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คำนำ 
  

 คู่มอืการดำเนนิการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏบัิติ

ในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการ           

การอุดมศึกษา อีกท้ังเพื่อเป็นเอกสารประกอบสำหรับคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เอกสารคู่มือการดำเนินการหลักสูตรนี้ ได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 4 ส่วน 

ประกอบด้วย  

 บทท่ี 1  ขั้นตอนการเปิด การปรับปรุง และการปิดหลักสูตร ซึ่งในส่วนนี้อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเปิด

การปรับปรุง และการปิดหลักสูตร ตัง้แต่ขัน้ตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย 

 บทท่ี 2  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในบทนี้อธิบายถึงวิธีการเขียนรายละเอียดของหลักสูตรหัวข้อ

ต่างๆ ทีก่ำหนดไว ้ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

บทท่ี 3  การดำเนินการหลักสูตร ในบทนี้อธิบายถึงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียด                 

ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดำเนินการ               

ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7) 

บทท่ี 4  เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร ในบทนี้อธิบายถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบ เพื่อนำเสนอ

หลักสูตรต่อมหาวทิยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือการดำเนินการหลักสูตรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะ                    

/วิทยาลัยและสาขาวิชา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
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บทที่  1 

ข้ันตอนการเปดิ การปรับปรุง และการปดิหลักสูตร 

 

1.  ข้ันตอนการเปดิหลักสูตร 
 

 การเปิดหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาในระดับคณะ/ วิทยาลัย /สาขาวิชา ตลอดจน

หน่วยงานอื ่นที ่เทียบเท่านั ้น อาจจะมีขั ้นตอนดำเนินงานแตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติของหลักสูตร         

อย่างไรก็ตามขัน้ตอนสำคัญๆ ในการเปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยานั้น ประกอบดว้ย 

1.1   การขออนุมัติโครงการเขา้แผนของมหาวทิยาลัย 

1.2   การยกร่างหลักสูตร 

1.3   การนำเสนอร่างหลักสูตรต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.4   การดำเนนิการหลักสูตร 

 

 

      
 

 

 

 

1.1 การขออนุมัติโครงการเขาแผนของมหาวทิยาลัย

1.2 การยกรางหลักสูตร

1.3  การนําเสนอรางหลักสูตรตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

1.4  การดําเนนิการหลักสูตร
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1.1   การขออนุมัติโครงการเข้าแผนของมหาวทิยาลัย 

 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ที ่ต้องการเปิดหลักสูตร ต้องมีการประชุมวางแผนในระดับ

กรรมการคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา โดยวิเคราะห์สภาพความพร้อมของคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ตลอดจน

ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อการเปิดหลักสูตร เช่น 

 1)  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็น 

 2)  นโยบายของรัฐบาลและมหาวทิยาลัย 

 3)  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

 4)  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 5)  กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับสาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

 6)  ขอ้กำหนดสภาวชิาชีพ (ถา้ม)ี 

 จากนั้นใหด้ำเนินการขออนุมัติ เพื่อบรรจุไว้ในแผนของมหาวิทยาลัย และเมื่อได้รับการอนุมติัแลว้ 

คณะ/วทิยาลัย/สาขาวชิา จงึจะดำเนนิการยกร่างหลักสูตร ต่อไป 

 

1.2   การยกร่างหลักสูตร 

  การยกร่างหลักสูตร ใหด้ำเนนิการตามขั้นตอนดังนี้  

 

              
 

1.2.1 แตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

1.2.2 กําหนดกรอบความคดิหลักสูตร

1.2.3 รางหลักสูตร

1.2.4 ประชุมวพิากษหลักสูตร
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1.2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 จะตอ้งมีคณะกรรมการ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 คน ประกอบดว้ย (1) อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 5 คน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 3 คน (2) ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ                              

ในสาขาวชิานัน้ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อย่างนอ้ย 2 คน  (3) ผูแ้ทนองค์กรวชิาชีพ (ถา้ม)ี อย่างน้อย 1 คน 
 

(1)  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   

   เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มภีาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ การเรยีนการสอน 

การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสตูร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น ระดับปริญญาตรี จะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนและต้องเป็น          

ผู้มีคุณวฒุิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  

อย่างน้อย 5 คน  ระดับปริญญาโท จะต้องมีวุฒิการศกึษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนและต้องเป็น  

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ 

อย่างน้อย 3 คน ระดับปรญิญาเอก จะต้องมวุีฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาท่ีเปิดสอนและต้องเป็น

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์ 

อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ (ยกเว้นอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

พ.ศ. 2565) 
                         

หมายเหตุ รายชื่ออาจารย์ที่จะแต่งตั ้งเป็นผู ้รับผิดชอบหลักสูตรในคำสั ่งจะต้องเป็น

อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดเดียวกับในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยพะเยาที่สังกัดในคณะ

หรือนอกคณะ  
 

(2)  ผู้ทรงวฒุภิายนอก       

      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นบุคคลผู้มี

ความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ  มีผลงาน และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และคุณวุฒิควรอยู่ในระดับ                

ที่สูงกว่าหลักสูตรที่จะเปิดสอน หรือหากมีคุณวุฒิไม่สูงกว่าจะต้องมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ               

ท่ีสามารถจะวพิากษ์หลักสูตรนัน้ได ้อย่างน้อย  2 คน 
 

(3)  ผู้แทนองค์กรวชิาชพี (ถ้ามี) อย่างน้อย 1 คน 

 องค์กรวิชาชีพที ่เก ี ่ยวข้อง หมายถึง องค์กรตามกฎหมาย ซึ ่งกำกับมาตรฐาน           

ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการประกอบอาชีพของผูส้ำเร็จการศึกษา เช่น การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การขึ้นทะเบียน/

การออกใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วชิาชีพ 

หมายเหตุ  คณะ/วทิยาลัย สามารถดูตัวอย่าง คำส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในภาคผนวก 
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1.2.2  กำหนดกรอบความคดิหลักสตูร   

 การกำหนดกรอบความคิด ในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรของ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา 

จะต้องสอดคลอ้งกับองค์ประกอบต่างๆ ดังน้ี 

 (1)  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

 (2)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565 -2569)  

 (3)  นโยบายของรัฐบาลและมหาวทิยาลัย 

 (4)  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม  

 (5)  ความพร้อมของ คณะ/วทิยาลัย/สาขาวชิา 

 

 1.2.3 ร่างหลักสูตร    

 การร่างหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาและทำความเข้าใจมาตรฐาน

คุณวุฒิของหลักสูตรสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ก่อน (มคอ.1) (ถ้ามี) จากนั้นให้ทำรายละเอียดของหลักสูตร                 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา      

พ.ศ. 2565 รายละเอียดของหลักสูตรจะต้องอธิบายให้นิสิตทราบว่านิสิตจะต้องเรียนรายวิชาอะไรบ้าง                

เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล และสามารถเลือกเรียนในหลักสูตร               

ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของตัวนิสิตเองได้ โดยอธิบายถึงภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัด              

การเรียนการสอนท่ีจะทำใหบั้ณฑติบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรน้ันๆ การร่างหลักสูตรน้ันให้จัดทำหัวข้อ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ท้ังน้ี คณะ/วทิยาลัย/สาขาวชิา อาจเพิ่มเตมิผลการเรียนรู้

ซึ ่งคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ต้องการให้บัณฑิตสาขา/สาขาวิชา............ในระดับคุณวุฒินั ้นของตน                           

มีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให้

เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย และเป็นที ่สนใจของบุคคลที ่จะเลือกเรียนหลักสูตร                  

ของสถาบันหรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยให้แสดงตารางแสดง

ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย และแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตร (PLO) สู ่กระบวนรายวิชา 

(Curriculum Mapping) เพื่อให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบ

รองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นใด  

  

 1.2.4  ประชุมวพิากษ์หลักสูตร 

 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร กรณีคณะกรรมการเป็นคนละชุดกับ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจแต่งตัง้คณะกรรมการวพิากษ์หลักสูตร ขึ้นอีกชุดหน่ึง เพื่อประชุมวิพากษ์

หลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องมีการจดบันทึกและรายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อประกอบการเสนอขอ

อนุมัติหลักสูตร หลังจากนั้นให้คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา พิจารณาปรับแก้ไขร่างหลักสูตรตามรายงานการ

ประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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1.3  การนำเสนอร่างหลกัสูตรต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 คณะ/วทิยาลัย/สาขาวชิา เสนอร่างหลักสูตรท่ีปรับแกเ้รียบร้อยแลว้ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 ตามลำดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 

วจิัยและนวัตกรรม 

 

คณะ/วทิยาลัย 

เห็นชอบ 

กรรมการวชิาการ 

กรรมการพจิารณา 

กลั่นกรองหลักสูตร      

แกไ้ข 

สภามหาวทิยาลัย 

อนุมัติ 

เห็นชอบ 

สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการ 

พลเรือนรับรองคุณวุฒิ และกำหนดอัตรา

เงนิเดอืน 
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สาขาวิชาที่ต้องการเปิดหลักสูตรควรมีการวางแผนในระดับสาขาวิชาแล้วเสนอคณะ/วิทยาลัย    

เพื่อทำการวเิคราะห์สภาพความพร้อมของคณะ/วทิยาลัย/สาขาวชิา 

สาขาวิชาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ/วิทยาลัย ซึ่งคณะ/วิทยาลัย ควรจะนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ  

คณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะ/วิทยาลัยอนุมัติแล้วให้ส่ง (ร่าง) หลักสูตร

ดังกล่าว ให้กับมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จากนั้นให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจาณาอนุมัติ             

เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแล้วให้นำเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตร ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เมื่อกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบหลักสูตรแล้ว ก็จะส่งหลักสูตรแจ้งให้สำนักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือน ตามประกาศนียบัตร

ของหลักสูตรนัน้ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพจิารณาหลักสูตร ภายใน 120 วัน เพื่อรับทราบ

หลักสูตร) 

กรณีที ่หลักสูตรดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา             

ตอ้งนำเสนอหลักสูตรผ่านกรรมการสภาวชิาชีพ ดว้ย 

 

 1.4.  การดำเนนิการหลักสูตร 

 การดำเนินการหลักสูตร จะอธิบายถึงการบริหารจัดการหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบ

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

  

2.  ข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา เสนอปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรนั้นๆ ควรมีการดำเนินการ

หลักสูตรและมีการประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี หรือตามระยะเวลาของหลักสูตร 

เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

3.  ข้ันตอนการปดิหลักสตูร 

 การปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยานั้น คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา เสนอขอปิดหลักสูตร

ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเหตุผลการขอปิดหลักสูตรนั้น ๆ             

หากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ก็จะนำเสนอ

หลักสูตรที่ขอปิดต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ จากนั้นก็จะนำเสนอการขอปิดหลักสูตรดังกล่าวต่อกระทรวง

การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีสภามหาวทิยาลัยอนุมัติการขอปิด

หลักสูตร ตามขัน้ตอนดังน้ี 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 

วจิัยและนวัตกรรม 

 

คณะ/วทิยาลัย 

นำเสนอการขอปิดหลักสูตร 

เห็นชอบ 

กรรมการวชิาการ 

กรรมการพจิารณา 

กลั่นกรองหลักสูตร      

แกไ้ข 

สภามหาวทิยาลัย 

อนุมัติ การปิดหลักสูตร 

เห็นชอบ 
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บทที่  2 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 

 การร่างหลักสูตรต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

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

 

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

(ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตร................................. .....สาขาวิชา.......................... 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. XXXX 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร (ระบุรหัส (ถ้ามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
(ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน สำหรับชื่อภาษาไทยให้ใช้

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของสถาบัน  (กรณีมหาวิทยาลัย

ของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่ งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อป ริญญาของ

กระทรวงศกึษาธิการ (กรณมีหาวทิยาลัยในกำกับ) 

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

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

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

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

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 

 ............................. 
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4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 .....................หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี ............... ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
    (ระบุประเภทหลักสูตรทางวิชาการ หรือแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ

ปฏบัิตกิาร หรือหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหนา้ทางวิชาชพีหรือปฏบัิตกิาร) 
 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

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

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  (กรณีเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวทิยาลัยกับสถาบันอุดมศกึษา

ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

สถาบันอุดมศกึษาไทยกับสถาบันอุดมศกึษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550) 

     (ถ้ามี) 

 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

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

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. (ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาท่ีเร่ิมใช้หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา และปี

การศึกษา) พร้อมท้ังให้ระบุวันเดือนปีท่ีสภาวิชาการหรือท่ีคณะกรรมการวิชาการหรือท่ีเรียกอย่างอื่น (ระบุชื่อ) 

และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวชิาชีพหรือองค์กรอื่นใด

ด้วย ให้ระบุองค์กรท่ีให้การรับรอง และวันเดอืนปีท่ีได้รับการรับรองด้วย) 

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

    ปีการศกึษา .......(กรณีที่มกีารเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหร้ะบุชื่อหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่)  

  6.2 คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย....................เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ ...................... วันที่ ............เดือน .......................พ.ศ. .......................   
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  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบ หลักสูตร 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. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา .................... 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา (ระบุ) 

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

 8.2  .................................................................................. 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน  (ให้เรียงตาม ตำแหน่งวชิาการ คุณวุฒ ิตัวอักษร ก-ฮ) 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

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

(ใหเ้รียงอักษร 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. ต้องมคีุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผูด้ำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 5 คน  

สำหรับหลักสูตรปฏิบัติการ (1) อย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  

   (2) เป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่นได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 คน 

   สำหรับหลักสูตรร่วมผลิต อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

  2. มีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 (1) เป็นงานวิจัยอย่างนอ้ย 1 รายการ 

 (2) เป็นผลงานร่วมกับผูอ้ืน่ได้ 

 (3) กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จ

การศกึษาอย่างน้อย 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 นอกสถานที่ตั้ง......(ถ้ามี) จะต้องรายงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย            

และนวัตกรรมรับทราบ         

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 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 

(อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมอืหรือประสานงานร่วมกับภาควชิาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรนี้มี

รายวชิาท่ีกำหนดให้นสิิตในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่) 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

           1. กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน     2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน    3(2-2-5) 

   English for Daily Life    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

           English for Communication 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 

           English for Academic and Professional Communication 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล    1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล      2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                        15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ     3(2-2-5) 

   Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ         3(2-2-5)                                            

    Skills Development and Lifelong Learning 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม     2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน             1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management 
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

    ยุคดิจทิัล          3(2-2-5) 

     Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ            3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation 

       รวม 30 หน่วยกิต 

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) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    (ถ้ามี) 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    (ถ้ามี) 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ        

ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 
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2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียน

การสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

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

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

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

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(ระบุปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา 

ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวชิาการ/วชิาชพีหรือการผลิตบัณฑิตให้มคีุณลักษณะ และความรู้ความสามารถ

อย่างไร) 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร (ต้องเขียนให้เป็นแนวคิดของศาสตร์ที่นำไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอน ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของหลักสูตร) 

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

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

 1.2 ความสำคัญ  (ความจำเป็นของการเปิดหลักสูตร) 

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

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

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

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (สอดคล้องกับ TQF 5 ด้าน) 

            1.3.1 เพื่อ........................................................…….............(คุณธรรม จริยธรรม) 

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

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

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

 1.3.5 เพื่อ......................................................................... 

   1.3.6 เพื่อ........................................................................ (อื่นๆ ตามบริบทของหลักสูตร) 
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หมายเหตุ  ควรใหค้รอบคลุม  3 ปริเขต (Domain)  ได้แก่ พุทธพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย  

  (Psychomotor Domain) และจติพิสัย (Affective Domain) 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรูเ้ท่าทัน 

PLO3 ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรมและจริยธรรม 

PLO4 ผูเ้รียนสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคีุณค่า

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

PLO6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

PLO7……………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 

PLO8……………………………………………………………………………………………………………………......................................... 

PLO9………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PLO10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(PLO1-6 เป็น PLO รายวชิาศึกษาทั่วไป) 

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 (ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ท่ีเสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ  

(เช่น ภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สำคัญท่ีต้องดำเนินการเพื่อความสำเร็จของแผนนั้น ๆ รวมท้ัง ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิในหมวด 7 ด้วย) 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ (ระบุระบบการจัดการศึกษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบทวิภาค 

ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ให้ระบุว่า 

  การจัดการศกึษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษา แบง่เป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศกึษาปกติตอ้งมีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และใหเ้ปน็ไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน (ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอ้น

หรือไม่) 

(ถ้ามี) 

 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

(ถ้ามี) 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน มีนาคม – พฤษภาคม (ถ้ามี)  

 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา(ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับระดับการศึกษา

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้สมัครเข้า

ศกึษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีท่ีมีเกณฑ์คุณสมบัตเิพิ่มเตมิตอ้งระบุให้ครบและชัดเจน) 

 

               2.2.1 สำเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผดิทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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     2.2.6  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สาขาวิชา (ถ้ามี) 

      2.2.7  คุณสมบัติเฉพาะสาขา....................................................(ถ้ามี) 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

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

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า (ระบุลักษณะเฉพาะของนิสติท่ีจะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ตอ้งนำมา

ประกอบ การพจิารณา เพื่อการกำหนดหลักสูตร (เช่น นิสติท่ีมีขอ้จำกัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรอื

การปรับตัวในการเรียน) 

  เช่น   2.3.1  พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษ 

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

 

           2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  เชน่ 2.4.1  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

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

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี(ตัวอย่าง) 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

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 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    60 60 

 

 

 

 

 

 



 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

18 

2.6 งบประมาณตามแผน     
 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน      

รวมรายรับ      
     

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร      

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 

     

3. งบดำเนนิการ 

     (ค่าใชส้อยและค่าวัสดุ) 

     

4. งบดำเนินการ 

    (สาธารณูปโภค)              
(*งบประมาณการอยู่ท่ี 10,000 บาทต่อคน ดังน้ัน 

ให้คณะคิดโดยการนำไปคูณกับจำนวนนิสิตต่อ

ปงีบประมาณ) 

ตัวอย่างเช่น 

10,000*20คน 

200,000 

 

    

รวมรายจ่าย      

ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด)      

 

2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ...........พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร .................. หน่วยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ อว. 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 

พ.ศ. ...... 

(หลักสูตรเดิม) 

หลักสูตรใหม่/

ปรับปรุง พ.ศ. ...... 

(หลักสูตรที่เสนอ) 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั    

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก    

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ   

   1.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ    

   1.2  กลุ่มวชิาเอก    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ   

4.รายวิชาบังคับไมน่ับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี    

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 108 หน่วยกิต   

 

หมายเหตุ  สำหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 
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001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

 และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

 

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจดัการชีวติ           

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation   

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 
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               2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 

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

  กลุ่มวิชาเอก 

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

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

 

xxxxxx ฝกึงาน * 6 หน่วยกิต 

 Professional Training    

xxxxxx การศกึษาอิสระ * 6 หน่วยกิต 

 Independent Study   

xxxxxx สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 Co – operative Education    

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

       

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จำนวน          6  หน่วยกิต 

                 นิ สิ ต ส าม ารถ เลื อ ก เรี ยน รายวิ ชาที่ เปิ ด สอ น ใน ม หาวิ ท ยาลั ยพ ะเย า  ห รื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 

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 
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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       *ให้นิสติเลือกเรียน xxxxxx     ชื่อวชิาภาษาไทย  (ถ้ามี) 

                                                            ชื่อวชิาภาษาอังกฤษ 

- ดำเนนิการจัดทำแผนการศึกษาทุกภาคการศึกษาและทุกชั้นปี 

- ควรเรียนรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามาก 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

 

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)................................................................................................................ 

 เป็นการแปลคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย  

(คำอธิบายรายวิชาศึกษาท่ัวไป อาจมกีารเปลี่ยนแปลงหลังการวิพากษ์) 
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001101  ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น    

การผลติผลงานเชิงวิชาการ     

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103   ภาษาอังกฤษสำหรับชวีิตประจำวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

    English for Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

    Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสือ่สารในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 

    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดจิทิัล      1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software   

  

002102   ความฉลาดทางดจิทิัล       2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient    

  หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and communication 

 

003101   สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต       3(2-2-5) 

    Artistic for Life Management  

    ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจำวัน 
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 Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical 

health, mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code 

of morality and ethics, laws in daily life 

 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรยีนรู้ตลอดชีวติ     3(2-2-5) 

     Skills Development and Lifelong Learning 

   ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

    Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 

 

003203   เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม              2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation  

       ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จติวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การดำเนินการ

ตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตในสังคม การร่วมมือ  

และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักใน

คุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดงีามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผูอ้ื่น 

 

 Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others 
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003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management  

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ดำรงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

 Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching         

for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

   

003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306   บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation  

   การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชงินวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

    Integration of knowledge gained from general education courses for professional 

activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที ่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. เลขในลำดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  (สาขาวิชากำหนดเอง) 

 4. เลขในลำดับที ่6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 

  (สาขาวิชากำหนดเอง) 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ไม่จำกัดจำนวน ซ้ำได้) (ให้เรียงตาม ตำแหน่งวชิาการ คุณวุฒ ิตัวอักษร ก-ฮ) 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบตัรประจำตวั

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

(ระดับอุดมศึกษา) 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศกึษาจาก

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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

4 นาย......................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวทิยาลัย........... 

มหาวทิยาลัย........... 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร (ระดับปริญญาตร ี5 ท่าน /ระดับบัณฑิตศึกษา 3 ท่าน) 

หมายเหตุ 1. ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 5 คน  

สำหรับหลักสูตรปฏิบัติการ  

(1) อย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  

(2) เป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่นได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 คน 

   สำหรับหลักสูตรร่วมผลิต อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

 2. มีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ หมายถงึ ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ (ให้เรียงตาม ตำแหน่งวชิาการ คุณวุฒ ิตัวอักษร ก-ฮ) 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

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. ………….. 

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

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

หมายเหตุ  คุณวุฒิ (ระดับอุดมศกึษา) ให้เรยีงลำดับจากวุฒิที่สูงสุดก่อน 

1. คุณวุฒิปริญญาโท หรอื เทียบเท่า หรอื ผูช่้วยศาสตราจารย์ หรอื วุฒิปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

2. อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผดิชอบรายวิชา
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)  
(สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏบัิต ิฝึกตามคลนิกิหรอืฝึกงาน หรือสหกิจศกึษาท่ีกำหนดไวใ้นหลักสูตร) 

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

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

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

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

 4.2  ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   เช่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรอืจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย (ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอ้กำหนดในการทำโครงงาน

หรือวทิยานพินธ์ นอกเหนอืจากโครงงานหรืองานวจิัยในรายวชิาอื่น ๆ ควรแนบข้อกำหนดสำหรับการทำโครงงานด้วย) 

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

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

5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
 (ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก ๆ ท่ีต้องการจากการทำโครงงานหรืองานวจิัย) 

5.3  ช่วงเวลา 

 (ระบุช่วงเวลาของหลักสตูรท่ีกำหนดให้ทำโครงงานหรืองานวจิัย เช่น ป ีภาคการศึกษา) 

5.4  จำนวนหน่วยกิต 

5.5  การเตรยีมการ 
 (อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้คำแนะนำและช่วยเหลอืทางด้านวชิาการแก่นักศึกษา) 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

 (อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมท้ังกลไกสำหรับการทวนสอบมาตรฐาน) 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ  

2. ด้านสุขภาพ  

3. ดา้นสุนทรียภาพ  

(สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคุณลักษณะพิเศษได้ตามบรบิทของหลักสูตร) 

2.ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) (ตัวอย่าง

การเขียน ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาใน

ก า ร สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ให้

ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสารและ

การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แส ด งบ ท บ าท ส ม มุ ติ เกี่ ย วกั บ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 

และกิจกรรมการนำเสนองาน/โครงงาน                

ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ทั้ง

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

1.ประเมินความรู้ทางหลักภาษา

ที่ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในหอ้งเรียนและจาก 

ก ารน ำ เส น อ ผ่ าน งาน ที่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO 2 ผู้ เรี ย น ส า ม า ร ถ ใ ช้

เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

และการทำงาน โดยการฝึกปฏิบัติโดย

ใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน

ชีวิ ตประจำวันและการทำงานใน

อนาคต 

2.ให้ผู้เรียนนำเสนอและจัดการข้อมูล

โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 

1. ประเมิ นความรู้ เกี่ ยวกั บ

เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจำวัน

และการทำงาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ

สบืค้นข้อมูล 

3. ประเมนิทักษะดา้นสารสนเทศ  

สื่อ และเทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology Skills) 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

ประกอบด้วย การรู้เท่าทัน

สารสนเทศ (Information Literacy) 

และ การรู้เท่าทันสื่อ (Media 

Literacy 
PLO 3 ผู้ เรียนสามารถจัดการ

ชีวิตตนเองอย่างมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้

ผู้ เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยาย

แนวคิดที่สำคัญ การทำกิจกรรมในชั้น

เรียน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 

(Activity Based Education)  

 

2.จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนมีความรอบรู้

ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสังคม  (Social Literacy) 

ความรอบรู้ ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม  

(Environmental Literacy) และ ความรอบ

รู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ใน

รูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่

สำคัญ  ให้ ความรู้  ส่ งเสริมให้ เกิ ด

กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้

ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้ เรียน 

รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการ

จั ด ก า ร ปั ญ ห า ข อ ง ต น เอ ง                 

ได้อย่างสร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงานที่เกิด

จากความคิดของผูเ้รียนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

 
 

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่ม

และรายบุคคล  

2. ประเมนิความรอบรู้ทางดา้น

สุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางดา้นสงัคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางดา้น

สิ่งแวดลอ้ม  (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้

ทางดา้นการเงิน (Financial 

Literacy) 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 4 ผู้ เรี ยนสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื่ น และแสดงออกถึ ง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณา

การความรู้มาใช้ในการทำกิจกรรม/

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ชุ ม ชน เป็ น ฐ าน  (Community Based 

Learning) เพื่ อทำให้ เกิ ดการทำงาน

ร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การทำงานเป็ นทีม ใช้ทักษะในการ

ดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ 

ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดย

เป็ นการเรียนรู้ ใช้ปัญหาเป็ นฐาน 

(Problem Based Education) จากชุมชน 

เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ

นำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(Creative Thinking) 

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ

การเรี ยนรู้ ข้ าม วัฒ นธรรม 

(Social and Cross-Cultural Skills) 

โดยผ่านการทำงานเป็นทีม ใน

ฐานะเป็ นพลเมื องที่ มี ความ

รับผิดชอบต่อสังคม  

2 . ป ระ เมิ น ทั ก ษ ะ ใน ก าร

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์  โดยเฉพาะ

ประเด็นปัญหาทางด้าน สุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมนิจากการสะท้อนคิด              

การอภิปราย และการนำเสนอ

แนวคิด   

PLO 5  ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ

แสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

การพัฒนาตนเองและดำรงชีวิต

อย่างมีคุณภาพ (Growth mindset) 

ผ่ า น ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น จ า ก

สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน หรือ

กรณีศกึษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ส่งเสริมให้ผู้ เรียน สืบค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์และสรปุประเด็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม เพื่อใช้ใน

การคิ ดวางแผนแก้ ไขปัญหาอย่ าง

สร้างสรรค ์

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็น

1. ประเมินความรู้และพฤตกิรรม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิด

ความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมินจากการสะท้อนคิด 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs mindset) 

โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิด

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ 

Prototype ที่ เกิ ด จ าก ปั ญ ห าก าร

ดำรงชีวติประจำวัน 

การอภิปราย และการนำเสนอ

แนวคิด 

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบ

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน

บูรณาการความรู้ของหมวดรายวิชา

ศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์

แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้

ผู้เรียนเสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบ

ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของ

ต น  (Project Based Education) ใน

การแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ

วิ ช า ชี พ  (Social Innovation) ผ่ า น

กระบวนการทำงานเป็นทีม 

1 . ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะที่ ใช้ ใน

กระบวนการของการคิดเชิ ง

ออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้าใจปัญหา การกำหนดปัญหา

ให้ชัดเจน  การระดมความคิด

การสร้างต้นแบบที่ เลือก และ

การทดสอบ 

2. ประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้

ผ่านทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม (4Cs) ประกอบดว้ย  

การคิดวิเคราะห์ (Critical 

Thinking)  การสื่อสาร 

(Communication) การร่วมมอื 

(Collaboration) และ ความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) 
PLO 7    (ของหลักสูตร)   
PLO 8    (ของหลักสูตร)   
PLO 9    (ของหลักสูตร)   
PLO 10   (ของหลักสูตร)   
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

PLO7

ของ

หลักสูตร 

PLO8

ของ

หลักสูตร 

PLO9

ของ

หลักสูตร 

PLO10

ของ

หลักสูตร 

PLO11

ของ

หลักสูตร 

1.คุณธรรม จริยธรรม            
(1)  มีความกตญัญู และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการ

ดำเนินชีวติ 
  ✓         

(2)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย   ✓         
(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น     ✓ ✓        
(4)   มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ของ

สังคม 
  ✓ ✓  ✓      

2.ความรู้            
(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
✓ ✓ ✓         

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้น

แนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

     ✓      

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
     ✓      

3.ทักษะทางปัญญา            
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม      

คิดสรา้งสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 
    ✓ ✓      
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

PLO7

ของ

หลักสูตร 

PLO8

ของ

หลักสูตร 

PLO9

ของ

หลักสูตร 

PLO10

ของ

หลักสูตร 

PLO11

ของ

หลักสูตร 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ    

และการใช้เคร่ืองมือเหมาะสมกับการแกป้ัญหาได้อย่างเหมาะสม 
     ✓      

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
    ✓ ✓      

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่ในการ

แก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
    ✓ ✓      

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ            
(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี    ✓  ✓      

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนื

อย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ✓  ✓      

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่น

ไดเ้หมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ✓  ✓      

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
    ✓ ✓      

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวติในพหุวฒันธรรม   ✓ ✓  ✓      

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จำเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ

ทำงานที่เกี่ยวข้องกบัการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน 

 ✓          

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรื

อนำสถิตมิาประยุกต์ใชใ้นการดำเนินชีวติและแก้ปญัหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

 

 

  ✓ ✓       



50 
 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา   

 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

PLO7

ของ

หลักสูตร 

PLO8

ของ

หลักสูตร 

PLO9

ของ

หลักสูตร 

PLO10

ของ

หลักสูตร 

PLO11

ของ

หลักสูตร 

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   ✓ 
6.สุนทรียภาพ            
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา 

ศิลปะและวฒันธรรม 
  ✓ ✓ ✓       

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ            
(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓       
(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม ✓  ✓ ✓  ✓      

 

หมายเหตุ : กรณีที่มี มคอ.1 หรอื เกณฑ์สภาวิชาชีพให้ระบุให้ครอบคลุมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกเกณฑ์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
      

กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8  PLO 9 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           

กลุ่มภาษา           

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน          

001102  ภาษาไทยเชงิวชิาการ          

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชวีติประจำวัน          

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร          

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิ

วชิาการและวิชาชพี 
         

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ยุคดิจิทลั 

          

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล                   

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล                                   

กลุ่มทักษะชีวิต           

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีติ                     

003102 
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต                                          

         

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม           

003204 
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

และชุมชน 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8  PLO 9 

003305 
กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การ

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

         

003306 

 

บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง

วชิาชีพ 
         

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะ          

กลุ่มวิชา/รหสัวิขา กลุ่มวิชา/รหสัวิขา          
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

(คณะสามารถเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนผลลัพธ์การเรียนรู้ในทุกด้านได้ โดยขึ้นอยู่กับมาตรฐานวิชาชีพ

ของแต่ละสาขาวิชา (มคอ.1)) 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ  

 (2)  ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   

 (4)   มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 
 

 2. ความรู้ 

(1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 

     ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 3. ทักษะทางปัญญา 

   (1) มีทักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ 

     และคิดอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใชเ้ครื่องมือ 

     เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ 

      แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม  

        บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ำและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ทำงาน 

        เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มทีักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

     สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืนำสถิติ 

     มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

      (3) มทีักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

 6. สุนทรยีภาพ 

       มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับ...................... พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

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

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

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

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศกึษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศกึษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์ 

การสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  

และเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 (อธิบายกระบวนการท่ีใช้สำหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนำอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจ

ได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวชิาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวชิาท่ีตนรับผิดชอบสอน) 

 

 1.1  กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

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

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

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ (อธิบายถึงสิ่งท่ีจะดำเนนิการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา) 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

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

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

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

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

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

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

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

1. การกำกับมาตรฐาน 

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

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

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

 

2. บัณฑติ 

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

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

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

 

3. นิสิต 

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

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

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

4. คณาจารย์ 

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

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

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

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

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

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

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

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

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

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

............................................................................................................................................................ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ดำเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี ) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

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

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   

การเรียนรู้ทีก่ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รบั   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มีต่อ      
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี      

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)      

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุ

เป้าหมาย ไม่นอ้ยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 

หมายเหตุ   

1. คณะ/วิทยาลัย อาจกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย หรือกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่สูงขึน้ เพื่อการยกระดับมาตรฐานของ

ตนเองโดยกำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  

2. ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

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

ในการกำหนดตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงาน

คุณภาพของหลักสูตรประจำปีที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ

วัตถุประสงค์ ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา

สถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชา (ถ้ามี) หรือหาก

หลักสูตรใดมีความประสงค์จะกำหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทำได้ 

3. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2565 ระบุ ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน ดังนี้ 

3.1 การกำกับมาตรฐาน 

3.2 บัณฑติ 

3.3 นักศึกษา 

3.4 คณาจารย์ 

3.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

3.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

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

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

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

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

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

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

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

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

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

เอกสารภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ....... พ.ศ. 2561  

ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

         ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา) 

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

      (กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ภาคผนวก ซ ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ภาคผนวก ฌ ขอ้กำหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

ภาคผนวก ญ ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชัน้ปี 
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ตัวอย่างตารางเปรียบเทยีบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ อว. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

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. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  108 หน่วยกิต   หน่วยกิต   หน่วยกิต 
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ตัวอย่าง ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                   30      หน่วยกิต                  วชิาศึกษาท่ัวไป                               30       หน่วยกิต            

 

001101 การใชภ้าษาไทย                                     3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสำคัญจากการฟัง

และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการ

แสดงความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

        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 usage of appropriate Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชวีิตประจำวัน             2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการ

รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร 

การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                         3(2-2-5) 

Ready English  

      คำศัพท์และไวยกรณ์ ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม

ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า 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 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                     1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน  บู รณ าการร่วมกับศาสต ร์อื่ น       

การผลิตผลงานเชิงวิชาการ     

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                            3(2-2-5) 

Explorative  English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง พูด อ่ าน เขียน 

คำศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง

โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

001103   

     3(2-2-5) 

 

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน   3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      ค ำ ศั พ ท์  ส ำ น ว น  ว ลี แ ล ะ ไว ย า ก ร ณ์

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูล

เบือ้งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing 

for communicating basic information regarding 

self and others in daily life context  
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      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 accomudation 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 

      คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ

ในชีวิตประจำวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 

อ่าน เขียน ไดแ้ก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจาก

สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตีความและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาและอาชีพ 

      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 

001104

  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5) 

English for Communication 

     คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in 

familiar situations and describing familiar matter 

 

 

 

 

 

 

002201 พลเมืองใจอาสา                                      3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา สำนึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง

กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส

ไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     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 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ  3(2-2-5)        

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

    คำศัพท์ สำนวน วลแีละไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases 

and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating 

in academic and professional contexts 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                 3(3-2-5)                             

Multicultural  Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ

และความ รุนแรงในสั งคมพหุ วัฒ นธรรม  กระแส                 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน        

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 

ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา            

        

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล           1(0-2-1)  

  Technology Usage in Digital Age   

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์

และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ การใชเ้ทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใชซ้อฟแวร์

สำนักงาน 
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        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            

Concepts of computer and internet technology, 

office software, principles of electronic commerce, 

usage of computer and internet technology, usage 

of office software    

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม                 3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการรับป ระทานอาห ารเพื่ อสุ ขภ าพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกำลังกาย 

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง

จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน การจัดการและแปร

รูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด                 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                        2(1-2-3) 

  Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

นำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning 

information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and 

presentation, ethical communication according to laws 

concerning information technology and communication 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                            3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ

ระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ            

และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น       

คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและ

ชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     

มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      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 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ          3(2-2-5) 

  Artistic for Life Management 

       ป รัชญ าชี วิ ต  ก ารด ำร งชี วิ ต บ น ค วาม

ห ล า ก ห ล า ย ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 

ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา 

สุนท รียภาพ ในการดำเนิ นชี วิต  การจั ดการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมและชุมชน 

การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาท

และหน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึง

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชวีิตประจำวัน 

      Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical 

health, mental health management, roles and 

duties in cooperative works, persuasion, proper 

code of morality and ethics, laws in daily life 

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ                              3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ

วางแผนการดำเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิด

003102  การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้            3(2-2-5) 

  ตลอดชีวติ                                          

  Skills Development and Lifelong Learning 

   ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 

คิดสรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 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 

หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต การ

พัฒ นาทักษะทางสั งคม บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อ ย่ า งส ร้ า ง ส รรค์   ทั ก ษ ะ ก า รคิ ด อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะ

ทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical 

and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning 

and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking 

skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill. 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                 3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ความสำคัญของบคุลิกภาพ การเสรมิสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบคุลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

พะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบท

สังคมไทยและสังคมโลก 

     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 cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สรา้งสังคม             2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation    

  ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ 

การดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิ

และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิต

ใน สั ง ค ม  ก า ร ร่ วม มื อ แ ล ะป รั บ ตั ว เข้ า กั บ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่

รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ

ความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผู้อื่น                  

 Community learning skills, study of the culture 

and way of life of the community, collaboration, 

psychology of collaboration, public expression, 

planning, strategy formulating and implementing 

plan in collaborative works, human rights and 

obligation, cooperation and adaptability to changing 

environment, responsible citizens, awareness of 

value and importance of Thai identity, acceptance 

of cultural diversity and respect for others 
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   003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม       1(0-2-1) 

และชุมชน 

 Health Environment and Community Management                                             

      ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ดำรงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำ

ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Knowledge of health, analysis of one’s health 

problems, safety in living, searching for community’s 

environmental problems, collaborative planning and 

lauching environmental health project in community, 

leadership in health, environment and community 

    

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็   3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

 Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

           ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใชเ้คร่ืองมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิง

อ อ ก แ บ บ  แ น ว คิ ด ก า ร ส ร้ า ง ผ ล ง า น ด้ ว ย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรม

ของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

           Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, 

qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring 

tools for digital age entrepreneurs, design thinking 

process, concepts of developing new products using 

design thinking process, ethics for digital age 

entrepreneurs 

 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ3(0-6-3)                
Integration for Professional Innovation 

           การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว

ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

        Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional 
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activities, designing and developing professional 

innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                             หน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะด้าน                                    หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   หน่วยกิต  

251100 

ตัวอย่าง 

ปรัชญาวิทยาศาสตร์1                            4(3-3-8) 

Philosophy  of  Science 

     ประวัติวทิยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่ออารย

ธรรม วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมลูโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วธิีการ

นำเสนอรายงานปากเปล่าโดยอาศัยสื่อผสม การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับงานเฉพาะอย่าง 

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 

      โครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์  พันธุศาสตร์ 

กระบวนการทำงานของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวติ ปฏสิัมพันธ์ของสิง่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

      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 

      บทนำ สารเคมีของชีวติ เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุ

ศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง

และหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยา

และพฤติกรรม  

      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 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 

โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลกั คอื การพูดและ

การเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายทีม่ี

ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่เข้า

กับคำศัพท์เชิงวิชาการและเฉพาะทางมากขึน้ 

รวมถึงโครงสรา้งทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น 

      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 

 

 

 

รายวิชาใหม่ 
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and technical terms and more complex grammar 

structures 

 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา  

 
หมายเหตุ  จัดทำตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษาทุกชัน้ปี 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 
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บทที่  3 

การดำเนนิการหลักสูตร 

 

 การดำเนนิการบริหารและจัดการหลักสูตร เป็นกระบวนการท่ีสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน และจะเป็นการบ่งบอกถึงความสำเร็จหรอืความลม้เหลวของการดำเนนิการหลักสูตร 

 การดำเนินการดังกล่าวต้องมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทำหน้าท่ีควบคุม กำกับ ให้มีการ

ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนควบคุมกำกับให้มีการประเมนิหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างนอ้ยทุกๆ 5 ปี 

และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี  ท้ังนี้จะต้องประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน               

ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มปีระกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวชิา (มคอ.1) ให้ประเมินตามตัวบ่งชีก้ลางท่ีกำหนด    

(12 ตัวบ่งชี)้ สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชพีต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวชิาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย   

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  ประกอบด้วย  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน              

ท่ีรับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ เสนอหลักสูตรปรับปรุง และเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรรมการ ท่ีรับผิดชอบ

บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันท้ังหมดหรือต่าง

ชุดก็ได้ 

 

การดำเนินการหลักสูตรดังกล่าวจะต้องจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

1.  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ ของแต่ละรายวิชา

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ.2) ซึ่งแต่ละ

รายวิชาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการ

ปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆท่ีนิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของ

รายวิชา มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

ในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆ ท่ีจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์    

ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก่อนการเปิดสอน       

ในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 
 

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

ในรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีนิสิตจะต้องออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศกึษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและ

เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียด

ของการดำเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจท่ีนิสิตจะได้รับจากการออกฝึกภาคสนาม มีการกำหนด

กระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีนิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบ

ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายรวมท้ังเกณฑ์การวัดและประเมินผลนิสิตและการประเมินการดำเนินการตามรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม ในการจัดทำรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา   
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3. รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หมายถึง การรายงานผลการจัดการเรียนการสอน      

ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวชิาเมื่อสิน้ภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชาน้ันๆ ว่าได้

ดำเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่  และหากไม่เป็นไปตาม

แผนท่ีวางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวชิาดังกล่าวในครั้งต่อไป 

รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนสิิต จำนวนนิสิต ตั้งแต่เร่ิมเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการ

และสิ่งอำนวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนิสิต/หัวหน้าสาขาวิชา/หรือผู้ประเมินภายนอก

รวมท้ังการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

จะตอ้งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา  

 

4.  รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้ามี) หมายถึง การรายงานผลการฝึกงาน 

ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนท่ีวางไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงาน  ออกฝึก

ภาคสนาม หรือ สหกิจศกึษาในคร้ังต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตัง้แต่เร่ิมจนสิน้สุด 

ปัญหาด้านการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนิสิต/อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ/พนักงาน พี่เลี้ยง โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.6 การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนามจะต้องดำเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครทุกรายวิชา  

 

5. รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  หมายถึง การรายงานผลประจำปี โดยผู้ประสานงาน

หลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร  เช่น ข้อมูลทางสถิติของนิสิตท่ีเรียน          

ในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการ      

ดำเนินการของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียง    

ผลการดำเนินการกับมาตรฐานอื่นๆ ท่ีมีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 

ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมท้ังแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง          

การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าสาขาวิชา/คณบดี/ผู้อำนวยการ และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง                

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอก การจัดทำ

รายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตร จะตอ้งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลงัสิน้สุดปีการศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  (ระบใุห้ตรงกับ มคอ.2) 

XXXXXX    ชื่อรายวิชาภาษาไทย 

              ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

2. จำนวนหน่วยกิต (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 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา......................................................................................... 

อาจารย์ผูส้อน.................................................................กลุ่มที่สอน............................ 

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

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

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศกึษาที่................. ปีการศกึษา...................../ ช้ันปีที่ ...................... 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

  

 

 



73 

 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

8. สถานที่เรยีน    

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

มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.2  นอกสถานที่ตัง้......(ถ้ามี) จะต้องรายงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ 

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อ....................................................................................................................................... 
 (ให้ระบุจุดประสงค์ของรายวิชา โดยเขียนให้ครอบคลุมคำอธิบายรายวิชาในหมวดท่ี 3 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี

ได้ระบุไว้วา่จะประเมิน) 

ตัวอย่าง 

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

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

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

 

2. วันท่ีจัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด   ******** 

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

(ให้ระบุวันที่ปรับปรุงจริง) 

 

3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 (ให้ระบุเหตุผลในการปรับปรุงรายวิชา เช่น ให้อธิบายโดยย่อถึงสาเหตุท่ีปรับปรุง ควรนำข้อเสนอแนะใน มคอ 5 

หมวดท่ี 6 ข้อ 3 มาปรับปรุง  

แตห่ากเป็นวชิาท่ีเปิดเป็นคร้ังแรกให้ระบุ “ไม่ม”ี 

ตัวอย่าง 

- เพิ่มการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ปรับให้ทันต่อขอ้มูลท่ีทันสมัย 

- ปรับให้สอดคลอ้งกับ TQF 

- ปรับให้สอดคลอ้งกับบริบทของสังคมและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

- การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

- การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 
1. คำอธิบายรายวิชา  

คัดลอกตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ห้ามเพิ่มเติมหรือ

ตัวดส่วนใดส่วนหนึ่งออก 

 

2. จำนวนช่ัวโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา  

ให้เขียนจำนวนช่ัวโมงให้ตรงกับหน่วยกิตรายวิชา 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/ีไม่ม ี ระบุ ม/ีไม่ม ี .......x 15 =……. 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตเป็น

รายบุคคล 

ระบุ ............ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 
 ให้คัดลอกจาก มคอ.2 หมวดท่ี 4 โดยคัดเลือกเฉพาะ curriculum mapping ของรายวิชานั้นๆ แล้วนำมา

พัฒนาไปสู่การวางแผนวิธีการสอนและการประเมิน 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

     (1)  มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ  

 (2)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   

 (4)   มีจิตอาสาและสำนกึสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 
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1.2 วิธีการสอน  

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

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

1.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

1.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการเรียนรู้ 

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

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

 

2.  ความรู้  

    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ   

(1) มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

          (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   2.2 วิธีการสอน 

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

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

2.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการเรียนรู้ 

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

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

 

3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  

 (1) มทีักษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 

  (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือเหมาะสม              

กับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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  (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

อย่างสรา้งสรรค ์

 (4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 

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

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

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

3.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

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

3.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการเรียนรู้ 

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

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

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

         (1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

    (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม บทบาท

หนา้ที่และความรับผดิชอบ 

    (3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทำงานเป็นทีมได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

          (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    (5)  มีทักษะในการดำเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

4.2 วิธีการสอน 

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

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

4.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

(3)  ................................................................................................... 
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4.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการเรียนรู้ 

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

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

 

5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ต้องพัฒนา   

      (1) มทีักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

 (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิติ 

มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 (3) มทีักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.2 วิธีการสอน       

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

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

5.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

5.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการเรียนรู้ 

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

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

6. สุนทรยีภาพ  

 6.1 สุนทรยีศิลป์ที่ต้องพัฒนา 

          (1)   มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

    6.2 วิธีการสอน       

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

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

6.3 วิธีการประเมินผล 

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

 (2).................................................................................................... 
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6.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการเรียนรู้ 

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

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

 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 7.1  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพที่ต้องพัฒนา 

          (1)  มีสุขนสิัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

    7.2 วิธีการสอน       

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

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

7.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

7.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการเรียนรู้ 

 (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 ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการเรียนรู้ 

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

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

 

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

เป็น สอบปลายภาค และกิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ต้องสอดคล้องกับหัวข้อบรรยาย/ปฏิบัติ  

หากสัปดาห์ที่สอนตรงกับวันหยุดราชการให้ใส่หัวข้อสอนไปก่อน แล้วจึงไปชดเชยการสอน 

   1.1 แผนการสอนชั่วโมงทฤษฎี 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/

รายละเอียด 

จำนวนชั่วโมง 

(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 

จำนวนชั่วโมง 

(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  
(นำข้อท่ีปรากฏ 

curriculum 

mapping ใน 

มคอ.2 มาใส่) 

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 

วิเคราะห์กรณีศึกษา  
การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอด 
ภาคการศกึษา 

20% 

3 1.1-1.4,  
3.1 

การเข้าช้ันเรียน 
การมีส่วนร่วม อภปิราย  
เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศกึษา 

10% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตำราและเอกสารหลัก (คือ หนังสือหรือเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนจริง เช่น หนังสือที่ให้

นิสิตซื้อเพื่อใช้ประกอบการเรียน หนังสือที่ผู้สอนใช้ประกอบการจัดทำเอกสารประกอบการสอน 

หรอื Power Point ประกอบการบรรยาย) 

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

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

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

 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

     ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปร แกรม

คอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างองิที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งนิสติควรศกึษาเพิ่มเติม 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

ตัวอย่าง 

 มกีารประเมินรายวชิาโดยนสิิต และประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านเว็บไซต์ ของมหาวทิยาลัย 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ขอ้มูลการสอน 

ตัวอย่าง 
 จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนสิิต  

 
3. การปรับปรุงการสอน  

     อธิบายว่ามีวธีิการปรับปรุงการสอนอย่างไร เช่น เอาผลการประเมิน/ผลการวิจัยในชัน้เรียนไปปรับปรุงวธีิการ

สอนอย่างไร และควรพจิารณาถึง มคอ.5 ของรายวชิาในภาคการศกึษาก่อนหนา้ด้วย 

      หากเป็นรายวิชาท่ีเปิดเป็นคร้ังแรก ให้ระบุว่า “เปิดรายวิชานี้ในภาคการศึกษานี้เป็นคร้ังแรก จึงยังไม่มีการ

ปรับปรุง” 

 
 
 
 
 



83 

 

กองบริการการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  
     อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบว่า หลังจากท่ีเรียนวิชานี้นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีวางไว้

หรือไม ่ไมค่ัดลอกท้ังหมดใน มคอ.2 ให้ระบุว่ามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนสิิตอย่างไร  

ตัวอย่าง 
ทวนจากคะแนนของนิสิต ทบทวนทวนวิธีการวัดและการประเมินผลว่าเหมาะสมหรือไม่  มีคณะกรรมการ

ภายนอกสาขาวิชาประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ท่ีจะมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิของนิสิตจากวิธีการสอน 

วธีิการประเมิน คะแนนของนสิิต 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
     อธิบายวธีิการในการนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินในหมวดท่ี 7 ขอ้ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงรายวชิา 

 

 

ตัวอย่างวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

วิธีการสอน/

กิจกรรมการเรยีน

การสอน 

ความหมายของกิจกรรม 

บรรยาย อธิบายประเด็นหรอืสาระตางๆ 

ทำแบบทดสอบ  

(ตอบคำถาม หรือ

จัดทำรายงาน) 

การใชเวลาชวงหนึ่งของการสอนหรอืนอกเวลาสอน (ชวงเวลาศึกษาดวยตนเอง) 

ใหนิสิตประยุกตความรูและประสบการณเพื่อวิเคราะหปญหาที่เป็นแบบทดสอบ 

โดยอาจใหน้ำเสนอคำตอบ หรอื ให้ทำแบบรายงาน 

รายงานกลุมยอย  

 

การใชเวลาชวงหนึ่งของการสอน หรือนอกเวลาสอน (ชวงเวลาศึกษาดวย

ตนเอง) คนควารวบรวม และประเมินขอมูล ประชุมกลุม เพื่อหาขอสรุปสําหรับ

งานที่ไดรับมอบหมาย อภิปรายกลุม เพื่อหาขอสรุป และจัดทําเป็นเอกสารหรือ

รายงาน 

การนำเสนอ นําเสนอขอมูล/ ผลงานที่ได้รับมอบหมายด้วยวาจา (สวนมากมีสื่อประกอบ) 

สาธิต / ดูงาน การแสดงขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ให้นิสติเห็นภาพจริง 

ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการ (สวนใหญเปนการปฏิบัติเพื่อเสริมความรคูวามเขาใจภาคทฤษฎี) 

การทำโครงงาน การกําหนดหัวขอโครงงาน การออกแบบและวางแผนการทำงาน การ

ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนด การวิเคราะหและสรุป และนำเสนอโครงงาน  
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ตัวอย่างวธิีการประมวลผล 

 

วิธีประเมินผล ลักษณะกิจกรรม 

การเขาเรียนและมี

ส่วนร่วม 

ตรวจสอบการเข้าเรียนการมีสวนรวมดวยการเช็คชื่อ หรือใหตอบคำถามสั้นๆ 

(Quiz) เพื่อประเมินความรู ความเขาใจของผู้เรยีน หรอืเพื่อเช็คช่ือ 

ประเมินผลงาน ตรวจสอบความรูความสามารถของเจาของผลงาน คุณภาพและความถูกตอง

ของงาน ความตรงตอเวลาที่สงงาน 

ประเมินการนำเสนอ ใหนําเสนอขอมูลในหองเรียน ตรวจสอบความรูความสามารถของผูนําเสนอ

รวมทั้งความสามารถในการนําเสนอ 

สอบข้อเขียน ตอบแบบทดสอบ (อัตนัย ปรนัย) 

สอบป ฏิ บั ติ  (ต อบ

คําถาม) 

ให้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาคปฏิบัติ อาจออกแบบคำถามเพื่อ

ทดสอบทักษะทางความรู้ และทักษะทางปัญญาร่วมกัน) 

สอบปฏิบัติ (ทดสอบ

การปฏิบัติ) 

ใหาสอบปฏิบัติการ (ดูความสามารถในการปฏิบัติงาน การวางแผน ผลงาน กา

รวิเคราะหผล ฯลฯ) 

สั ง เกตการทํ างาน

กลุ่ม  

สังเกตพฤติกรรมของสมาชิกกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางานดวยกัน 
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บทที่ 4  

เอกสารประกอบการนำเสนอหลักสูตร 

 

 การนำเสนอหลักสูตรให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาโดยเฉพาะการจัดทำหลักสูตรนั้น เพื่อให้น้ำหนัก                 

ของหลักสูตรท่ีนำเสนอเพิ่มความน่าเชื่อถือในความถูกต้องตามหลักวิชาของหลักสูตรสาขาดังกล่าว  รวมท้ัง                  

ความไวว้างใจในการบริหารจัดการหลักสูตร  ผู้จัดทำหลักสูตรมคีวามจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องนำเสนอเอกสารท่ีสำคัญ

ประกอบในภาคผนวกของหลักสูตร  ได้แก่   

 1.  ข้อบังคับการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ได้แก่ เอกสารท่ีแสดงให้เห็นถึงระเบียบ กฎหมาย  ข้อบังคับต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรสาขานั้นๆ เช่น  ข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับสภาวชิาชีพ 

(ถ้ามี) คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 2.  รายงานการประชุม/วิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ  เอกสารส่วนนี้นับว่ามีความสำคัญมากเพราะจะ

เป็นเอกสารท่ีช้ีให้เห็นว่าหลักสูตรท่ีพัฒนานำเสนอขึน้มานัน้ผ่านการพิจาณา วิพากษ์วิจารณ์ตลอดจนข้อแนะนำจากผู้รู้

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยตรง มิใช่เป็นหลักสูตรท่ีเกิดขึ้นจากความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้จัดทำ

หลักสูตร เพราะหากเป็นหลักสูตรท่ีเกิดขึ้นแต่เพียงลำพังตามความคิดความต้องการของผู้จัดทำหลักสูตร (ซึ่งได้ แก่

คณาจารย์ประจำ) แล้วสิ่งท่ีจะติดตามมากับหลักสูตร ก็คือ รายวิชาท่ีใส่ไว้ในหลักสูตรบนพื้นฐานท่ีผู้จัดหลักสูตร

ต้องการจะสอนเอง โดยไม่คำนึงถึง ปรัชญาและวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของหลักสูตร หากเป็นลักษณะเช่นนี้แล้ว         

จะเกิดปรากฎการณ์ท่ีเรียกว่าหลักสูตรแฝงมิใช่หลักสูตรจริง  ข้อวิพากษ์วิจารณ์คำเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ     

เฉพาะสาขาท่ีมีประสบการณ์จะช่วยให้หลักสูตรท่ีนำเสนอขึ้นมาได้รับการยอมรับจากผู้มีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรอง                

ได ้เป็นอย่างด ี

3.  ประวัตแิละภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

เอกสารท้ังสามส่วนนี้ควรจัดไว้ในส่วนของภาคผนวกของหลักสูตร กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงจะต้องเพิ่ม

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละหัวข้อของหลักสูตร ด้วย  
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ภาคผนวก 
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คำสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ที่            /๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร...................... สาขาวิชา........................... 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. .................. คณะ/วิทยาลัย......................... 

____________________________ 

ตามที่  มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ดำเนินการปรับปรุง

หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 
 

  เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร......................... สาขาวิชา......................... 

หลักสูตรใหม่ปรับปรุง พ.ศ. .............. คณะ................... เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ       

มากยิ่งขึ้น ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ .........................       

ลงวันที่  .......................... พ.ศ. .............. เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา และคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ......................... ลงวันที่ ......................... พ.ศ. ................ 

เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร......................... สาขาวิชา........................... หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. .............. 

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

๑. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ประธานกรรมการ 

๒. ชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร   กรรมการ 

๓. ชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร   กรรมการ 

๔. ชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร   กรรมการ 

๕. ชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร   กรรมการ 

๖. ชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร   กรรมการและเลขานุการ   
 

หน้าที่ 

  ๑. กำกับการดำเนินงานเปิดและปิดหลักสูตร และดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   
2. ประเมินหลักสูตร... 
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๒. ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และพัฒนา

หลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร 

  ๓. บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ รวมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงาน

หลักสูตร 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัด

กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

  ๕. ประสานความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อการใช้

หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

  ๗. ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตร....................... สาขาวิชา............................ 

รายบุคคลและระดับช้ันปี 

๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหาร

หลักสูตร   

๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริการหลักสูตร 

ทั้งนี ้ตัง้แต่...................................................  

สั่ง  ณ  วันที่  .......   ..................  พ.ศ. ................ 

 

 

 

   (ผูช่้วยศาตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

                           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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คำสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 
ที ่         / ๒๕65 

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

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. .................. คณะ/วิทยาลัย....................................... 

____________________________ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่ 

และปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น  

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตร................ สาขาวิชา....................

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

มากยิ่งขึ้น ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙   

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ..................... 

ลงวันที่ .......... ................ พ.ศ. ................. เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ .................... ลงวันที่ .................... 

พ.ศ. .................. เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร 

สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร........................ สาขาวิชา

..................... หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ............... คณะ/วิทยาลัย.................. ดังนี้ 

 ๑.   ...................................  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร     ประธาน/กรรมการ 

 ๒.  ....................................  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร    กรรมการ 

 ๓.  ....................................  ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก             ประธาน/กรรมการ 

 ๔.  ....................................  ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก             กรรมการ 

 ๕.  ..................................... ผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) กรรมการ 

      ……………………………………… 
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หน้าที่    

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒                

และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา..................สาขาวิชา....................................... พ.ศ. ............... 

(ถ้ามี)  

ทั้งนี ้ตัง้แต่...................................................  

      สั่ง ณ วันที่ .............................  พ.ศ.  ................ 

 

 

                                                   (ผูช่้วยศาตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ) 

                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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(ตัวอย่างปกนอก) 

 
 

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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(ตัวอย่างปกใน) 

 
 

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

สาขาวิชา....................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/วิทยาลยั............................ 

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.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร    

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน    

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังสำเร็จการศึกษา     

9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน  ตำแหน่ง และคณุวุฒกิารศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพจิารณา 

     ในการวางแผนหลกัสูตร 

      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง 

      กับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.3  พันธกิจของคณะ/วทิยาลัย................. 

 12.4  ความสอดคล้องของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวทิยาลัยและคณะ/วทิยาลัย 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอื่นของสถาบัน    

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร    

 1.  ปรัชญา ความสำคญั และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

     1.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 

     1.2  ความสำคญั 

     1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสตูร    

 2.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcome:PLOs) 

 3.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร    

 1.  ระบบการจัดการศกึษา 

 2.  การดำเนนิการหลักสูตร 

2 เคาะ 

ขนาดตัวอักษร   
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 3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน    

   3.1  หลกัสูตร    

   3.1.1  จำนวนหน่วยกิต    

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร       

3.1.3  รายวิชา    

3.1.4  แผนการศึกษา    

3.1.5  คำอธิบายรายวชิา    

3.1.6  ความหมายของเลขรหัสวชิา    

   3.2  ชื่อ  สกุล   เลขบัตรประจำตัวประชาชน  ตำแหน่งและคณุวุฒขิองอาจารย์ 

   3.2.1  อาจารย์ประจำหลกัสูตร  

   3.2.2  อาจารย์พเิศษ   

 4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศกึษา)  

 5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวจิัย   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล    

 1.  การพัฒนาคุณลกัษณะพเิศษของนิสติ   

 2.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

 3.  ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

      (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 

     สู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนสิิต    

 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน    

 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนสิิต   

 3.  เกณฑก์ารสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์                                          

 1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่    

 2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร    

 1.  การกำกับมาตรฐาน     

 2.  บัณฑิต    

 3.  นสิิต 

 4.  คณาจารย์    

 5.  หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    

 6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     

 7.  ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

   

หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของหลกัสูตร    

ขนาดตัวอักษร   
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 1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน    

 2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    

 3.  การประเมินผลการดำเนนิงานตามรายละเอยีดหลักสูตร    

 4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

  

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ........... พ.ศ. 2561 

ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สาขาวิชา (ถา้มี) 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุง) 

ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำ  

ภาคผนวก ซ ข้อกำหนดสภาวชิาชพี (ถา้มี) 

ภาคผนวก ญ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายช้ันปี 
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คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวทิยาลัยพะเยา 

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ                        ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ   

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

กรรมการ 

๓. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ  

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย คณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะนติศิาสตร์                                                                                                                           กรรมการ 

6. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กรรมการ 

7. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะพยาบาลศาสตร์    กรรมการ 

8. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม กรรมการ 

9. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพนิสติ  

คณะแพทยศาสตร์   

กรรมการ 

10. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและนวตักรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 

11. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะรฐัศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

12. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 

๑3. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศกึษา 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์

กรรมการ 

๑4. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  กรรมการ 

๑5. รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะศลิปศาสตร์ กรรมการ 

๑6. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและพัฒนานสิิต  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  

กรรมการ 

๑7. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวชิาการและความเป็นสากล คณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

18. รองคณบดีฝ่ายวชิาการและคุณภาพนิสติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 

๑9. วทิยาลัยการศึกษา กรรมการ 

20. ผู้อำนวยการกองบริการการศกึษา กรรมการและเลขานุการ 

21. หัวหน้างานพฒันาหลักสูตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

22. หัวหน้างานทะเบียนนสิิตและประมวลผล ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒3. หัวหน้างานสนับสนุนวชิาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


