนนิการหลักสูตร 

 การด าเนินการดังกล่าวต้องมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อท าหน้าท่ีควบคุม ก ากับ ให้มี          

การด 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 ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันท้ังหมดหรือตา่งชุดก็ได้ 

 

การด าเนินการหลักสูตรดังกล่าวจะต้องจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

1.  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ ของแต่ละรายวิชา

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ.2) ซึ่งแต่ละ

รายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทาง        

การปลูกฝังทักษะตา่งๆ 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

แผนท่ีวางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวชิาดังกล่าวในครั้งต่อไป 
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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 และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง    

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ 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 และมาตรฐานผลการเรียนรู้    

ท่ีได้ระบุไว้วา่จะประเมิน) 

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)................................................................................................... 
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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 าหนดหั วขอ โค รงงาน  การออกแบบและวางแผนการท างาน              

การปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะหและสรุป และน าเสนอ

โครงงาน  
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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 าคัญมากเพราะ    

จะเป็นเอกสารท่ีช้ีให้เห็นว่าหลักสูตรท่ีพัฒนาน าเสนอขึ้นมานัน้ผ่านการพิจาณา วพิากษว์จิารณ์ตลอดจนข้อแนะน าจาก

ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยตรง 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.  ประวัตกิารศึกษา/ผลงานทางวชิาการและภาระการสอนของอาจารย์ประจ 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 
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(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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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 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนสิิต    

 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน    

 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนสิิต   

 3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์                                          

 1.  การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่    

 2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย์ 

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. หัวหน้างานพฒันาหลักสูตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. หัวหน้างานทะเบียนนสิิตและประมวลผล ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. หัวหน้างานสนับสนุนวชิาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


