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คํานํา 
  

 ค�ูมอืการดําเนินการหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทําขึ้นโดยมวีัตถุประสงค�เพื่อเป�นแนวทางไปสู�การปฏิบัติ

ในการเป�ดหลักสูตรใหม� การปรับปรุงหลักสูตร และการป�ดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ           

การอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อเป�นเอกสารประกอบสําหรับคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ตลอดจนหน�วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง 

ใช�เป�นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให�เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เอกสารคู�มอืการดําเนินการหลักสูตรนี้ ได�แบ�งเนื้อหาสาระออกเป�น 4  ส�วน ประกอบด�วย  

 บทที่ 1  ขั้นตอนการเป�ด การปรับปรุง และการป�ดหลักสูตร ซึ่งในส�วนนี้อธิบายถึงขั้นตอนต�างๆ ในการเป�ด

การปรับปรุง และการป�ดหลักสูตร ตั้งแต�ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท�าย 

 บทที่ 2  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในบทนี้อธิบายถึงวิธีการเขียนรายละเอียดของหลักสูตรหัวข�อ

ต�างๆ ที่กําหนดไว�  ให�เป�นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 

บทที่ 3  การดําเนินการหลักสูตร ในบทนี้อธิบายถึงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของ

ประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

บทที่ 4  เอกสารประกอบการนําเสนอหลักสูตร ในบทนี้อธิบายถึงเอกสารต�างๆ ที่ใช�ประกอบ เพื่อนําเสนอ

หลักสูตรต�อมหาวิทยาลัยหรือหน�วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข�อง     

 คณะผู�จัดทําหวังเป�นอย�างยิ่งว�า เอกสารค�ูมือการดําเนินการหลักสูตรฉบับนี้ จะเป�นประโยชน�ต�อคณะ 

วิทยาลัยและสาขาวิชา ตลอดจนหน�วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร ให�เป�นไปตามเกณฑ�

มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต�อไป 
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บทที่  1 

ขั้นตอนการเป�ด การปรับปรุง และการป�ดหลักสูตร 

 

1.  ข้ันตอนการเป�ดหลักสูตร 
 

 การเป�ดหลักสูตรสาขาวิชาต�างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาในระดับคณะ/ วิทยาลัย /สาขาวิชา ตลอดจน

หน�วยงานอื่นที่ เทียบเท�านั้น อาจจะมีขั้นตอนดําเนินงานแตกต�างกันออกไปตามธรรมชาติของหลักสูตร         

อย�างไรก็ตามขั้นตอนสําคัญๆ ในการเป�ดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยานั้น ประกอบด�วย 

1.1   การขออนุมัติโครงการเข�าแผนของมหาวิทยาลัย 

1.2   การยกร�างหลักสูตร 

1.3   การนําเสนอร�างหลักสูตรต�อหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 

1.4   การดําเนินการหลักสูตร 
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1.1   การขออนุมัติโครงการเข�าแผนของมหาวิทยาลัย 

 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ที่ต�องการเป�ดหลักสูตร ต�องมีการประชุมวางแผนในระดับ

กรรมการคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา โดยวิเคราะห�สภาพความพร�อมของคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ตลอดจน

ข�อมูลพื้นฐานที่จําเป�นต�อการเป�ดหลักสูตร เช�น 

 1)  สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป�น 

 2)  นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย 

 3)  เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 4)  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 

 5)  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา (ถ�ามี) 

 6)  ข�อกําหนดสภาวิชาชีพ (ถ�ามี) 

 จากนั้นให�ดําเนินการขออนุมัติ เพื่อบรรจุไว�ในแผนของมหาวิทยาลัย และเมื่อได�รับการอนุมัติ

แล�ว คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จึงจะดําเนินการยกร�างหลักสูตร ต�อไป 

 

1.2   การยกร�างหลักสูตร 

  การยกร�างหลักสูตร ให�ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

 

              
 

 

1.2.1 แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

1.2.2 กําหนดกรอบความคิดหลักสูตร

1.2.3 ร�างหลักสูตร

1.2.4 ประชุมวิพากษ�หลักสูตร
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1.2.1  แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

การแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

พ.ศ. 2552 จะต�องมีคณะกรรมการ อย�างน�อย 5 คน ประกอบด�วย (1) อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี อย�างน�อย 2 คน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อย�างน�อย 3 คน (2) ผู�เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป�น

บุคคลภายนอก อย�างน�อย 2 คน  (3) ผู�แทนองค�กรวิชาชีพ (ถ�ามี) อย�างน�อย 1 คน 
 

(1)  อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร   

   เป�นอาจารย�ประจําหลักสูตรที่มภีาระหน�าที่ในการบริหารหลักสูตรและ การเรียนการสอน 

การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน�าที่อื่นที่เกี่ยวข�อง ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตรนั้น ระดับปริญญาตรี จะต�องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาที่เป�ดสอนและต�องเป�น          

ผู�มีคุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาโทหรือเทียบเท�า หรือผู�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�าผู�ช�วยศาสตราจารย�  

อย�างน�อย 2 คน  ระดับปริญญาโท จะต�องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาที่เป�ดสอนและต�องเป�น  

ผู�มีคุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือผู�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย� 

อย�างน�อย 3 คน ระดับปริญญาเอก จะต�องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาที่เป�ดสอนและต�องเป�น

ผู�มีคุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือผู�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  ไม�ต่ํากว�าศาสตราจารย� 

อย�างน�อย 3 คน ทั้งนี้ อาจารย�ประจําหลักสูตรในแต�ละหลักสูตรจะเป�นอาจารย�ประจําหลักสูตรเกินกว�า 1 

หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม�ได� (อ�างอิงจากเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
                         

หมายเหตุ รายชื่ออาจารย�ที่จะแต�งตั้งเป�นผู�รับผิดชอบหลักสูตรในคําสั่งจะต�องเป�น

อาจารย�ประจําหลักสูตรชุดเดียวกับในเล�มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ�

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเป�นอาจารย�ประจําในมหาวิทยาลัยพะเยาที่สังกัดในคณะ

หรือนอกคณะ  
 

(2)  ผ�ูทรงวุฒิภายนอก       

      ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป�นบุคคลผู�มี

ความรู�ความสามารถในสาขาวิชานั้นๆ  มีผลงาน และชื่อเสียงเป�นที่ยอมรับ และคุณวุฒิควรอย�ูในระดับที่    

สูงกว�าหลักสูตรที่จะเป�ดสอน หรือหากมีคุณวุฒิไม�สูงกว�าจะต�องมีประสบการณ�และความรู�ความสามารถที่

สามารถจะวิพากษ�หลักสูตรนั้นได� อย�างน�อย  2 คน 
 

(3)  ผ�ูแทนองค�กรวิชาชีพ (ถ�ามี) อย�างน�อย 1 คน 

 องค�กรวิชาชีพที่เกี่ยวข�อง หมายถึง องค�กรตามกฎหมาย ซึ่งกํากับมาตรฐาน          

ที่เกี่ยวข�องกับการประกอบอาชีพของผู�สําเร็จการศึกษา เช�น การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การขึ้นทะเบียน/

การออกใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชพี 
 

หมายเหตุ  คณะ/วิทยาลัย สามารถดูตัวอย�าง คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในภาคผนวก 
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1.2.2  กําหนดกรอบความคิดหลักสูตร   

 การกําหนดกรอบความคิด ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรของ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา 

จะต�องสอดคล�องกับองค�ประกอบต�างๆ ดังนี้ 

 (1)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป� ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  

 (2)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 -2554)  

 (3)  นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย 

 (4)  สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

 (5)  ความพร�อมของ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา 

 

 1.2.3 ร�างหลักสูตร    

 การร�างหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต�องศึกษาและทําความเข�าใจมาตรฐาน

คุณวุฒิของหลักสูตรสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ก�อน (มคอ.1) (ถ�ามี) จากนั้นให�ทํารายละเอียดของหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) และตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา     

พ.ศ. 2548 (ซึ่งจะกล�าวในบทที่ 2) รายละเอียดของหลักสูตรจะต�องอธิบายให�นิสิตทราบว�านิสิตจะต�องเรียน

รายวิชาอะไรบ�าง เข�าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู� ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล และสามารถเลือก

เรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู�ของตัวนิสิตเองได� โดยอธิบายถึงภาพรวมของการจัด

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําให�บัณฑติบรรลุผลการเรียนรู�ของหลักสูตรนั้นๆ การร�างหลักสูตร

นั้นให�จัดทําหัวข�อตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.2) ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา       

อาจเพิ่มเติมผลการเรียนร�ูซึ่งคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ต�องการให�บัณฑิตสาขา/สาขาวิชา............ในระดับ

คุณวุฒินั้นของตนมีคุณลักษณะเด�นหรือพิเศษกว�าบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของ

สถาบันอื่นๆ เพื่อให�เป�นไปตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย และเป�นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือก

เรียนหลักสูตรของสถาบันหรือผู�ใช�บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข�าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให�แสดง

แผนที่การกระจายความรับผิดชอบต�อผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให�

เห็นว�าแต�ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต�อมาตรฐานผลการเรียนรู�

ด�านใด  

  

 1.2.4  ประชุมวิพากษ�หลักสูตร 

 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จัดประชุมวิพากษ�หลักสูตร กรณีคณะกรรมการเป�นคนละชุดกับ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อาจแต�งตั้งคณะกรรมการวิพากษ�หลักสูตร ขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อประชุมวิพากษ�

หลักสูตร ทั้งนี้ จะต�องมีการจดบันทึกและรายงานการประชุมวิพากษ�หลักสูตรเพื่อประกอบการเสนอขอ

อนุมัติหลักสูตร หลังจากนั้นให�คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา พิจารณาปรับแก�ไขร�างหลักสูตรตามรายงานการ

ประชุมวิพากษ�หลักสูตร  

 

 



 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา    

 

5

1.3  การนําเสนอร�างหลักสูตรต�อหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 

 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา เสนอร�างหลักสูตรที่ปรับแก�เรียบร�อยแล�วต�อหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 

 ตามลําดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาที่ต�องการเป�ดหลักสูตรควรมีการวางแผนในระดับสาขาวิชาแล�วเสนอคณะ/วิทยาลัย    

เพื่อทําการวิเคราะห�สภาพความพร�อมของคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา 

สาขาวิชาเสนอร�างหลักสูตรต�อคณะ/วิทยาลัย ซึ่งคณะ/วิทยาลัย ควรจะนําเสนอ (ร�าง) หลักสูตรต�อ  

คณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะ/วิทยาลัยอนุมัติแล�วให�ส�ง (ร�าง) หลักสูตร

ดังกล�าว ให�กับมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยต�องผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย จากนั้นให�นําเสนอต�อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจาณาอนุมัติ  เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติ

  

 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 

รับรองคุณวุฒิ และกําหนดอัตราเงินเดือน 

คณะ/วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

แก�ไข อนุมัต ิ

แก�ไข เห็นชอบ 

อนุมัติ/เห็นชอบ 

แก�ไข               

สาขาวิชา                  คณะ/วิทยาลัย 

 กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

แก�ไข อนุมัติ 

สภาวิชาชีพ 
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อนุมัติแล�วให�นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตร ภายใน 30 วัน 

นับตั้งแต�วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร

แล�ว ก็จะส�งหลักสูตรแจ�งให�สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนด

อัตราเงินเดือน ตามประกาศนียบัตรของหลักสูตรนั้น (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณา

หลักสูตร ภายใน 120 วัน เพื่อรับทราบหลักสูตร) 

กรณีที่หลักสูตรดังกล�าวจะต�องผ�านความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา            

ต�องนําเสนอหลักสูตรผ�านกรรมการสภาวิชาชีพ ด�วย 

 

 1.4.  การดําเนินการหลักสูตร 

 การดําเนินการหลักสูตร จะอธิบายถึงการบริหารจัดการหลักสูตร ให�เป�นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 (ซึ่งจะกล�าวในบทที่ 3) 

  

2.  ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา เสนอปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรนั้นๆ ควรมีการดําเนินการ

หลักสูตรและมีการประเมินผลหลักสูตรอย�างต�อเนื่อง อย�างน�อยทุกๆ 5 ป� หรือตามระยะเวลาของหลักสูตร 

เพื่อเป�นข�อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

3.  ขั้นตอนการป�ดหลักสูตร 

 การป�ดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยานั้น คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา เสนอขอป�ดหลักสูตร

ต�อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเหตุผลการขอป�ดหลักสูตรนั้นๆ หาก

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล�วมีมติ เห็นชอบ ก็จะนําเสนอหลักสูตรที่ขอป�ดต�อ            

สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ จากนั้นก็จะนําเสนอการขอป�ดหลักสูตรดังกล�าวต�อสํานักงานคณะกรรมการ      

การอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต�วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการขอป�ดหลักสูตร ตามขั้นตอนดังนี้ 
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สาขาวิชา                  คณะ/วิทยาลัย 

กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

คณะ/วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

อนุมัต ิ

เห็นชอบ 

อนุมัติ/เห็นชอบ 

สาขาวิชา                  คณะ/วิทยาลัย 

 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

อนุมัติ 

แจ�ง 
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บทที่  2 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 

 การร�างหลักสูตรต�องคํานึงถึงองค�ประกอบของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห�งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.2) ซึ่งประกอบด�วย 8 หมวด ดังนี้ 

 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 

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

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

หลักสูตรใหม�/ปรับปรุง พ.ศ. XXXX 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

หมวดที่ 1 ข�อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

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

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

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

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

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

 ชื่อย�อ (ไทย)    :     ......................................................................... 

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

 ชื่อย�อ (อังกฤษ)     :     ........................................................................ 

 

3. วิชาเอก 

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

 

4. จํานวนหน�วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 .....................หน�วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี ............... ป� 
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 5.2  ภาษาที่ใช� 

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

 5.3  การรับเข�าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต�างชาติที่ใช�ภาษาไทยได�เป�นอย�างดี 

 5.4  ความร�วมมือกับสถาบันอื่น 

     (ถ�ามี) 

 5.5  การให�ปริญญาแก�ผู�สําเร็จการศึกษา 

     ให�ปริญญา..................................................................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรใหม�/ปรับปรุง  พ.ศ. .................. เป�ดสอน ภาคการศึกษา................   

    ป�การศึกษา ............ 

  6.2 คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย....................อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

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

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

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

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ�ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

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

 

7. ความพร�อมในการเผยแพร�หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ป�การศึกษา  ............................ 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได�หลังสําเร็จการศึกษา (ระบุ) 

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

 8.2  .................................................................................. 
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9.  ช่ือ – นามสกุล  เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน�ง และคุณวุฒกิารศึกษา 

     ของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน�ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป� 

1 นาย............................ 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ศาสตราจารย� Ph.D. ⋯⋯⋯⋯.. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

2 นาง............................ 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

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

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

3 นางสาว.................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผู�ช�วยศาสตราจารย� วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

มหาวิทยาลัย................... 

25...... 

25...... 

25...... 

 

 

หมายเหตุ ระดับปริญญาตรี ต�องมีคุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาโทหรือเทียบเท�า หรือผู�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�าผู�ช�วยศาสตราจารย� อย�างน�อย 2 คน 

ระดับปริญญาโท ต�องมีคุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือผู�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ต่ํากว�ารองศาสตราจารย� อย�างน�อย 3 คน    

ระดับปริญญาเอก จะต�องมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ�กับสาขาที่เป�ดสอนและต�องเป�นผ�ูมีคุณวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาเอกหรือเทียบเท�า หรือ 

     ผู�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  ไม�ต่ํากว�าศาสตราจารย� อย�างน�อย 3 คน  

(ทั้งนี้ อาจารย�ประจําหลักสูตรในแต�ละหลักสูตรจะเป�นอาจารย�ประจําหลักสูตรเกินกว�า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม�ได�) 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

         10.2 นอกสถานที่ตั้ง......(ถ�ามี) จะต�องรายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ         

 

11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป�นต�องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

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

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

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

  

 11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

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

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

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

12.  ผลกระทบจากข�อ 11.1 และ 11.2 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข�องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

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

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

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

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

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

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

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

 

13.  ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอื่นที่เป�ดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ�มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เป�ดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

         13.1.1.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เป�ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร� 

                 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language  Skills  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental  English    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental  English    
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001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม 

Language, Society and Culture 

3(3-0-6) 

003132 ไทยกับประชาคมโลก  

Thai and the World Community 

3(3-0-6) 

003133 วิถีไทย วิถีทัศน� 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 

Politics, Economy and Society 

3(3-0-6) 

005172 การจัดการการดําเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Living  Management  

          

 

 13.1.12  รายวิชาในหลกัสูตรที่เป�ดสอนโดยคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�และศิลปกรรมศาสตร� 

 

002124 ปริทัศน�ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

002125 ดุริยางควิจักขณ� 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

002126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

13.1.13  รายวิชาในหลกัสูตรที่เป�ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร�การแพทย� 

                   

005170 พฤติกรรมมนุษย� 

Human Behavior 

3(3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Life  and  Health  

 

13.1.14  รายวิชาในหลกัสูตรที่เป�ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร� 

 

004150 กอล�ฟ 

Golf 

1(0-2-1) 
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004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

004153 กิจกรรมเข�าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

004154 ว�ายน้ํา 

Swimming 

1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ 

Social Dance 

1(0-2-1) 

004156 ตะกร�อ 

Takraw 

1(0-2-1) 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

004158 ซอฟท�บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

004159 เทนนิส 

Tennis 

1(0-2-1) 

004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1(0-2-1) 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 

004162 แบดบินตัน 

Badminton 

1(0-2-1) 

004163 ฟุตบอล 

Football 

1(0-2-1) 

004164 วอลเลย�บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

004165 ศิลปะการต�อส�ูป�องกันตัว 

Art of Self – Defense 

1(0-2-1) 

005173 ทักษะชีวิต  2(1-2-3) 

 Life  Skills  

006142 คณติศาสตร�สําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 

3(3-0-6) 

006245 วิทยาศาสตร�ในชีวิตประจําวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 
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13.1.15  รายวิชาในหลกัสูตรที่เป�ดสอนโดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล�อม 

 

006140 มนุษย�กับสิ่งแวดล�อม 

Man and Environment 

3(3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล�ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us  

 

13.1.16  รายวิชาในหลักสูตรที่เป�ดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร� 

 

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3(3-0-6) 

 

13.1.17 รายวิชาในหลักสูตรที่เป�ดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร� 

 

002121 สารสนเทศศาสตร�เพื่อการศึกษาค�นคว�า 

Information Science for Study and Research 

3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิป�ญญาท�องถิ่น 3(3-0-6) 

 Civilization  and  Local  Wisdom  

 

 13.1.18  รายวิชาในหลักสูตรที่เป�ดสอนโดยคณะนิติศาสตร� 

 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  

 

13.1.19  รายวิชาในหลักสูตรที่เป�ดสอนโดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

006141 คอมพิวเตอร�สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

Introduction to Computer Information Science 

3(2-2-5) 

 

13.1.20  รายวิชาในหลักสตูรที่เป�ดสอนโดยคณะเกษตรศาสตร�และทรัพยากรธรรมชาติ 

 

006144 อาหารและวิถีชีวิต 

Food and Life Style 

3(3-0-6) 
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       13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด�าน 

                              13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เป�ดสอนโดยคณะ/วิทยาลัย................................. 

 

XXXXXX …………………………………. (ชื่อวิชาภาษาไทย) 

………………………………….(ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 

X(X-X-X) 

 

                              13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เป�ดสอนโดยคณะ/วิทยาลัย.......................... 

 

XXXXXX …………………………………. (ชื่อวิชาภาษาไทย) 

………………………………….(ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 

X(X-X-X) 

 

 13.2 กล�ุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เป�ดสอนให�สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต�องมาเรียน 

    (ถ�ามี) 

 13.3 การบริหารจัดการ 

   13.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได�กําหนดนโยบายให�จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวนไม�น�อย

กว�า 30 หน�วยกิต ในโครงสร�างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได�ดําเนินการแต�งตั้งคณะกรรมการที่

เกี่ยวข�อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป�นประธาน คณบดี/ผู�อํานวยการ 

เป�นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ เป�นกรรมการและเลขานุการ ทําหน�าที่ กําหนดนโยบายและพิจารณา

การดําเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ เป�นประธาน 

รองคณบดี/รองผู�อํานวยการ เป�นกรรมการ ทําหน�าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กํากับ ติดตาม ประเมินผล

การจัดการเรียนการสอน เพื่อเป�นข�อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให�การ

จัดการเรียนการสอนดําเนินไป  ในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจํารายวิชา ทําหน�าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

 

   13.3.2 หมวดวิชาเฉพาะด�าน 
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หมวดที่ 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร (ต�องเขียนให�เป�นปรัชญา ไม�ใช�วัตถุประสงค�) 

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

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

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

 1.2 ความสําคัญ  (ความจําเป�นของการเป�ดหลักสูตร) 

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

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

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

 1.3 วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

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

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

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

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

 

หมายเหตุ  ควรให�ครอบคลุม  3 ปริเขต (Domain)  ได�แก� พุทธพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย  

  (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ ตัวบ�งชี้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การดาํเนินการ และโครงสร�างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

          1.1 ระบบ 

  เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด�วย การศึกษาระดับ......... พ.ศ. 2553 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร�อน  

(ถ�ามี) 

 

 1.3 การเทียบเคียงหน�วยกิตในระบบทวิภาค  

(ถ�ามี) 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาต�น  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 

ภาคการศึกษาฤดูร�อน เดือน เมษายน – พฤษภาคม (ถ�ามี)   

 

 2.2 คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

                2.2.1  เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด�วย การศึกษาระดับ........................ พ.ศ. 2553 

      2.2.2  เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด�วย สาขาวิชา (ถ�ามี) 

      2.2.3  คุณสมบัติเฉพาะสาขา....................................................(ถ�ามี) 

  การคัดเลือกผู�เข�าศึกษา 

   เป�นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษาในระดับ............................ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3 ป�ญหาของนิสิตแรกเข�า 

  เช�น   2.3.1  พื้นฐานด�านภาษาอังกฤษ 

   2.3.2  .............................................   
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           2.4 กลยุทธ�ในการดําเนินการเพื่อแก�ไขป�ญหา/ ข�อจํากัดของนิสิตในข�อ 2.3  

  เช�น 2.4.1  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

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

 

 2.5  แผนการรับนิสิตและผ�ูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป� (ตัวอย�าง) 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตในแต�ละป�การศึกษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นป�ที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นป�ที่ 2  60 60 60 60 

ชั้นป�ที่ 3   60 60 60 

ชั้นป�ที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว�าจะสําเร็จการศึกษา    60 60 

 

 

2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ�าย 
ป�งบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค�าจ�างประจํา 

     

2. งบดําเนินการ 

    2.1 หมวดค�าตอบแทน 

    2.2 หมวดค�าใช�สอย 

    2.3 หมวดค�าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

     

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ� 

     

4. งบเงินอุดหนุน      

รวมรายจ�าย      
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2.7  ระบบการศึกษา 

              £  แบบชั้นเรียน 

              £  แบบทางไกลผ�านสื่อสิ่งพิมพ�เป�นหลัก 

              £  แบบทางไกลผ�านสื่อแพร�ภาพและเสียงเป�นสื่อหลัก 

£  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส�เป�นสื่อหลัก (e – Learning) 

£  แบบทางไกลทางอินเทอร�เน็ต 

£  อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข�ามมหาวิทยาลัย 

        เป�นไปตามข�อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด�วย การศึกษาระดับ....... พ.ศ. 2553 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย�ผู�สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหน�วยกิต รวมตลอดหลักสูตร .................. หน�วยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร�างหลักสูตร 

          โครงสร�างหลักสูตร แบ�งเป�นหมวดวิชาที่สอดคล�องกับที่กําหนดไว�ในเกณฑ�มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 

หมวดวิชา เกณฑ�มาตรฐานของ สกอ. 

หลักสูตรใหม�/ปรับปรุง 

พ.ศ. ...... 

(หลักสูตรเดิม) 

หลักสูตรใหม�/

ปรับปรุง พ.ศ. ...... 

(หลักสูตรที่เสนอ) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม�น�อยกว�า 30หน�วยกิต 30หน�วยกิต 30หน�วยกิต 

   1.1 ศึกษาทั่วไป บังคับ  21  21 

   1.2 ศึกษาทั่วไป เลือก  9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม�น�อยกว�า 8 หน�วยกิต   

   1.1  กลุ�มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    

   1.2  กลุ�มวิชาเอก    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม�น�อยกว�า  6 หน�วยกิต   

4.รายวิชาบังคับไม�นับหน�วยกิต (ถ�าม)ี    

รวม  (หน�วยกิต)   ไม�น�อยกว�า 120 หน�วยกิต   

 

หมายเหตุ  สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนิสิตไม�ผ�านเกณฑ�การทดสอบภาษาอังกฤษตาม 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ�านความรู�ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา   

 พ.ศ. 2554  ต�องลงทะเบียนรายวิชา 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข�มสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จํานวนหน�วยกิต 30  หน�วยกิต 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  บังคับ จํานวนหน�วยกิต 21  หน�วยกิต 

       กลุ�มวิชาภาษา     9  หน�วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai language Skills  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental English  

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental English  

 

        กลุ�มวิชาสังคมศาสตร�                                           3  หน�วยกิต 

003134 อารยธรรมและภูมิป�ญญาท�องถิ่น 3(3-0-6) 

 Civilization and Local Wisdom  

 

       กลุ�มวิชาพลานามัย บังคับเลือก    1  หน�วยกิต 

004150 กอล�ฟ 1(0-2-1) 

 Golf  

004151 เกม 1(0-2-1) 

 Game  

004152 บริหารกาย 1(0-2-1) 

 Body Conditioning  

004153 กิจกรรมเข�าจังหวะ 1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities  

004154 ว�ายน้ํา 1(0-2-1) 

 Swimming  

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance  

004156 ตะกร�อ 1(0-2-1) 

 Takraw  
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004157 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

004158 ซอฟท�บอล 1(0-2-1) 

 Softball  

004159 เทนนิส 1(0-2-1) 

 Tennis  

004160 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 

 Table Tennis  

004161 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

 Basketball  

004162 แบดมนิตัน 1(0-2-1) 

 Badminton  

004163 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

 Football  

004164 วอลเลย�บอล 1(0-2-1) 

 Volleyball  

004165 ศิลปะการต�อส�ูป�องกันตัว 1(0-2-1) 

 Art of Self – Defense  

 

        กลุ�มวิชาบูรณาการ       8  หน�วยกิต 

005171 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 

 Life and Health  

005172 การจัดการการดําเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Living Management  

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 

 Life Skills  
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     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก     จํานวนหน�วยกิต         9  หน�วยกิต 

    กลุ�มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes  

 

                กลุ�มวิชามนุษยศาสตร� 

002121 สารสนเทศศาสตร�เพื่อการศึกษาค�นคว�า 3(3-0-6) 

 Information Science for Study and Research  

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 3(3-0-6) 

 Philosophy for Life  

002123 ภาษาสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Language, Society and Culture  

002124 ปริทัศน�ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Performing  Arts  

002125 ดุริยางควิจักขณ� 3(3-0-6) 

 Music Appreciation  

002126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Arts in Daily Life  

 

                กลุ�มวิชาสังคมศาสตร� 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life  

003132 ไทยกับประชามคมโลก 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community  

003133 วิถีไทย  วิถีทัศน� 3(3-0-6) 

 Thai  Way  and  Vision  

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Politics, Economy and Society  
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                กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร�และคณติศาสตร� 

006140 มนุษย�กับสิ่งแวดล�อม 3(3-0-6) 

 Man and Environment  

006141 คอมพิวเตอร�สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science  

006142 คณติศาสตร�สําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age  

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life  

006144 อาหารและวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 Food and Life Style  

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล�ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us  

006245 วิทยาศาสตร�ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

 

                กลุ�มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย� 3(3-0-6) 

 Human Behavior  
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              2) หมวดวิชาเฉพาะด�าน จํานวน 84  หน�วยกิต 

  กลุ�มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

  วิชาพื้นฐานด�าน.............................................. 

  กลุ�มวิชาเอก 

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

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

 

xxxxxx ฝ�กงาน * 6 หน�วยกิต 

 Professional Training    

xxxxxx การศึกษาอสิระ * 6 หน�วยกิต 

 Independent Study   

xxxxxx สหกิจศึกษา * 6 หน�วยกิต 

 Co – operative Education    

 

หมายเหตุ  * ให�นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

       

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จํานวน          6  หน�วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เป�ดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว�นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นป�ที่  1  

ภาคการศึกษาต�น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental English  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก x(x-x-x) 

 General Elective  

*00xxxx กลุ�มวิชาพลานามัย  x(x-x-x) 

 Personal Hygiene Course  

xxxxxx วิชาเอกเลือก x(x-x-x) 

 Major Elective  

xxxxxx วิชาเลือกเสรี x(x-x-x) 

 Free Elective  

 รวม XX หน�วยกิต 

 

 

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 หน�วยกิต 

 

 

        หมายเหตุ       *ให�นิสิตเลือกเรียน xxxxxx     ชื่อวิชาภาษาไทย  (ถ�ามี) 

                                                            ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

ดําเนินการจัดทําแผนการศึกษาทุกภาคการศึกษาและทุกชั้นป� 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

 

xxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย                               x(x-x-x) 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

รายวิชาบังคับก�อน  :  XXXXXX   ชื่อวิชาภาษาไทย (ถ�ามี)  

 และ/หรือ  :  XXXXXX   ชื่อวิชาภาษาไทย (ถ�ามี) 

Prerequisite  :  XXXXXX  ภาษาอังกฤษ (ถ�ามี)  

 and/or :  XXXXXX  ภาษาอังกฤษ (ถ�ามี) 

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

 เขียนถึงหัวข�อหรือเนื้อหารายวิชาที่สอน  

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

 เป�นการแปลคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย  

 

001103 ทักษะภาษาไทย        3(3-0-6) 

 Thai Language  Skills 

  ทักษะการใช�ภาษาไทย ทั้งในด�านการฟ�ง การอ�าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร   โดยเน�นทักษะการเขียน

เป�นสําคัญ 

             Thai  language  skills  in  listening, reading, speaking  and  writing  for communication emphasizing on 

writing skills 

 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน         3(3-0-6) 

   Fundamental  English   

   ทักษะการฟ�ง พูด  อ�าน  เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ�ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในปริบททางวิชาการ

และปริบทอื่น ๆ 

  English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for communicative purposes  in 

academic contexts and others 

 

001112  ภาษาอังกฤษพัฒนา        3(3-0-6) 

 Developmental  English   

  ทักษะการฟ�ง พูด อ�าน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ�ระดับซับซ�อน  เพื่อการสื่อสาร ในปริบททาง

วิชาการและปริบทอื่นๆ 

  More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for communicative 

purposes in academic contexts and others 
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001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes 

   ทักษะภาษาอังกฤษ เน�นทักษะการอ�านและการเขียนงานวิชาการ การศึกษาค�นคว�าวิจัยที่เกี่ยวข�องกับสาขา

ของผู�เรียน 

   English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic areas and research 

interest 

 

002121 สารสนเทศศาสตร�เพื่อการศึกษาค�นคว�า                   3(3-0-6) 

   Information Sciences for Study and  Research 

    ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหล�งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ  การเข�าถึง

สารสนเทศต�าง ๆ การสืบค�นสารสนเทศด�วยคอมพิวเตอร� บริการฐานข�อมูล การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก 

การสังเคราะห�และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสร�างให�ผู�เรียนมเีจตคติที่ดีและมีนิสัยในการใฝ�หาความรู�  

  Meaning and significance of information sources, approaches, and database services; information 

technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as creating positive attitudes 

and sense of inquiry in students 

 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต                                                  3(3-0-6) 

 Philosophy  for  Life 

   ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดโลกทัศน� ชีวทัศน� ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนินชีวิต 

ประสบการณ�อันทรงคุณค�า ป�จจัยหรือเงื่อนไขที่ส�งผลต�อความสําเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู�มีชื่อเสียง เพื่อ

ประยุกต�ใช�ในการสร�างสรรค� พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน� และคุณค�าต�อสังคม 

   Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of life, way of life, 

valuable experiences, factors leading to success in life and works of outstanding persons as to apply for creativity 

and life enhance  

 

002123 ภาษา  สังคมและวัฒนธรรม                                  3(3-0-6) 

 Language, Society and Culture 

   ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย  ความสัมพันธ�ระหว�างภาษาที่มีต�อสังคมและ

วัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช�ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจากป�จจัยทาง

สังคมและวัฒนธรรม 

   Knowledge about language Thai society and culture, relation between language and society and 

language and culture and language change caused by social and cultural factors 
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002124 ปริทัศน�ศิลปะการแสดงไทย     3(3-0-6) 

 Thai Performing  Arts 

    ลักษณะและคุณค�าของนาฎศิลป�ไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบ�านเพื่อให�เกิดสุนทรียะในการชมนาฏศิลป�

ไทยประเภทต�าง ๆ 

  The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable student to understand 

and have background knowledge of different kinds of Thai dance 

 

002125 ดุริยางควิจักขณ�                                                  3(3-0-6) 

 Music  Appreciation 

   ลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องค�ประกอบทางด�านดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร�ทางด�านดนตรี

ไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช�ในการแสดงดนตรี มารยาทในการเข�าฟ�งดนตรี การวิจารณ�และอภิปราย

จากการฟ�งและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน 

  Musical characteristics, importance of music development, musical components, lyrics, music composers, 

aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and repertoire for musical performance, music etiquette, 

criticism and discussion on the musical performance including the roles of Thai and Western music in Thai society 

from the past to the present 

 

002126 ศิลปะในชวีิตประจําวัน     3(3-0-6) 

 Arts  in  Daily  Life 

    การรับรู�ทางด�านศิลปกรรมและสถาป�ตยกรรม เพื่อประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันประกอบด�วย ทัศนศิลป� 

หัตถศิลป� การออกแบบผลิตภัณฑ� การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถ�าย ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้ง

ความรู� ทางสถาป�ตยกรรม ด�าน การประหยัดพลังงาน คติความเชื่อต�างๆ อันจะนําไปสู�การเห็นคุณค�าของรสนิยมและ

สุนทรีย�ในการดํารงชีวิตที่สัมพันธ�กับบริบทต�างๆ ทั้งของไทยและสากล 

   Recognition of the arts and architecture for application in daily life, Topics include visual art, craftsmanship, 

product design, fashion design, photography, animation and visual communication design, Knowledge of 

architecture in energy-saving management, Beliefs concerning appreciation of values in taste and aesthetics to 

live in harmony in national and international contexts 

  

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

   ความรู�พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ ขั้นพื้นฐานตาม

รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ�งและพาณิชย� กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส�วนท�องถิ่น กฎหมายเพื่อการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมและภูมิป�ญญาท�องถิ่น และกฎหมายที่

เกี่ยวข�องกับสถานการณ�ป�จจุบันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต 

 Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and basic rights under the 

constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual property law, information technology law, law 
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concerning local administration, law on natural resources and traditional knowledge preservation, an laws 

concerning contemporary phenomenon and student’s quality of life 

 

003132  ไทยและประชาคมโลก        3(3-0-6) 

  Thai and the World Community 

 ความสัมพันธ�ระหว�างรัฐไทยกับสังคมโลกภายใต�การเปลี่ยนแปลงในช�วงเวลาต�างๆ ตั้งแต�ก�อนสมัยใหม�

จนถึงสังคมในยุคป�จจุบัน บทบาทของไทยบนเวทีโลกและแนวโน�มในอนาคต 

   Relations between Thailand and the world community under changes during various times stating from 

the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world forum and future trends 

 

003133 วิถีไทย วิถีทัศน�     3(3-0-6) 

 Thai Way and Vision 

  ความหมาย ความสําคัญของวิถีไทย วิถีทัศน� พัฒนาการของวิถีไทยส�ูป�จจุบัน ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณ�

ความเป�นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคดิที่เกี่ยวกับวิถีไทย การดํารงความเป�นไทยในโลกป�จจุบัน 

  Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the present, specific 

features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the Thai way, and conservation Thai-ness in     

a changing world 

 

003135 การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม      3(3-0-6) 

   Politics, Economy and Society   

  ความหมายและความสัมพันธ�ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและระดับสากล การเมือง

และการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน�กับการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ�ของระบบโลกกับประเทศไทย 

    Meaning and relation among politics, economy, and society, Thai and international political 

development, politics and adjustment of developed countries, the global economics system, impacts of 

globalization on politics economy and society, relations between the world system and Thailand  

 

003134 อารยธรรมและภูมิป�ญญาท�องถิ่น      3(3-0-6) 

 Civilization  and  Indigeneous  Wisdom 

  อารยธรรมในยุคต�าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต  ประเพณี  พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิป�ญญาท�องถิ่น  และ

การอนุรักษ�  สืบทอด  และพัฒนาภูมิป�ญญาท�องถิ่น 

  Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices, beliefs and 

contribution and development are preservative of wisdom 
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004150  กอล�ฟ         1(0-2-1) 

  Golf 

   ปร ะวั ติ  คว ามหมาย  ความสํ าคัญ การ เสริ มสร�างสมร รถภาพทางกายสํ าหรั บกีฬ ากอล�ฟ  

การฝ�กทักษะเบื้องต�น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล�ฟ 

   History definition importance and physical fitness for golf basic skill training rules and etiquette of golf 

004151   เกม          1(0-2-1) 

 Game 

    ประวัติ วิวัฒนาการความเป�นมา ความสําคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล�น เทคนิคการเป�นผู�นํา การฝ�กกิจกรรม 

ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการใช�เครื่องอํานวยความสะดวก อุปกรณ� รวมถึงความคิดสร�างสรรค� อีก

ทั้งส�งเสริมการใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� 

   History philosophy definition and importance of games type of games basic game leadership and 

games participation 

 

004152 บริหารกาย          1(0-2-1) 

 Body Conditioning 

   ประวัติ  ความหมาย ความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการสร�าง

สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

   History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, physical fitness activities, 

and physical fitness test 

 

004153 กิจกรรมเข�าจังหวะ         1(0-2-1) 

   Rhythmic Activities 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต�น ท�าเต�นรําพื้นเมือง และวัฒนธรรมการเต�นรําของ

นานาชาติ 

   History, definition, importance and basic movements of folk dances and international folk dances  

 

004154 ว�ายน้ํา          1(0-2-1) 

 Swimming 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาว�ายน้ํา การฝ�กทักษะ

เบื้องต�น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว�ายน้ํา 

   History definition importance physical fitness basic skill training rules and etiquette of swimming 

 

004155 ลีลาศ           1(0-2-1) 

             Social  Dance 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต�น รูปแบบการเต�นรําสากลและมารยาทของการ

เต�นรําสากล 



 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

31

   History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances 

 

004156 ตะกร�อ         1(0-2-1)   

 Takraw 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬาตะกร�อ การฝ�กทักษะ

เบื้องต�น และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกร�อ 

  History definition importance physical fitness basic skill training, rules and etiquette of takraw 

 

004157 นันทนาการ          1(0-2-1) 

 Recreation 

  ความหมาย  ขอบข�ายและความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต�างๆ  ตลอดจนสามารถนํา

กิจกรรมนันทนาการไปประยุกต�ใช�ให�เหมาะสมและเกิดประโยชน� 

   History philosophy definition and importance of recreation nature of activities and recreation 

participation 

 

004158 ซอฟท�บอล          1(0-2-1) 

 Softball 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร�างสรรมถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอท�ฟบอล การฝ�กทักษะ

เบื้องต�น กฎ กติกา มารายาทของกีฬาซอท�ฟบอล   

  History, definition, importance and physical fitness for softball; basic skill training, rules and etiquette of 

softball 

 

004159 เทนนิส          1(0-2-1) 

 Tennis 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิสการฝ�กทักษะ

เบื้องต�น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส  

  History definition Importance and physical fitness for tennis basic skill training rules and etiquette of 

tennis 

 

004160 เทเบิลเทนนิส          1(0-2-1) 

 Table Tennis 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส การฝ�ก

ทักษะเบื้องต�นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส 

  History definition Importance and physical fitness for table tennis basic skill training rules and etiquette 

of table tennis 
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004161 บาสเกตบอล      1(0-2-1) 

 Basketball 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายสําหรับบาสเกตบอล การฝ�กทักษะ

เบื้องต�น กฎ กติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล   

  History definition importance and physical fitness for basketball basic skill training rules and etiquette of 

basketball 

 

004162 แบดมินตัน         1(0-2-1) 

 Badminton 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาแบดมินตัน การฝ�กทักษะ

เบื้องต�น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน 

  History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill training, rules and 

etiquette of badminton 

 

004163 ฟุตบอล          1(0-2-1) 

 Football 

  ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล การฝ�กทักษะ

เบื้องต�น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 

   History definition Importance and physical fitness for football basic skill training rules and etiquette of 

football 

 

004164 วอลเลย�บอล         1(0-2-1)  

 Volleyball 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร�างสรรมถภาพทางกายสําหรับวอลเลย�บอลการฝ�กทักษะ

เบื้องต�น กฎ กติกา มารายาทของกีฬาวอลเลย�บอล   

   History, definition, Importance and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules and etiquette 

of volleyball 

 

004165 ศิลปะการต�อส�ูป�องกันตัว       1(0-2-1)  

 Art of Self – Defense 

   ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการต�อสู�ป�องกันตัว 

ทักษะเบื้องต�นของศิลปะการต�อส�ูป�องกันตัว กฎหมายสําหรับการป�องกันตัวและกฎกติกามารยาทของศิลปะการต�อสู�

ป�องกันตัว 

   History, definition Importance and physical fitness for the art of self–defense; basic skill of the art of 

self–defense, laws for self–defense; rules and etiquette of the art of self-defense 

 



 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

33

005170 พฤติกรรมมนุษย�       3(3-0-6) 

 Human Behavior 

  แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของพฤติกรรม ความรู�สึก

และการรับรู� การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู�และความจํา การคิดและภาษา เชาว�ป�ญญาและการยกระดับเชาว�

ป�ญญา การจัดการอารมณ�และการสร�างแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย�ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะห�

กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย�เพื่อการประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวัน  

   Concept of human behavior, biology and type of behavior, sensation and perception, state of 

consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and intelligence management of 

emotions and development of motivation, human social behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior 

case studies for application in daily life 

 

005171 ชีวิตและสุขภาพ        3(3-0-6) 

 Life  and  Health 

   ความรู�ความเข�าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย� วัยรุ�นและ

สุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส�งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ 

สิ่งแวดล�อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การป�องกันตัวจากอุบัติภัย 

อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด 

              Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior and human health 

care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental health, medicine and health, 

environment and health, health insurance, life insurance, accident insurance. And social security; protection from 

danger, accidents, natural disasters and communicable diseases 

 

005172 การจัดการการดําเนินชีวติ        3(2-2-5) 

 Living  Management 

 ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับบทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและสังคม การ

ปรับตัวเข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต�อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย�ง การคิดแก�ป�ญหาอย�าง

สร�างสรรค� เศรษฐศาสตร�กับการดําเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม 

 Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity as a member of a family and a member 

of a society, adaptation to changes in a global society, world  communication, conflict management resolutions, 

methods of creative problem solutions, a good economy and living conditions and ethics 

 

005173 ทักษะชีวติ         2(1-2-3) 

 Life  Skills 

การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การฝ�กทักษะการทํางานเป�นทีมที่เน�นการเป�นผู�นําและเป�นผ�ู

ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให�มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติด�านอื่น  ๆของบุคคล 
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Development of personality both mental and physical characteristics, practice in team working skills 

focusing on leader and follower roles, development of public consciousness and other desirable personal 

characteristics 

 

006140 มนุษย�กับสิ่งแวดล�อม     3(3-0-6) 

 Man and Environment 

   ความสัมพันธ�ระหว�างมนุษย�กับสิ่งแวดล�อม สาเหตุป�ญหาสิ่งแวดล�อม ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากร

มนุษย�  และสิ่งแวดล�อม กรณีป�ญหาสิ่งแวดล�อม ทั้งในระดับท�องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมอื การพัฒนากับสิ่งแวดล�อม การปลูกจิตสํานึก การสร�างความตระหนัก 

และการมีส�วนร�วมในการจัดการสิ่งแวดล�อมอย�างย่ังยืน 

  Relationship between man and the environment, cause of environmental problems, effects of 

population change related to environmental problems case studies of global climate change, natural disasters and 

encounter, at the global and local scale and the building of environmental awareness and participation in 

sustainable environmental management 

 

006141 คอมพิวเตอร�สารสนเทศขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science 

     ระบบคอมพิวเตอร� ฮาร�ดแวร� ซอฟต�แวร� ระบบปฏิบัติการ เครือข�ายคอมพิวเตอร� อินเตอร�เน็ตและการ

ประยุกต� ใช�งาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบจํานวนและการแทนข�อมูล การจัดการข�อมูล และระบบฐานข�อมูล 

ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร� การพัฒนาโปรแกรม ป�ญญาประดิษฐ� ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

     Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, the Internet and its 

applications, office automation systems, number system and data representation, data management and 

database systems, information systems, programming languages, program design, artificial intelligent, geographic 

information system 

 

006142 คณิตศาสตร�สําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ     3(3-0-6) 

  Mathematics for Life in the Information Age 

 การประยุกต�ใช�วิชาคณิตศาสตร�เพื่อใช�จริงกับชีวิตประจําวัน เช�น การเงินการธนาคาร การประกันภัย การ

ตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข�อมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและการตัดสินใจเบือ้งต�น    

  Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, business and 

statistics for data collection and decision making 
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006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

  Drugs and Chemicals in Daily Life 

   ความรู�ของยาและเคมีภัณฑ� เครื่องสําอาง อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช�ในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวข�องกับ

สุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช�และจัดการเพื่อให�เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ  และสิ่งแวดล�อม 

  Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal product commonly 

used in daily life and related to health as well as their proper selection and management for health and 

environmental safety 

 

006144 อาหารและวิถีชีวิต      3(3-0-6) 

 Food  and  Life  Style 

   บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในภูมิภาค

ต�างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต�างประเทศต�อพฤติกรรมการบริโภคของไทย 

เอกลักษณ�และภูมิป�ญญาด�านอาหารของไทย  การเลือกอาหารที่เหมาะสมต�อความต�องการของร�างกาย อาหารเพื่อ

สุขภาพ ข�อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน� 

 Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the world 

including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity and wisdom of food in Thai, 

proper food selection according to basic needs, health foods, information for purchasing food, and food and life 

style according in the age of globalization  

 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล�ตัว        3(3-0-6)     

 Energy and Technology around Us 

   ความรู�พื้นฐานด�านพลังงานและเทคโนโลย ีการอนุรักษ�พลังงาน การใช�พลังงานอย�างฉลาด  ผลกระทบของ

การใช�พลังงานที่มีผลต�อสิ่งแวดล�อม ที่มาของพลังงานไฟฟ�า และพลังงานอื่นๆ และการใช�พลังงานอย�างถูกต�อง 

ประหยัด และปลอดภัย หลักการทํางานและการเลือกใช�ระบบปรับอากาศ รถยนต� เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การ

ใช�พลังงานในอนาคต การผลิตไฟฟ�าจากพลังงานนิวเคลียร� เทคโนโลยีสําหรับรถยนต�ในอนาคต ระบบขนส�งมวลชน 

การเตรียมความพร�อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช�อย�างเหมาะสม 

  Basic knowledge of energy and technology, energy conservations, intelligent methods for consuming 

energy, impact of consuming energy on environment, source of electricity and other energy, proper, economical 

and safe methods for consuming energy, principle of selecting air conditioner and vehicle, consuming energy in 

the future, electricity generation by nuclear energy, mass transportation system, preparation for changing 

technology and decision making on proper use 

 

 

 

 

 



 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

36

006245 วิทยาศาสตร�ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

 Science in Daily Life 

      บทบาทของวิทยาศาสตร�ชีวภาพ วิทยาศาสตร�กายภาพ และวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี บูรณาการความรู�

ทางด�านวิทยาศาสตร�ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข�องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล�อม สารเคมี พลังงานและไฟฟ�า การสื่อสารและ

คมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต�ใช�วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  

     Role of biological science and physical science and integration of earth science in daily life organisms, 

environments, chemical substances, energies and electricity, telecommunications, meteorology, earth and space 

including, the applications of science and technology in daily life 

 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับปริญญาตรี) 

 1.  เลขสามลําดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลําดับที่ 4  หมายถึง ระดับชั้นป�ของการศึกษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นป�ที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นป�ที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นป�ที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นป�ที่ 4  

  2.5 เลข 5 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นป�ที่ 5 (ถ�ามี) 

  2.6 เลข 6   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นป�ที่ 6 (ถ�ามี) 

 3. เลขในลําดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหม�ูในสาขาวิชา 

  (สาขาวิชากําหนดเอง) 

 4. เลขในลําดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 

  (สาขาวิชากําหนดเอง) 

   

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 1.  เลขสามลําดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลําดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศึกษา 

  2.1  เลข 7  หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

  2.2  เลข 8   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในลําดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหม�ูในสาขาวิชา 

  (สาขาวิชากําหนดเอง) 

 4. เลขในลําดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 

  (สาขาวิชากําหนดเอง) 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน�ง และคุณวุฒิของอาจารย� 

  3.2.1 อาจารย�ประจําหลักสูตร 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน�ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

(ระดับอุดมศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

1* นาย........................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ศาสตราจารย� Ph.D. ⋯⋯⋯⋯.. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

2* นาง........................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

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

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

3 นางสาว..................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผู�ช�วยศาสตราจารย� วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

4 นาย......................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX - วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

5 นางสาว.................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX - วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

 

 

หมายเหตุ  * อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

                  คุณวุฒิ (ระดับอุดมศึกษา) ให�เรียงลําดับจากวุฒิที่สูงสุดก�อน และให�หมายเหตุอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย�ประจํา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน�ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน 

1* นาย........................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ศาสตราจารย� Ph.D. ⋯⋯⋯⋯.. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

2* นาง........................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

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

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

3 นางสาว..................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX ผู�ช�วยศาสตราจารย� วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

4 นาย......................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

35604521XXXXX - วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

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

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

............................... - วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

มหาวิทยาลัย........... 

มหาวิทยาลัย........... 

 

 

หมายเหตุ  * อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

                   คุณวุฒิ (ระดับอุดมศึกษา) ให�เรียงลําดับจากวุฒิที่สูงสุดก�อน และให�หมายเหตุอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.3 อาจารย�พิเศษ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
ตําแหน�ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 นาย........................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

ศาสตราจารย� Ph.D. ⋯⋯⋯⋯.. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

2 นาง........................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

รองศาสตราจารย� ปร.ด. ………….. 

วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

3 นางสาว..................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

4 นาย......................... 

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

- วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

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

(ให�เรียงอักษร ก-ฮ) 

- วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 

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

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

 

หมายเหตุ  คุณวุฒิ (ระดับอุดมศึกษา) ให�เรียงลําดับจากวุฒิที่สูงสุดก�อน 

 

4.  องค�ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝ�กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ�ามี)  

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

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

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู�ของประสบการณ�ภาคสนาม 

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

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

 4.2  ช�วงเวลา   

   ภาคการศึกษาปลาย  ชั้นป�ที่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   เช�น 3 วันต�อสัปดาห�เป�นเวลา 4 สัปดาห� หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

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

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

 

 

 



 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา   

 

40

หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู� กลยุทธ�การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนิสิต 

1. ด�านบุคลิกภาพ  

 

2. ด�านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

 

3. ด�านภาวะผู�นํา  

 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต�ละด�าน 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม 

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

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

2.1.2 กลยุทธ�การสอนที่ใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม 

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

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

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม 

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

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

 

2.2  ความรู� 

2.2.1  ผลการเรียนรู�ด�านความรู� 

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

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

  2.2.2 กลยุทธ�การสอนที่ใช�ในการพัฒนาการเรียนร�ูด�านความรู� 

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

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

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนร�ูด�านความรู�  

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

.................................................................................................................................................................................. 
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 2.3  ทักษะทางป�ญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะทางป�ญญา 

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

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

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

  2.3.2 กลยุทธ�การสอนที่ใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทักษะทางป�ญญา 

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

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

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

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะทางป�ญญา 

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

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

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

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

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

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

  2.4.2 กลยุทธ�การสอนที่ใช�ในการพัฒนาการเรียนร�ูด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

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

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

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

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

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

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

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

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
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2.5.2 กลยุทธ�การสอนที่ใช�ในการพัฒนาการเรียนร�ูด�านทักษะการวิเคราะห�  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

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

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

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

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

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

 

 2.6. สุนทรียศิลป� 

  2.6.1 ผลการเรียนรู�ด�านสุนทรียศิลป� 

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

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

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

2.6.2 กลยุทธ�การสอนที่ใช�ในการพัฒนาการเรียนร�ูด�านสุนทรียศิลป� 

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

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

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

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ด�านสุนทรียศิลป� 

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

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

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

 

       2.7. ทักษะการส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะการส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

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

2.7.2 กลยุทธ�การสอนที่ใช�ในการพัฒนาการเรียนร�ูด�านทักษะการส�งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะการส�งเสริมสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

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

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

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

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ�ามี) 

  2.8.1 ผลการเรียนรู�ด�านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

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

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

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

  2.8.2 กลยุทธ�การสอนที่ใช�ในการพัฒนาการเรียนรู�ด�านทกัษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

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

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

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

  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ด�านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

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

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

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

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรส�ูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) แสดงให�เห็นว�าแต�ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต�อผลการเรียนรู�ใดบ�าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข�อ 2) โดยระบุ

ว�าเป�นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม�นําไปสู�ผลการเรียนรู�บางเรื่องก็ได� 

              1. คุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  ตระหนักในคุณค�าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย�สุจริต มีจรรยาบรรณ 

  ทางวิชาการและวิชาชพี 

 (2)  มีวินัย และความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม  

 (3) เคารพกฎระเบียบและข�อบังคับต�าง ๆ ขององค�กรและสังคม  

 (4)  เคารพสิทธิและรับฟ�งความคิดเห็นของผ�ูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค�าและ 

  ศักดิ์ศรีของความเป�นมนุษย� 

 (5)     ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.  

    2. ความร�ู 

 (1)  มีความรู�และความเข�าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

 (2) สามารถติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการ และมีความรู�ในแนวกว�างของสาขาวิชา 

  ที่ศึกษาเพื่อให�เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข�าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม� ๆ  

 (3) สามารถบูรณาการความรู�ที่ศึกษากับความรู�ในศาสตร�อื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง 

  (4)     …………………………………………………………………. 
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3. ทักษะทางป�ญญา 

   (1) คิดอย�างมวีิจารณญาณและอย�างเป�นระบบ 

   (2) สามารถวิเคราะห�ป�ญหา รวมทั้งประยุกต�ความรู�ทักษะ และการใช�เครื่องมือ 

    ที่เหมาะสมกับการแก�ป�ญหาได�อย�างเหมาะสม 

   (3) สามารถสืบค�น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห� และสรปุประเดน็ป�ญหาเพื่อใช�ในการ 

    แก�ป�ญหาอย�างสร�างสรรค� 

   (4) ใช�ประสบการณ�ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม�ในการแก�ป�ญหาได�อย�าง 

    เหมาะสม 

   (5)    …………………………………………………………………. 

 

              4. ทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มีมนุษยสัมพันธ�ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ�มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ 

   ภาษาอังกฤษได�อย�างมปีระสิทธิภาพ 

  (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร�อมทั้งแสดงจุดยนือย�างเหมาะสม  

   ตามบทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบ 

  (3) มีภาวะความเป�นผ�ูนําและผู�ตาม สามารถปรับตัวเข�ากับผู�อื่นได�เหมาะสม  

   ทํางานเป�นทีมได�อย�างมปีระสิทธิภาพ 

  (4)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนร�ูทั้งตนเองและวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 

  (5)    …………………………………………………………………. 

 

              5. ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                        (1) มีทักษะในการใช�เครื่องมือที่จําเป�นที่มีอย�ูในป�จจุบันต�อการทํางานที่เกี่ยวข�องกับการใช� 

  สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย�างเหมาะสม 

 (2) สามารถแก�ไขป�ญหาโดยใช�สารสนเทศทางคณติศาสตร�หรือนําสถิติมา 

  ประยุกต�ใช�ในการแก�ป�ญหาที่เกี่ยวข�องอย�างสร�างสรรค� 

 (3) สามารถสื่อสารอย�างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล�าและการเขียน เลือกใช�รูปแบบของสื่อ

การนําเสนออย�างเหมาะสม 

 (4) ………………………………………………………………… 

 

              6. สุนทรียศิลป� 

                        (1)  มีความซาบซึ้งในคุณค�าของศิลปะ และวัฒนธรรม 

 (2)  …………………………………………………………………. 
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               7. ทักษะการส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

                        (1) มีสุขนิสัยที่ส�งเสริมต�อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได�อย�างเหมาะสม 

 (3) …………………………………………………………………. 

 

              8. ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ�ามี) 

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

 (2) …………………………………………………………………. 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก  ο ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู� 3.ทักษะทางป�ญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ�

ระหว�างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช�

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป� 

7.ทักษะการ

ส�งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัติการ

ทาง

วิชาชีพ 

(ถ�ามี) 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) 

กลุ�มวิชาภาษา                                                  

ทักษะภาษาไทย                     ¡  l  ¡ ¡   l l   l   l l     

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน             l l   l   l    l    l        

ภาษาอังกฤษพัฒนา               l    l   l    l    l        

กลุ�มวิชาสังคมศาสตร� 

อารยธรรมและภูมิป�ญญาท�องถิ่น       l ¡ l l ¡ l         l     

กลุ�มวิชาพลานามัย                        

กอล�ฟ                                     ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

เกม                                         ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

บริหารกาย                               ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู� 3.ทักษะทางป�ญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ�

ระหว�างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช�

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป� 

7.ทักษะการ

ส�งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัติการ

ทาง

วิชาชีพ 

(ถ�ามี) 

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

กิจกรรมเข�าจังหวะ                      ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

ว�ายน้ํา                                      ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

ลีลาศ                                       ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

ตะกร�อ   ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

นันทนาการ                                ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

ซอฟท�บอล                                  ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

เทนนิส                                     ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

เทเบิลเทนนิส                               ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

บาสเกตบอล                               ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

แบดมินตัน                               ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

ฟุตบอล                                     ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

วอลเลย�บอล   ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   

ศิลปะการต�อสู�ป�องกันตัว             ¡     ¡ ¡   l   ¡ ¡     l ¡   
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู� 3.ทักษะทางป�ญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ�

ระหว�างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช�

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป� 

7.ทักษะการ

ส�งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัติการ

ทาง

วิชาชีพ 

(ถ�ามี) 

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

กลุ�มวิชาบูรณาการ                        

ชีวิตและสุขภาพ                          l     l ¡ l    ¡      l ¡   

การจัดการการดําเนินชีวิต          l l ¡ ¡ ¡ ¡ l l l l   ¡ ¡ ¡      ¡   

ทักษะชีวิต                                 l l l l    ¡ ¡ l l l l l l       l    

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)                        

กลุ�มวิชาภาษา                        

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ            l l l l l   l   l l l l l l l       

กลุ�มวิชามนุษยศาสตร�                        

สารสนเทศศาสตร�เพื่อการศึกษา
ค�นคว�า   

l l   l   ¡ l  ¡     l        

ปรัชญาเพื่อชีวิต                          l ¡   l  ¡   ¡         l     

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม      ¡ l  ¡   l     ¡   l ¡     

ปริทัศน�ศิลปะการแสดงไทย       l  ¡   ¡ ¡   ¡ ¡    l     
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู� 3.ทักษะทางป�ญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ�

ระหว�างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช�

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป� 

7.ทักษะการ

ส�งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัติการ

ทาง

วิชาชีพ 

(ถ�ามี) 

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

ดุริยางควิจักษณ�                      l ¡ ¡ ¡ l ¡ l  ¡      l     

ศิลปะในชีวิตประจําวัน                    l ¡ ¡ l l ¡ l        l     

กลุ�มวิชาสังคมศาสตร�                        

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   ¡ l ¡ l l  ¡  l l   ¡ ¡      ¡    

ไทยกับประชาคมโลก                      l ¡  l                

วิถีไทย วิถีทัศน�   l  l l ¡ ¡ l ¡ l   ¡  ¡    ¡     

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  l l l  l l ¡ l l l   ¡  ¡         

กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�                    

มนุษย�กับสิ่งแวดล�อม                           l ¡ ¡ ¡ ¡ l   l           

คอมพิวเตอร�สารสนเทศขั้นพื้นฐาน          l ¡ l l l ¡ l     l  ¡      

คณิตศาสตร�สําหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ  

    l ¡ l ¡ l l ¡     ¡ l       

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน                 l ¡ l          ¡ ¡   
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู� 3.ทักษะทางป�ญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ�

ระหว�างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช�

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ศิลป� 

7.ทักษะการ

ส�งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะ

การ

ปฏิบัติการ

ทาง

วิชาชีพ 

(ถ�ามี) 

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

อาหารและวิถีชีวิต                       ¡ ¡  l ¡    ¡   l l          

พลังงานและเทคโนโลยีใกล�ตัว          l l ¡ ¡ l ¡ l l ¡ l   l           

วิทยาศาสตร�ในชีวิตประจําวัน      l l l ¡ ¡ l   l ¡    l  ¡    

กลุ�มวิชาบูรณาการ                        

พฤติกรรมมนุษย�                            l l ¡ ¡    l ¡ l              

 

 

 

ข�อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน  2554
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนิสิต  

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด�วย การศึกษาระดับ

...................... พ.ศ. 2553 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�ขณะนิสิตยังไม�สําเร็จการศึกษา 

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

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

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

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 

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

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

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

 

3. เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด�วย การศึกษาระดับ

...................... พ.ศ. 2553 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย� 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม� 

 1.1  กําหนดให�อาจารย�ใหม�ทุกคนจะต�องเข�าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

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

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

 

2. การพัฒนาความรู�และทักษะให�แก�คณาจารย�  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

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

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

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

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด�านอื่นๆ 

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

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

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

 

1. การบริหารหลักสูตร (ต�องสอดคล�องกับการประกันคุณภาพการศึกษา) 

 มีการแต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน�าที่เสนอหลักสูตรใหม�  หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอ

ป�ดหลักสูตร ตลอดจนดําเนินการบริหารหลักสูตรให�เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

         2.1  การบริหารงบประมาณ 

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

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

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

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู�เดิม 

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

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

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

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

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

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

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

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

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

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

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

 

3. การบริหารคณาจารย� 

 3.1  การรับอาจารย�ใหม� 

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

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

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

 3.2  การมีส�วนร�วมของคณาจารย�ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
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 3.3  การแต�งตั้งคณาจารย�พิเศษ 

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

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

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

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 

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

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

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

 4.2  การเพิ่มทักษะความร�ูเพื่อการปฏิบัติงาน 

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

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

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

 

5. การสนับสนุนและการให�คําแนะนํานิสิต 

 5.1  การให�คําปรึกษาด�านวิชาการและอ่ืนๆ แก�นิสิต 

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

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

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

 5.2  การอุทธรณ�ของนิสิต 

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

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

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

 

6. ความต�องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต 

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

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

.................................................................................................................................................................................. 
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7. ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน ป�ที่ 1 ป�ที่ 2 ป�ที่ 3 ป�ที่ 4 ป�ที่ 5 

1. อาจารย�ประจําหลักสูตร มีส�วนร�วมอย�างน�อยร�อยละ 80 มี

ส�วนร�วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินการของหลักสูตร  

P P P P P 

2. มรีายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห�งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ�ามี) 

P P P P P 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ�ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  

อย�างน�อยก�อนการเป�ดสอนในแต�ละภาคการศึกษาให�ครบ    

ทุกรายวิชา 

P P P P P 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  

ที่เป�ดสอนให�ครบทุกรายวิชา 

P P P P P 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป�การศึกษา 

P P P P P 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู�ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ�ามี) อย�างน�อย

ร�อยละ 25 ของรายวิชาที่เป�ดสอนในแต�ละป�การศึกษา 

P P P P P 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�  

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู� จากผลการประเมิน

การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป�ที่แล�ว 

 P P P P 

8. อาจารย�ใหม� (ถ�ามี) ทุกคน ได�รับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําด�านการจัดการเรียนการสอน 

P P P P P 

9. อาจารย�ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย�างน�อยป�ละหนึ่งครั้ง 

P P P P P 
 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับ

การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50ต�อป� 

P P P P P 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตป�สุดท�าย/บัณฑติใหม�ที่มตี�อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   P P 

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑติที่มีต�อบัณฑติใหม� เฉลี่ย

ไม�น�อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    P 

13.  ......................................................      
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หมายเหตุ  ให�ระบุตัวบ�งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย  

 

คณะ/วิทยาลัย อาจกําหนดตัวบ�งชี้เพิ่มเติม ให�สอดคล�องกับพันธกิจและวัตถุประสงค�ของมหาวิทยาลัย หรือ

กําหนดเป�าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดยกําหนดไว�ในรายละเอียดของหลักสูตร  

คณะ/วิทยาลัยที่จะได�รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

พ.ศ. 2552 ต�องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป�าหมายตัวบ�งชี้ทั้งหมดอยู�ในเกณฑ�ดีต�อเนื่อง 2 ป�การศึกษาเพื่อติดตามการ

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF ต�อไป ทั้งนี้เกณฑ�การประเมินผ�าน คือ  มีการดําเนินงานตามข�อ 1–5 และอย�างน�อย

ร�อยละ 80 ของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว�ในแต�ละป� (อ�างอิงจาก http://www.mua.go.th) กรณีที่หลักสูตรใดยังไม�มี

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให�ประเมินตามตัวบ�งชี้กลางที่กําหนด สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต�องได�รับ

การรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพหรือองค�กรวิชาชีพที่เกี่ยวข�อง 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ�การสอน 

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

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

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

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช�แผนกลยุทธ�การสอน 

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

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

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

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

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

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

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

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 

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

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

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

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

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

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

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

 

เอกสารภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข�อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด�วย การศึกษาระดับ........... พ.ศ. 2553ภาคผนวก ข ข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด�วย สาขาวิชา (ถ�ามี) 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก�าและหลกัสูตรปรับปรงุ (กรณีหลกัสูตรมีการปรบัปรุง)ภาคผนวก ง 

คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวิพากษ�หลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร  

ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ประจํา  

ภาคผนวก ซ ข�อกําหนดสภาวิชาชพี (ถ�ามี) 

ภาคผนวก ญ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง 
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ตัวอย�างตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร�างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวิชา 
เกณฑ�มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2551 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม�น�อยกว�า 

   1.1 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ 

   1.2 วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 

30 หน�วยกิต 

 

30 

21 

9 

30 

21 

9 

2. หมวดวิชาเฉพาะด�าน  ไม�น�อยกว�า 

    2.1 กลุ�มวิชาพื้นฐาน 

          2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร� 

และคณิตศาสตร� 

           2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด�าน 

    2.2 กลุ�มวิชาเอก 

            2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

            2.2.2 วิชาเอกเลือก 

84 หน�วยกิต   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม�น�อยกว�า 6 หน�วยกิต 6 6 

รวม (หน�วยกิต)  120 หน�วยกิต   หน�วยกิต   หน�วยกิต 
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ตัวอย�าง ตารางเปรียบเทียบรายละเอยีดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555  
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ              

กลุ�มวิชาภาษา                               9  หน�วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                       

3(3-0) 001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                       

3(3-0-6)  

 

คงเดิม 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Foundations of English                               

3(3-0) 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Foundations of English                               

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                

3(3-0) 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                

3(3-0-6) 

กลุ�มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน�วยกิต 

001134 อารยธรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ิน       

Civilization and Local Wisdom 

3(3-0) 003134 อารยธรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ิน  

Civilization and Local Wisdom       

3(3-0-6)  

ปรับรหัสวิชา  

กลุ�มวิชาพลานามัย                           1 หน�วยกิต    บังคับเลือก         1 หน�วยกิต 

001150 กอล�ฟ 

Golf 

1(0-2) 004150 กอล�ฟ 

Golf 

1(0-2-1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

001151 เกม 

Game 

1(0-2) 004151 เกม 

Game 

1(0-2-1) 

001152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2) 004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1) 

001153 กิจกรรมเข�าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2) 004153 กิจกรรมเข�าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

001154 ว�ายน้ํา     

Swimming 

1(0-2) 004154 ว�ายน้ํา     

Swimming 

1(0-2-1) 

001155 ลลีาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2) 004155 ลลีาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

001156 ตะกร�อ   

Takraw  

1(0-2) 004156 ตะกร�อ   

Takraw  

1(0-2-1) 

001157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2) 004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1) 

001158 ซอฟท�บอล 

Softball 

1(0-2) 004158 ซอฟท�บอล 

Softball 

1(0-2-1) 

001159 เทนนสิ   

Tennis 

1(0-2) 004159 เทนนสิ   

Tennis 

1(0-2-1) 

001160 เทเบลิเทนนสิ  

Table Tennis 

1(0-2) 004160 เทเบลิเทนนสิ  

Table Tennis 

1(0-2-1) 

001161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2) 004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1) 

001162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2) 004162 แบดมินตัน 

Badminton 

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

ปรับปรุง 

001163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2) 004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

 

001164 วอลเลย�บอล 

Volleyball 

1(0-2) 004164 วอลเลย�บอล 

Volleyball 

1(0-2-1) 

001165 
ศิลปะการต�อส�ูป�องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2) 004165 
ศิลปะการต�อส�ูป�องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1) 

กลุ�มวิชาบูรณาการ                          8 หน�วยกิต 

001171 ชีวิตและสุขภาพ    

Life  and  Health              
3(3-0) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  

 

ปรับรหัสวิชา 

 

001172 การจัดการการดําเนินชีวิต 

Living Management 
3(2-2) 

005172 การจัดการการดําเนินชีวิต 

Living Management 

3(2-2-5) 

001173 ทักษะชวีิต  

Life Skills  

2(1-2) 

  

005173 ทักษะชวีิต  

Life Skills  

2(1-2-3 

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  ไม�น�อยกว�า          9    หน�วยกิต      

กลุ�มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0) 001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) คงเดิม 

กลุ�มวิชามนุษยศาสตร� 

001121 สารสนเทศศาสตร�เพื่อการศึกษา

ค�นคว�า 

3(3-0) 002121 สารสนเทศศาสตร�เพื่อการศึกษา

ค�นคว�า 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

 

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

001122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 

Philosophy for Life 

3(3-0) 002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6) 

001123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language, Society and Culture 

3(3-0) 002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language, Society and Culture 

3(3-0-6) 

001124 ปริทัศน�ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0) 002124 ปริทัศน�ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6) 

001125 ดุริยางควิจักขณ� 

Music Appreciation 

3(3-0) 002125 ดุริยางควิจักขณ� 

Music Appreciation 

3(3-0-6) 

001126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0) 002126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6) 

กลุ�มวิชาสังคมศาสตร� 

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

 

ปรับรหัสวิชา 

 

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

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

 Thai State and the World Community                          Thai and the World Community                  

001133 วิถไีทย วิถีทัศน� 

Thai Way and Vision 

3(3-0) 003133 วิถไีทย วิถีทัศน� 

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 

001135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics, Economy and Society            

3(3-0) 003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม     

Politics, Economy and Society            

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

 

กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 

001140 มนุษย�กับส่ิงแวดล�อม    

Man and Environment 

3(3-0) 006140 มนุษย�กับส่ิงแวดล�อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)  

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

 

001141 คอมพิวเตอร�สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(3-0) 006141 คอมพิวเตอร�สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science  Introduction to Computer Information Science 

001142 คณิตศาสตร�สําหรับชีวิตในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0) 006142 คณิตศาสตร�สําหรับชีวิตในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6) 

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

001143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจําวัน    3(3-0) 006143 ยาและสารเคมีในชวีิตประจําวัน    3(3-0-6) 

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

001144 อาหารและวิถชีีวิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0) 006144 อาหารและวิถชีีวิต 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 

001145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล�ตัว 3(3-0) 006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล�ตัว 3(3-0-6) 

 Energy and Technology  Around  Us  Energy and Technology  Around  Us 

001245 วิทยาศาสตร�ในชีวิตประจําวัน 

Science in Everyday Life 

3(3-0) 006245 วิทยาศาสตร�ในชีวิตประจําวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

และชื่อวิชา 

กลุ�มวิชาบูรณาการ 

001170 พฤติกรรมมนุษย�   

Human Behavior                  
3(3-0) 

005170 พฤติกรรมมนุษย�   

Human Behavior                  

3(3-0-6)  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด�าน                    หน�วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด�าน                    หน�วยกิต  

กลุ�มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�  

                                                 หน�วยกิต 

กลุ�มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�  

                                               หน�วยกิต 

 

251100 ปรัชญาวิทยาศาสตร� 

Philosophy  of  Science 

1(1-0) 

 

   ป�ดรายวิชา 

258101 ชีววิทยาเบ้ืองต�น                     4(3-3) 

Introductory   Biology 

      โครงสร�างหน�าที่ของเซลล�และออร�แกเนลล�  

พันธุศาสตร� กระบวนการทํางานของสิ่งมีชีวิต 

วิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

ปฏิสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 

      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 สารเคมีของชีวิต เซลล�และเมแทบอ

ลซิึม พันธุศาสตร� วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของส่ิงมีชีวิต โครงสร�างและหน�าท่ี

ของพืช โครงสร�างและหน�าที่ของสัตว� 

นเิวศวิทยาและพฤติกรรม  

      Introduction to biology, chemistry of life, 

cell and metabolism, genetics, evolution, 

biodiversity, structure and function of plants, 

structure and function of animals, ecology 

and behaviour 

 

 

 

 

ปรับรหัส ชื่อ 

และ

คําอธิบาย

รายวิชา 

  146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือ                3(3-0-6) 

วัตถุประสงค�เฉพาะ        

English for Specific Purposes 

      การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณา

การ โดยมุ�งเน�นทักษะเชิงผลิตเป�นหลัก คือ การ

พูดและการเขียน โดยรวมหัวข�ออภิปรายที่

หลากหลายที่มีความเกี่ยวข�องกับศาสตร�ที่นสิิต

กําลังศึกษาอย�ูเข�ากับคําศัพท�เชงิวิชาการและ

เฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร�างทาง

ไวยากรณ�ที่ซับซ�อนขึ้น 

      Develop integrated English skills focusing 

mainly on productive skills—speaking and 

writing, combining the various topics related 

to the students’ study areas with more 

academic and technical terms and more 

complex grammar structures 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาใหม� 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

 

 

 

หมายเหตุ  จัดทําตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาทุกชั้นป� 

 

แผนการศึกษาป� พ.ศ. 2551 แผนการศึกษาป� พ.ศ. 2555 

ชั้นป�ที่ 1 ชั้นป�ที่ 1 

ภาคการศึกษาต�น ภาคการศึกษาต�น 

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

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

001172 การจัดการการดําเนินชีวิต 3(2-2) 005172 การจัดการการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

258101 ชีววิทยาเบื้องต�น 4(3-3) 243101 ชีววิทยา 1 4 (3-3-8) 

001134 อารยธรรมและภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 3(3-0) 241111 คณิตศาสตร� 1 3(2-2-5) 

251100 ปรัชญาวิทยาศาสตร� 1(1-0) 242104 เคมี 1 4(3-3-8) 

 รวม 17 หน�วยกิต  รวม 20 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

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

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

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

001xxx กลุ�มวิชาพลานามัย 1(0-2) 004xxx กลุ�มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

256103 เคมีเบื้องต�น 4(3-3) 242105 เคมี 2 4(3-3-8) 

258121 ชีววิทยาของพืช 3(2-3) 243102 ชีววิทยา 2 3(2-3-6) 

   241112 คณิตศาสตร� 2 3(2-2-5) 

 รวม 16 หน�วยกิต  รวม 19 หน�วยกิต 
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บทที่  3 

การดําเนินการหลักสูตร 

 

 การดําเนินการบริหารและจัดการหลักสูตร เป�นกระบวนการที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนให�มีคุณภาพ

และได�มาตรฐาน และจะเป�นการบ�งบอกถึงความสําเร็จหรือความล�มเหลวของการดําเนินการหลักสูตร 

 การดําเนินการดังกล�าวต�องมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทําหน�าที่ควบคุม กํากับ ให�มีการ

ดําเนินงานเพื่อให�เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนควบคุมกํากับให�มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย�างน�อยทุกๆ 5 ป� 

และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย�างต�อเนื่องทุก 5 ป� ทั้งนี้จะต�องประเมินตามตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  กรณี

ที่หลักสูตรใดยังไม�มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) ให�ประเมินตามตัวบ�งชี้กลางที่กําหนด    

(12 ตัวบ�งชี้) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต�องได�รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค�กรวิชาชีพที่เกี่ยวข�องด�วย   

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  ประกอบด�วย  อาจารย�ประจําหลักสูตรอย�างน�อย 2 คน   ที่รับผิดชอบใน

การเสนอหลักสูตรใหม� เสนอหลักสูตรปรับปรุง และเสนอป�ดหลักสูตร และคณะกรรรมการ ที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร

ให�เป�นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป�นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต�างชุดก็ได� 

 

การดําเนินการหลักสูตรดังกล�าวจะต�องจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

1.  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายถึง ข�อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ ของแต�ละรายวิชา

เพื่อให�การจัดการเรียนการสอนสอดคล�องและเป�นไปตามที่วางแผนไว�ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งแต�ละ

รายวิชาจะกําหนดไว�อย�างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค�และรายละเอียดของเนื้อหาความรู�ในรายวิชา แนวทางการ

ปลูกฝ�งทักษะต�างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นิสิตจะได�รับการพัฒนาให�ประสบความสําเร็จตามจุดม�ุงหมายของ

รายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช�ในการเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

ในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆ ที่จําเป�นสําหรับการเรียนรู� นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตร�    

ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง และจะต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จอย�างน�อยก�อนการเป�ดสอน       

ในแต�ละภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

2.  รายละเอยีดของประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ�ามี) หมายถึง ข�อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ 

ในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นิสิตจะต�องออกฝ�กงาน ออกฝ�กภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต�องวางแผนให�สอดคล�องและ

เป�นไปตามที่กําหนดไว�ในรายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยจะกําหนดไว�อย�างชัดเจนถึงวัตถุประสงค�และรายละเอียด

ของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู� ความเข�าใจที่นิสิตจะได�รับจากการออกฝ�กภาคสนาม มีการกําหนด

กระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝ�งทักษะต�างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นิสิตจะได�รับการพัฒนาให�ประสบ

ความสําเร็จตามจุดม�ุงหมายรวมทั้งเกณฑ�การวัดและประเมินผลนิสิตและการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด

ของประสบการณ�ภาคสนาม ในการจัดทํารายละเอยีดของประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4) จะต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จ

อย�างน�อยก�อนการเป�ดสอนในแต�ละภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา   

3. รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หมายถึง การรายงานผลการจัดการเรียนการสอน      

ของอาจารย�ผู�สอนแต�ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆ ว�าได�

ดําเนินการสอนอย�างครอบคลุมและเป�นไปตามแผนที่วางไว�ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม� และหากไม�เป�นไปตาม

แผนที่วางไว� ต�องให�เหตุผลและข�อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล�าวในครั้งต�อไป 
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รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนิสิต จํานวนนิสิต ตั้งแต�เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ป�ญหาในด�านการบริหารจัดการ

และสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะห�ผลการประเมินรายวิชาของนิสิต/หัวหน�าสาขาวิชา/หรือผู�ประเมินภายนอก

รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผู�ใช�บัณฑิต การวางแผนและให�ข�อเสนอแนะต�อผู�ประสานงานหลักสูตรหรือผู�รับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา โดยมีหัวข�ออย�างน�อยตามแบบ มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

จะต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป�ดสอนให�ครบทุกรายวิชา  

4.  รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ�ามี) หมายถึง การรายงานผลการฝ�กงาน 

ออกฝ�กภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว�าได�บรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไว�ในรายละเอียดของประสบการณ�

ภาคสนามหรือไม� และหากไม�เป�นไปตามแผนต�องให�เหตุผลและข�อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝ�กงาน ออกฝ�ก

ภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งต�อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝ�กประสบการณ�ภาคสนามตั้งแต�เริ่มจนสิ้นสุด 

ป�ญหาด�านการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะห�ผลการประเมิน การฝ�กของนิสิต/อาจารย�

ผู�รับผิดชอบ/พนักงาน พี่เลี้ยง โดยมีหัวข�ออย�างน�อยตามแบบ มคอ.6 การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณ�ภาคสนามจะต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป�ดสอนให�ครทุกรายวิชา  

5. รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  หมายถึง การรายงานผลประจําป� โดยผู�ประสานงาน

หลักสูตรหรือผู�รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช�น ข�อมูลทางสถิติของนิสิตที่เรียน          

ในหลักสูตร สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต�อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการ      

ดําเนินการของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู�แต�ละด�าน การเทียบเคียง    

ผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผ�ูสําเร็จการศึกษา ผู�ใช�บัณฑิต 

ตลอดจนข�อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรที่เกี่ยวข�อง          

การรายงานผลดังกล�าวจะส�งไปยังหัวหน�าสาขาวิชา/คณบดี/ผู�อํานวยการ และใช�เป�นข�อมูลในการศึกษาด�วยตนเองเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป�นระยะๆ และเป�นข�อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู�ประเมินภายนอก การจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร จะต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป�การศึกษา  
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

หมวดที่ 1 ข�อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

XXXXXX   ชื่อรายวิชาภาษาไทย 

              ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

2. จํานวนหน�วยกิต   

X(X-X-X) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช�รายวิชานี ้ยกเว�นวิชาที่เป�ดเป�นวิชาเลือกทั่วไป ให�ใช� “หลายหลักสูตร” และให�ระบุว�าเป�น

วิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช�น วิชาแกน วิชาเฉพาะด�าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก 

เป�นต�น 

 

4. อาจารย�ผู�รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย�ผู�สอน 

4.1 .................................................................................. 

4.2 .................................................................................  

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นป�ที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่................. ป�การศึกษา...................../ ชั้นป�ที่ ...................... 

 

6. รายวิชาที่ต�องเรียนมาก�อน (Pre-requisite) (ถ�ามี) 

  

7. รายวิชาที่ต�องเรียนพร�อมกัน (Co-requisites) (ถ�ามี) 

  

8. สถานที่เรียน    

8.1  ห�อง.....................(ถ�าสามารถระบุได�)  หรือคณะ/วิทยาลัย...............................  มหาวิทยาลัยพะเยา 

8.2  นอกสถานที่ตั้ง......(ถ�ามี) จะต�องรายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครั้งล�าสุด 

วันที่...................เดือน.........................พ.ศ.......................... 
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หมวดที่  2 จุดม�ุงหมายและวัตถุประสงค� 

 
1. จุดม�ุงหมายของรายวิชา 

เพื่อ............................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

2. วัตถุประสงค�ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 …………………………………………………………………………………… 

2.2 …………………………………………………………………………………… 

2.3 ……………………………………………………………………………………… 

 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา  

ตามที่ระบุไว�ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช�ต�อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝ�กปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม/การฝ�กงาน 
การศึกษาด�วยตนเอง 

บรรยาย  ............... ชั่วโมง 

ต�อภาคการศึกษา   

ระบุ มี/ไม�มี ระบุ มี/ไม�มี จํานวนชั่วโมงศึกษาค�นคว�า

ด�วยตนเอง 

 

 

3. จํานวนชั่วโมงต�อสัปดาห�ที่อาจารย�ให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก�นิสิตเป�นรายบุคคล 

ระบุ ............ ชั่วโมงต�อสัปดาห�   
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู�ของนิสิต 

 

 การพัฒนาผลการเรียนรู�ในมาตรฐานผลการเรียนรู� จะต�องสอดคล�องกับที่ระบุไว�ใน Curriculum Mapping 

ตามที่กําหนดใน มคอ.2 

 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต�องพัฒนา  

     (1)   ตระหนักในคุณค�าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย�สุจริต มีจรรยาบรรณ 

  ทางวิชาการและวิชาชพี 

 (2)   มีวินัย และความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม 

 (3) เคารพกฎระเบียบและข�อบังคับต�างๆ ขององค�กรและสังคม  

 (4) เคารพสิทธิและรับฟ�งความคิดเห็นของผ�ูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค�าและศักดิ์ศรี 

  ของความเป�นมนุษย� 

 (5)  ................................................................................................... 

1.2 วิธีการสอน  

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

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

1.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

 
2.  ความร�ู  

    2.1 ความร�ูที่ต�องได�รับ   

  

   2.2 วิธีการสอน 

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

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

2.3 วิธีการประเมินผล 

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

 (2).................................................................................................... 
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3.  ทักษะทางป�ญญา 

3.1 ทักษะทางป�ญญาที่ต�องพัฒนา  

 (1)  คิดอย�างมวีิจารณญาณและอย�างเป�นระบบ 

 (2) สามารถวิเคราะห�ป�ญหา รวมทั้งประยุกต�ความรู�ทักษะ และการใช�เครื่องมือ 

  ที่เหมาะสมกับการแก�ป�ญหาได�อย�างเหมาะสม 

 (3) สามารถสืบค�น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห� และสรุปประเด็นป�ญหาเพื่อใช�ในการ 

  แก�ป�ญหาอย�างสร�างสรรค� 

 (4) ใช�ประสบการณ�ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม�ในการแก�ป�ญหาได�อย�างเหมาะสม 

 (5)  ................................................................................................... 

3.2 วิธีการสอน 

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

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

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

3.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

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

 

4. ทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต�องพัฒนา  

         (1) มีมนุษยสัมพันธ�ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ�มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

  ได�อย�างประสิทธิภาพ 

 (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร�อมทั้งแสดงจุดยนือย�างเหมาะสม ตามบทบาทหน�าที่ 

  และความรับผิดชอบ 

 (3) มีภาวะความเป�นผ�ูนําและผู�ตาม สามารถปรับตัวเข�ากับผู�อื่นได�เหมาะสม ทํางานเป�นทีม 

  ได�อย�างมปีระสิทธิภาพ 

 (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู�ทั้งตนเองและวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 

 (5) ……………………………………………….………………………. 

4.2 วิธีการสอน 

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

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

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

4.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

(3)  ................................................................................................... 
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5.  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ต�องพัฒนา   

      (1)  มีทักษะในการใช�เครื่องมอืที่จําเป�นที่มอียู�ในป�จจุบันต�อการทํางานที่เกี่ยวข�องกับการใช�สารสนเทศและ 

  เทคโนโลยสีื่อสารอย�างเหมาะสม 

 (2) สามารถแก�ไขป�ญหาโดยใช�สารสนเทศทางคณิตศาสตร�หรือนําสถิติมาประยุกต�ใช� 

  ในการแก�ป�ญหาที่เกี่ยวข�องอย�างสร�างสรรค� 

 (4) สามารถสื่อสารอย�างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล�าและการเขียน เลือกใช�รูปแบบของ 

สื่อการนําเสนออย�างเหมาะสม 

 (5) ………………………………………………………………….  

 

5.2 วิธีการสอน       

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

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

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

5.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

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

6. สุนทรียศิลป�  

 6.1 สุนทรียศิลป�ที่ต�องพัฒนา 

          (1)   มีความซาบซึ้งในคุณค�าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

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

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

    6.2 วิธีการสอน       

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

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

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

6.3 วิธกีารประเมินผล 

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

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

 (3)................................................................................................... 
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7. ทักษะการส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 7.1  ทักษะการส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพที่ต�องพัฒนา 

          (1)  มีสุขนิสัยที่ส�งเสริมต�อการดูแลรักษาสุขภาพ 

 (2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได�อย�างเหมาะสม 

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

    7.2 วิธีการสอน       

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

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

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

7.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

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

 

8. ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ�ามี) ที่ต�องพัฒนา 

 8.1  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ�ามี) ที่ต�องพัฒนา 

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

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

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

    8.2 วิธีการสอน       

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

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

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

8.3 วิธีการประเมินผล 

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

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

 (3)................................................................................................... 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน  

   1.1 แผนการสอนชั่วโมงทฤษฎี 

สัปดาห�ที ่ หัวข�อ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง 

(วัน/เดือน/ป�) 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช� (ถ�ามี) ผู�สอน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8 สอบกลางภาค 3    

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16 สอบปลายภาค 3    

  

 

  1.2 แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติ 

สัปดาห�ที ่ หัวข�อ/รายละเอียด 
จํานวนชั่วโมง 

(วัน/เดือน/ป�) 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
สื่อที่ใช� (ถ�ามี) ผู�สอน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8 สอบกลางภาค 3    
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9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16 สอบปลายภาค 3    

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู� 

         แผนการประเมินผลการเรียนรู� (อธิบายวิธีประเมินผลการเรียนรู�แต�ละหัวข�อตามที่ปรากฏใน Curriculum 

Mapping) ตามที่กําหนดใน มคอ.2 

ตัวอย�าง  

 

ที่ ผลการเรียนรู� วิธีการประเมิน สัปดาห�ที่ประเมิน 
สัดส�วนของการ

ประเมินผล 

1 1.1, 1.2,  
2.1, 2.3, 3.2 

ทดสอบย�อยครั้งที่ 1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบย�อยครั้งที่ 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 

วิเคราะห�กรณีศึกษา  
การนําเสนอรายงาน 
การทํางานกลุ�มและผลงาน 
การอ�านและสรุปบทความ 
การส�งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอด 
ภาคการศึกษา 

20% 

3 1.1-1.4,  
3.1 

การเข�าชั้นเรียน 
การมีส�วนร�วม อภปิราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

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

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

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

 

2. เอกสารและข�อมูลสําคัญ 

    ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส� เว็บไซต� กฎระเบียบต�างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร� และแหล�ง

อ�างอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนิสิตจําเป�นต�องศึกษาเพิ่มเติม 

 

3. เอกสารและข�อมูลแนะนํา 

     ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออเิล็กทรอนิกส� เว็บไซต� กฎระเบียบต�างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร�และแหล�ง

อ�างอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนิสิตควรศึกษาเพิ่มเติม 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ�การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนิสิต 

เช�น  มีการประเมินอาจารย�ผู�สอนรายวิชาโดยนิสิต ผ�านเว็บไซต� ของมหาวิทยาลัย 

 
2. กลยุทธ�การประเมินการสอน 

     ระบุวิธีการประเมินที่จะได�ข�อมูลการสอน เช�น จากผู�สังเกตการณ� หรือทีมผู�สอน หรือผลการเรียนของนิสิต เช�น 

2.1 ผลการสอบ 

   2.2 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนร�ู 

 
3. การปรับปรุงการสอน  

     อธิบายกลไกหรือวิธีการปรับปรุงการสอน เช�น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิจัยในชั้นเรียน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  

     อธิบายกระบวนการที่ใช�ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู�ของ

รายวิชา เช�น ทวนสอบจากคะแนนข�อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต�างกันไปสําหรับรายวิชาที่

แตกต�างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู�แต�ละด�าน กระบวนการหาหลักฐาน เช�น การสอบออก (Exit Exam) 

โดยใช�ข�อสอบซึ่งคณาจารย�สถาบันต�างๆ ในสาขาวิชาร�วมกันจัดทํา  
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

     อธิบายกระบวนการในการนําข�อมูลที่ได�จากการประเมินข�อ 1 กลยุทธ�การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา     

โดยนิสิต และข�อ 2 กลยุทธ�การประเมินการสอนมาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
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รายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.4) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

หมวดที่ 1 ข�อมูลทั่วไป  

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

XXXXXX   ชื่อรายวิชาภาษาไทย 

              ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

2. จํานวนหน�วยกิตหรือจํานวนชั่วโมง  

……..….. หน�วยกิต (ประมาณ ....... ชั่วโมง) หรือไม�น�อยกว�า …………… สัปดาห� 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช�รายวิชานี ้และระบุว�าเป�นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 

 

4. อาจารย�ผู�รับผิดชอบ/อาจารย�ที่ปรึกษาการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

 4.1 .................................................................................. 

 4.2 ................................................................................. 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นป�ที่กําหนดให�มีการฝ�กประสบการณ�ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

เช�น ระดับปริญญาตรี ชั้นป�ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย ขึ้นไป  

 

6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาประสบการณ�ภาคสนามครั้งล�าสุด 

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

 

หมวดที่ 2 จุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค� 

 
1. จุดม�ุงหมายของประสบการณ�ภาคสนาม 

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

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

 

2. วัตถุประสงค�ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ�ภาคสนาม 

2.1 …….................................................................................................... 

2.2 ........................................................................................................... 



 
 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

77

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู� 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู�ในมาตรฐานผลการเรียนรู�แต�ละด�านที่ม�ุงหวังต�องสอดคล�องกับที่ระบุไว�ใน

รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.2) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู�แต�ละด�าน ให�แสดงข�อมูลต�อไปนี้ 

1. สรุปเกี่ยวกับความรู�หรือทักษะที่ต�องการจะพัฒนาจากประสบการณ�ที่ได�จากการฝ�กภาคสนาม/

ฝ�กในสถานประกอบการ 

2. อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมต�างๆ ที่จะพัฒนาความรู�หรือทักษะในข�อ 1 

   3. วิธีการที่จะใช�ในการประเมินผลการเรียนรู�ในมาตรฐานผลการเรียนรู�แต�ละด�านที่เกี่ยวข�อง 

 

 

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ�ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

ตามที่ระบุไว�ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

2. กิจกรรมของนิสิต  

 ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข�องกับนิสิตระหว�างฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม  

 ตัวอย�าง 

 2.1 เลือกสถานที่ฝ�กงาน 

 2.2 ปฐมนิเทศก�อนฝ�กปฏิบัติงาน 

 2.3 เรียนรู� ทําความเข�าใจในภารกิจ เป�าหมาย วัฒนธรรม กฎ  ระเบียบขั้นตอนการทํางาน 

 2.4 เรียนรู� ฝ�กการทํางาน ปฏิบัติงานตามที่ได�รับมอบหมาย 

 2.5 จัดทําผลงานตามที่ได�รับมอบหมาย 

 2.6 รายงานผลการฝ�กปฏิบัติงาน 

 

3. รายงานหรืองานที่นิสิตได�รับมอบหมาย  

 

รายงานหรืองานที่ได�รับมอบหมาย กําหนดส�ง 
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4. การติดตามผลการเรียนรู�การฝ�กประสบการณ�ภาคสนามของนิสิต  

ระบุกิจกรรมที่ใช�ในการติดตามผลการเรียนรู�ทั้งระหว�างฝ�กและเมื่อสิ้นสุดการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม เช�น 

     4.1 จัดประชุมผู�เกี่ยวข�องในการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม  

    4.2 อาจารย�อธิบายถึงความสําคัญ และผลกระทบต�อพฤติกรรมด�านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ�

ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต�อการทํางานในอนาคต 

   4.3 การนําผลการประเมินนิสิตฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพื่อเป�นแนวทางในการฝ�ก

ประสบการณ�ภาคสนามรุ�นต�อไป 

 

5. หน�าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  

    เช�น การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนิสิต การให�คําแนะนําแก�นิสิตการประเมินผลการฝ�ก

ประสบการณ� 

 

6.  หน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ที่ปรึกษา/อาจารย�นิเทศ 

     เช�น การให�คําปรึกษา การประสานและร�วมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ การประเมินผลนิสิต 

การวางแผนสําหรับการออกนิเทศนิสิต 

 

7.  การเตรียมการในการแนะแนวและช�วยเหลือนิสิต  

ตัวอย�าง 

     7.1 จัดปฐมนิเทศแนะนํานิสิตก�อนฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม พร�อมแจกค�ูมือการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

    7.2 จัดช�องทางและเจ�าหน�าที่ประสานงาน รับแจ�งเหตุด�วน กรณีต�องการความช�วยเหลือ เช�น หมายเลข

โทรศัพท� และไปรษณีย�อเิล็กทรอนิกส�  

     7.3 จัดอาจารย�ที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญด�านการใช�เครื่องมือ อุปกรณ� หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให�

คําปรึกษาเฉพาะด�านในการแก�ไขป�ญหา 

 

8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต�องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ�ภาคสนาม / 

    สถานประกอบการ 

     เช�น ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณ�สนับสนุนอื่น ๆ เช�น เบี้ยเลี้ยง  

 

 

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

 

1. การกําหนดสถานที่ฝ�ก  

 คณะ/วิทยาลัย ควรจะมีการกําหนดคุณลักษณะของสถานที่ฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม เช�น มีความปลอดภัย

ในการเดินทาง  สภาพแวดล�อม ลักษณะงานที่มีความเหมาะสม และความพร�อมในการรับนิสิตในการฝ�กประสบการณ�

ภาคสนาม ของสถานประกอบการ 
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2. การเตรียมนิสิต  

จัดปฐมนิเทศการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม มอบค�ูมือการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม ก�อนการฝ�ก

ประสบการณ�ภาคสนามอย�างน�อย 1 สัปดาห� ชี้แจงวัตถุประสงค� สิ่งที่คาดหวัง จากการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม วิธีการ

ประเมินผล ช�องทางการติดต�อประสานงาน จัดฝ�กอบรมบุคลิกภาพ การแต�งกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหากต�องการ

ความสามารถเฉพาะด�าน เพื่อการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

 

3. การเตรียมอาจารย�ที่ปรึกษา/อาจารย�นิเทศ 

เช�น  อาจารย�ที่ปรึกษาฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม มีการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ 

ตําแหน�งของพนักงาน  พี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนิสิตฝ�กประสบการณ�ภาคสนามเพื่อชี้แจงให�รับทราบ

วัตถุประสงค� สิ่งที่คาดหวัง จากการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม ผลการเรียนรู�ของนิสิตที่ต�องการเน�น อุปกรณ� 

เทคโนโลย ีซอฟต�แวร�ที่จะนํามาใช�ในการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม แนวทางการฝ�กอบรม หรือการฝ�กใช�เครื่องมือ 

ช�องทางการติดต�อกรณีเหตุด�วน มอบเอกสารค�ูมอืการดูแล และประเมินผลการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

 

4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝ�ก 

จัดประชุมหรือปรึกษาหารือพนักงานพี่เลี้ยง และนิสิตฝ�กประสบการณ�ภาคสนามเพื่อชี้แจงให�รับทราบ

วัตถุประสงค� สิ่งที่คาดหวัง จากการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนิสิต มอบ

เอกสารค�ูมือการดูแลและประเมินผลการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม ระบุหมายเลขโทรศัพท� หรือช�องทางติดต�อ

อาจารย�นิเทศ 

 

5. การจัดการความเสี่ยง 

เช�น  อาจารย�ประจําหลักสูตรประชุมร�วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดต�อนิสิต และก�อให�เกิดความ

เสียหายต�อสถานประกอบการ  

 

 

หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต 

 

1. หลักเกณฑ�การประเมิน  

เช�น  มีการประเมินการบรรลุผลการเรียนรู�ของนิสิตทั้ง 5 ด�าน โดยให�ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑ�การ

ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1  หมายถึง  ต�องปรับปรุงอย�างมาก 

2  หมายถึง  ต�องปรับปรุง 

3  หมายถึง  พอใช�  

4  หมายถึง  ดี 

5  หมายถึง  ดีมาก 

นิสิตต�องได�รับคะแนนประเมนิเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.5 จึงจะผ�านเกณฑ�การฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 
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2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต  ตัวอย�างเช�น 

    2.1 ประเมินโดยสถานประกอบการ  พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย�นิเทศ 

    2.2 อาจารย�ที่ปรึกษาฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต�อคณะ/วิทยาลัย 

 

3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต�อการประเมินนิสิต ตัวอย�างเช�น 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตทั้งระหว�างฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นการฝ�ก

ประสบการณ�ภาคสนาม ตามแบบฟอร�มการประเมินของหลักสูตร 

 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�รับผิดชอบประสบการณ�ภาคสนามต�อการประเมินนิสิต  

มีการประเมินผลนิสิตหลังจากเสร็จสิ้นการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก

รายงานผลการประเมินตนเองของนิสิต บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝ�กประสบการณ�ภาคสนามของ

พนักงานพี่เลี้ยง 

 

5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต�าง  

เช�น  ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทําความเข�าใจในการประเมิน  หากเกิดความ

แตกต�างกันอย�างมนีัยสําคัญ มีการประชุมร�วมกันระหว�างผู�เกี่ยวข�อง เพื่อพิจารณาหาข�อสรุป 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝ�กประสบการณ�ภาคสนามโดยผู�เกี่ยวข�องต�อไปนี้  

1.1 นิสิต 

  จัดให�นิสิตตอบแบบสอบถามการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

 

1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผ�ูประกอบการ 

  พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝ�กประสลการณ�ในแบบฟอร�ม และสุ�มถามด�วยวาจา 

 

1.3 อาจารย�ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

   อาจารย�ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการให�คําปรึกษา ผลการดําเนินงานของนิสิตหลังให�คําปรึกษา       

ในแบบฟอร�มรายงานผลการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม การนําคําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาไปใช�ในการแก�ป�ญหา

ของนิสิต 

 

1.4 อื่นๆ เช�น บัณฑิตจบใหม� 

  ติดตามความความก�าวหน�าในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจาก

บัณฑติ 
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2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  

ตัวอย�าง 

    2.1 อาจารย�ที่ปรึกษาการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม ประมวลผลการฝ�กประสบการณ�ภาคสนามของนิสิต 

จากผลการประเมินและข�อเสนอแนะจากนิสิต จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารย�ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงานต�อ

อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหน�าสาขาวิชาเพื่อทราบ 

    2.2 ประชุมคณะเจ�าของหลักสูตร หรือสาขาวิชา เพื่อร�วมพิจารณานําข�อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช�

หลักสูตรรอบป�การศึกษาถัดไป นําแสดงไว�ในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

 

หมวดที่ 1 ข�อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

XXXXXX   ชื่อรายวิชาภาษาไทย 

              ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

2. รายวิชาที่ต�องเรียนก�อนรายวิชานี้ (ถ�ามี) 

      

 

3. อาจารย�ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ผู�สอนและกล�ุมเรียน (Section) 

 3.1 .................................................................................. 

 3.2 .................................................................................  

 

4. ภาคการศึกษา/ป�การศึกษาที่เป�ดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่................. ป�การศึกษา...................../ ชั้นป�ที่ ...................... 

 

5. สถานที่เรียน  

5.1 ห�อง.....................(ถ�าสามารถระบุได�)   

5.2 นอกสถานที่ตั้ง.............................(ภ�ามี) จะต�องรายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวข�อ 
จํานวนชั่วโมง 

ตามแผนการสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่ได�
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต�างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต�างเกิน 25% 

    

    

 

2. หัวข�อที่สอนไม�ครอบคลุมตามแผน 

 

หัวข�อที่สอนไม�ครอบคลุม 

ตามแผน (ถ�ามี) 

นัยสําคัญของหัวข�อต�อผลการเรียนรู�

ของรายวิชาและหลักสูตร 
แนวทางชดเชย 

   

   

   

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทําให�เกิดผลการเรียนรู�ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวิชา 

 

ผลการเรียนรู� วิธีสอนที่ระบุในรายละเอยีดรายวิชา 
ประสิทธิผล ป�ญหาของการใช�วิธีสอน (ถ�ามี) 

พร�อมข�อเสนอแนะในการแก�ไข มี ไม�มี 

1. คุณธรรม จริยธรรม     

2. ความรู�     

3. ทักษะทางป�ญญา 

 

    

4. ทักษะความสัมพันธ�

ระหว�างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

    

5. ทักษะการวิเคราะห�เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    

6. สุนทรียศิลป�       
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ผลการเรียนรู� วิธีสอนที่ระบุในรายละเอยีดรายวิชา 
ประสิทธิผล ป�ญหาของการใช�วิธีสอน (ถ�ามี) 

พร�อมข�อเสนอแนะในการแก�ไข มี ไม�มี 

7. ทักษะการส�งเสริม

สุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

    

8. ทักษะการปฏิบัติการ

ทางวิชาชีพ (ถ�ามี) 

    

 

4. ข�อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุข�อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได�จากป�ญหาที่พบในข�อ 3 

 

 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1. จํานวนนิสิตที่ลงทะเบยีนเรียน  

    จํานวน...............คน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)   
 

2. จํานวนนิสิตที่คงอยู�เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     

    จํานวน...............คน 

 

3. จํานวนนิสิตที่ถอน (ได�รับอักษร W)         

    จํานวน...............คน 
 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 
ระดับคะแนน จํานวน คิดเป�นร�อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

S (เป�นที่พอใจ)   

U (ไม�เป�นที่พอใจ)   
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5.  ป�จจัยที่ทําให�ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ�ามี) 

 

6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว�ในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด�านกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

 

 

 

6.2 ความคลาดเคลื่อนด�านวิธีการประเมินผลการเรียนรู� (ถ�ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

วิธีการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอบ 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4 ป�ญหาและผลกระทบต�อการดําเนินการ 

 

1. ประเด็นด�านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ป�ญหาในการใช�แหล�งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถ�ามี) 
ผลกระทบ 

   

 

 

 



 
 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

86

2. ประเด็นด�านการบริหารและองค�กร 

ป�ญหาด�านการบริหารและองค�กร (ถ�ามี) ผลกระทบต�อผลการเรียนรู�ของนิสิต 

  

 

 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร) 

1.1 ข�อวิพากษ�ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต 

     ระบุข�อวิพากษ�ทั้งที่เป�นจุดแข็งและจุดอ�อน 

1.2 ความเห็นของอาจารย�ผู�สอนต�อผลการประเมินตามข�อ 1.1 

 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ข�อวิพากษ�ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

               ระบุข�อวิพากษ�ทั้งที่เป�นจุดแข็งและจุดอ�อน 

2.2 ความเห็นของอาจารย�ผู�สอนต�อข�อวิพากษ�ตามข�อ 2.1 

 

 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความก�าวหน�าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ�านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/       

ป�การศึกษาที่ผ�านมา 
ผลการดําเนินการตามแผน 

  

 

 

2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยย�อ เช�น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ป�การศึกษานี้ การใช�อุปกรณ�

การสอนแบบใหม� เป�นต�น 
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3. ข�อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ป�การศึกษาต�อไป 

ข�อเสนอ กําหนดเวลาที่แล�วเสร็จ ผู�รับผิดชอบ 

   

 

 

 

4. ข�อเสนอแนะของอาจารย�ผู�รับผิดชอบรายวิชาต�ออาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

เช�น เปลี่ยนแปลง สลับ หรือเชิญอาจารย�ร�วมสอนเพื่อให�ผู�เรียนมมีุมมองและแนวคิดที่หลากหลายขึน้ 

 

ชื่ออาจารย�ผู�รับผิดชอบรายวิชา  

 

ลงชื่อ ............................................................... วันที่รายงาน ........................................... 

          (…………………………………………………..) 

 

ลงชื่อ ............................................................... วันที่รายงาน ...........................................

(...................................................) 

 

ชื่อผู�รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ลงชื่อ ............................................................... วันที่รับรายงาน ...........................................

(..................................................) 

 

ลงชื่อ ............................................................... วันที่รับรายงาน ........................................... 

(...................................................) 
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (มคอ.6) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

   

หมวดที่ 1 ข�อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

XXXXXX   ชื่อรายวิชาภาษาไทย 

              ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2. หลักสูตร 

หลักสูตร....................... สาขาวิชา............................(ถ�ามี) 

 

3. อาจารย�ผู�รับผิดชอบ / อาจารย�ที่ปรึกษาการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

3.1 .................................................................................. 

3.2 .................................................................................  

 

4.  ภาคการศึกษา / ป�การศึกษาที่ฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

ภาคการศึกษาที่............... ป�การศึกษา.................................... 

 

หมวดที่  2 การดําเนินการที่ต�างจากแผนการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

 

1. การเตรียมนิสิต (ถ�ามี) 

 

 

2. การเตรียมอาจารย�ที่ปรึกษา/อาจารย�นิเทศ 

 

 

การเตรียมนิสิต ข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 

 

 

 

การเตรียมอาจารย�ที่ปรึกษา/อาจารย�นิเทศ ข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 
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3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ�ามี) 

 

 

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม  (ถ�ามี) 

4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานที่มอบหมายให�นิสิต 

 

 

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนิสิต 

 

 

4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ�ามี) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field supervisors) 

จากสถานประกอบการ 

ข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 

  

การเปลี่ยนแปลง ข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 

  

การเปลี่ยนแปลง ข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 

  

การเปลี่ยนแปลง ข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
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หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ 

 

1. จํานวนนิสิตที่ลงทะเบยีน/ส�งไปฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม                              

 จํานวน …………….. คน จากนิสิตชั้นป�ที่ 4 จํานวน …………………. คน คิดเป�น ร�อยละ.................. 

 

2. จํานวนนิสิตที่คงอยู�เมื่อสิ้นสุดการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม                       

จํานวน .............................คน  จากทั้งหมด.................. คน คิดเป�นร�อยละ.................... 

 

3. จํานวนนิสิตที่ถอน  (W)    

            จํานวน ................ คน 

 

4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน ร�อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

S (เป�นที่พอใจ)   

U (ไม�เป�นที่พอใจ)   

 

 

5. ป�จจัยที่มีผลกระทบต�อผลการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม  (ถ�ามี) 
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หมวดที่ 4 ป�ญหาและผลกระทบด�านการบริหาร 

 

1. ป�ญหาด�านการบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝ�ก 

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

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

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

 

2. ผลกระทบต�อผลการเรียนรู�ของนิสิต 

2.1 ............................................................................... 

2.2 .............................................................................. 

2.3 .............................................................................. 

 

3. การเปลี่ยนแปลงที่จําเป�นเพื่อหลกีเลี่ยงป�ญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ�ามี) 

3.1 ............................................................................... 

3.2 .............................................................................. 

3.3 .............................................................................. 

 

 

หมวดที่ 5 การประเมินการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

 

1. การประเมินการฝ�กประสบการณ�ภาคสนามโดยนิสิต (ให�แนบผลการสํารวจ) 

1.1 ข�อวิพากษ�ที่สําคัญจากผลการประเมิน 

     ระบุข�อวิพากษ�ทั้งที่เป�นจุดแข็งและจุดอ�อน 

 

1.2 ความเห็นของอาจารย�ผู�รับผิดชอบ / อาจารย�ที่ปรึกษาการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

      เช�น  นิสิตยังขาดความสามารถในการใช�เครื่องมือพิเศษที่สถานประกอบการใช�งานในการทํางาน  

พนักงานพี่เลี้ยงมีงานมาก จึงมีเวลาให�คําปรึกษาแก�นิสิตน�อย 

 

2. การประเมินการฝ�กประสบการณ�ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

2.1  ข�อวิพากษ�ที่สําคัญจากผลการประเมิน 

       ระบุข�อวิพากษ�ทั้งที่เป�นจุดแข็งและจุดอ�อน 

 

2.2  ความเห็นของอาจารย�ผู�รับผิดชอบ / อาจารย�ที่ปรึกษาการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 

2.2.1 ................................................................. 

2.2.2 ................................................................ 
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 

1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝ�กประสบการณ�ภาคสนามครั้งที่ผ�านมา 

สรุปย�อการพัฒนาที่สําคัญในป�จจุบัน เข�น การพัฒนาอย�างมืออาชีพสําหรับคณะ หรือ ที่ปรึกษาประสบการณ�

ภาคสนาม การปรับประสบการณ�ภาคสนาม และแนวทางใหม�ของการจัดการเชิงคุณภาพ 
 

2. ความก�าวหน�าของการปรับปรุงการฝ�กประสบการณ�ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก�อน 

ประเด็นที่ระบุในครั้งก�อนสําหรับการปรับปรุง 

นอกเหนือจากข�อ 1 

ระบุความสําเร็จ ผลกระทบ 

ในกรณีที่ไม�สําเร็จให�ระบุเหตุผล 

  

 

 

3. ข�อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ป�การศึกษาต�อไป 

ข�อเสนอ กําหนดเวลาที่แล�วเสร็จ ผู�รับผิดชอบ 

  1............................................................. 

2.............................................................. 

 

 

4. ข�อเสนอแนะของอาจารย�ผู�รับผิดชอบการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม เสนอต�อ 

 อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

4.1 .................................................................................................................................................. 

4.2 ................................................................................................................................................. 

 

ชื่ออาจารย�ผู�รับผิดชอบ/อาจารย�ที่ปรึกษาการฝ�กประสบการณ�ภาคสนาม 
 

ลงชื่อ_______________________  วันที่รายงาน    .............................. 

          (....................................)  
 

ชื่อผู�รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลงชื่อ   _______________________   วันที่รับรายงาน    ............................  

         (........................................)  
 

ลงชื่อ   _______________________   วันที่รับรายงาน    ............................  

         (........................................)  
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) 

 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร......................ประจําป�การศึกษา.................. 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

  

หมวดที่ 1 ข�อมูลทั่วไป 

1. หลักสูตร  

 หลักสูตร...................................  สาขาวิชา..............................(ถ�ามี) 

 

2. ระดับคุณวุฒ ิ 

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

 

3. อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน�ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ(ิระดับ 

อุดมศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จ

การศึกษา

จากสถาบัน 

ป� 

  35604521XXXXX      

        

        

 

 

หมายเหตุ  คุณวุฒิ (ระดับอุดมศึกษา) ให�เรียงลําดับจากวุฒิที่สูงสุดก�อน 

 

4. วันที่รายงาน 

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

 

5. ป�การศึกษาที่รายงาน 

 ป�การศึกษา...................................... 

 

6. สถานที่ตั้ง 

    6.1.  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 6.2.  นอกสถานที่ตั้ง......(ถ�ามี) จะต�องรายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ         
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หมวดที่ 2 ข�อมูลเชิงสถิติ 

 

1. จํานวนนิสิตชั้นป�ที่ 1 ที่รับเข�าในป�การศึกษาที่รายงาน    

 จํานวน.......................  คน 

 

2. จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในป�ที่รายงาน    

 จํานวน.....................  คน 

     2.1 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาก�อนกําหนดเวลาของหลักสูตร        

  จํานวน.....................  คน 

 2.2 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร  

  จํานวน.......................  คน   

 2.3 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร   

  จํานวน.......................  คน  

 2.4 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต�าง ๆ (ระบุ)  

  สาขา/สาขาวิชา……………………………………... จํานวน ............... คน 

  สาขา/สาขาวิชา……………………………………… จํานวน ............... คน 

  สาขา/สาขาวิชา……………………………………… จํานวน ............... คน 

 

3. รายละเอยีดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

    ร�อยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (คํานวณจากจํานวนนิสิตที่จบการศึกษา ตามข�อ 2.1 และ

จํานวนนิสิตทั้งหมดที่รับเข�าในหลักสูตรของรุ�น) 

 

4. จํานวนและร�อยละของนิสิตที่สอบผ�านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต�ละป� 

    ตัวอย�าง 

จํานวนและร�อยละของนิสิต 
ป�การศึกษา (จํานวนนิสิตรับจริง) 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

นิสิตที่สําเร็จการศึกษา       

นิสิตตกแผน       

รวม       

ร�อยละของนิสิตที่สอบผ�าน 

ตามแผนการศึกษา (คํานวณจากจํานวน 

นิสิตป�ที่ 2 ของแต�ละรุ�น) 
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5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิตในแต�ละป�การศึกษา (คิดจากนิสิตรุ�น 2) 

สัดส�วนของนิสิตที่สอบผ�านตามแผนการศึกษาและยังคงศึกษาต�อในหลักสูตร เปรียบเทียบกับจํานวนนิสิต

ทั้งหมดของรุ�นในป�ที่ผ�านมา  

นิสิตชั้นป�ที่ 1 ที่เรียนต�อชัน้ป�ที่ 2 ......................... %  

นิสิตชั้นป�ที่ 2 ที่เรียนต�อชัน้ป�ที่ 3 ......................... %  

นิสิตชั้นป�ที่ 3 ที่เรียนต�อชั้นป�ที่ 4 ......................... % 

 

6. ป�จจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต�อจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา 

 6.1 ………………………………………………………………… 

 6.2 ………………………………………………………………… 

6.3 ………………………………………………………………… 

 

7. ภาวะการได�งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป� หลังสําเร็จการศึกษา 

    7.1  วันที่สํารวจ……………………………………. ประจําป�การศึกษา …………………………………….. 

     7.2  จํานวนแบบสอบถามที่ส�ง ....... ฉบับ จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ……… ฉบับ 

   7.3  ร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม.............................................  

7.4  การกระจายภาวะการได�งานทําเทียบกับจํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 

การได� 

งานทํา 

ได�งานทําแล�ว ไม�ประสงค�จะทํางาน 

ยังไม�ได�งานทํา ตรงสาขา 

ที่เรียน 

ไม�ตรงสาขา 

ที่เรียน 
ศึกษาต�อ สาเหตุอื่น 

จํานวน      

ร�อยละ 

 

     

 

 

 

8. การวิเคราะห�ผลที่ได� 

    การวิเคราะห�ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน�มของการได�งานทํา โดยใช�ข�อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ

เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข�อมูลที่ผ�านมาและสถาบันอื่นที่เป�ดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป�นข�อมูลในการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต�อหลักสูตร 

 

1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ�ามี) ที่มีผลกระทบต�อหลักสูตรในช�วง 2 ป�ที่ผ�านมา 

     1.1 ………………………………………………………. 

 1.2 ………………………………………………………. 

  

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ�ามี) ที่มีผลกระทบต�อหลักสูตรในช�วง 2 ป�ที่ผ�านมา 

     2.1 ………………………………………………………. 

 2.2 ………………………………………………………. 

 

 

หมวดที่ 4 ข�อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

1. สรุปผลรายวิชาที่เป�ดสอนในภาคการศึกษา/ป�การศึกษา 

ระบุรายวิชาที่เป�ดสอนทั้งหมดพร�อมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน จํานวนนิสิตที่สอบผ�านแต�ละรายวิชาและ

การกระจายของระดับคะแนน 

ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป� 

การศึกษา 
การกระจายระดับคะแนน 

จํานวน 

นิสิตที่ลง 

ทะเบียนเรียน 

จํานวนนิสิต 

ที่สอบผ�าน 

  A B+ B C+ C D+ D F   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           

XXXXXX (ชื่อวิชา)            

XXXXXX (ชื่อวิชา)            

หมวดวิชาเฉพาะด�าน           

XXXXXX (ชื่อวิชา)            

XXXXXX (ชื่อวิชา)            

XXXXXX (ชื่อวิชา)            

หมวดวิชาเลือก            

XXXXXX (ชื่อวิชา)            

XXXXXX (ชื่อวิชา)            

XXXXXX (ชื่อวิชา)            

หมวดวิชาเลือกเสรี           

XXXXXX (ชื่อวิชา)            

XXXXXX (ชื่อวิชา)            
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2. การวิเคราะห�รายวิชาที่มีผลการเรียนไม�ปกติ 

ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม�ปกติ เช�น นิสิตได�ระดับคะแนนสูงมาก หรือต่ําเกินไป 

หรือต�างไปจากเกณฑ�มาตรฐานการให�ระดับคะแนนในแต�ละรายวิชา หรือนิสิตสอบตกมากเกินไป การสอนไม�ตรงกับ

เนื้อหาที่กําหนดของรายวิชา เป�นต�น นอกจากนี้ให�ระบุวิธีการตรวจสอบ สาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ทําให�เกิดความ

ไม�ปกติจากข�อกําหนดหรือเกณฑ�ที่ตั้งไว� และมาตรการแก�ไขที่ได�ดําเนินการไปแล�ว (หากจําเป�นให�แนบข�อสรุปการ

ประเมินและแนวทางการแก�ไขที่ได�ดําเนินการมาแล�วด�วย) 

 

รหัสและชื่อรายวิชา ความไม�ปกติที่พบ 

 

 

 

  

   2.1  เหตุผลที่ทําให�เกิดความไม�ปกติจากข�อกําหนด หรือ เกณฑ�ที่ตั้งไว� 

  2.1.1 .................................................................. 

  2.1.2 .................................................................. 

  2.1.3 .................................................................. 

         2.2  มาตรการแก�ไขที่ได�ดําเนินการไปแล�ว 

  2.2.1 ………………………………………………………………….. 

  2.2.2 …………………………………………………………………..   

 

3. การเป�ดรายวิชาในภาคหรือป�การศึกษา 

     3.1 รายวิชาที่ไม�ได�เป�ดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม�ได�เป�ดสอน 

ให�ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม�ได�เป�ดสอนตามแผนการศึกษา พร�อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม�ได�เป�ด

สอนและมาตรการทดแทนที่ได�ดําเนินการ (ถ�ามี) เช�น เป�นรายวิชาแกนที่ต�องเป�ดตามแผนการศึกษาแต�ขาดผู�สอน หรือ

จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนน�อยเกินไปและได�ดําเนินการปรับแผนการเป�ดรายวิชาเพื่อเป�นการประกันว�า นิสิตสามารถ

ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได�ในภาคการศึกษาต�อไป 

 

รหัสและชื่อรายวิชา 
คําอธิบาย 

เหตุผลที่ไม�ได�เป�ดสอน 

มาตรการทดแทนที่ได� 

ดําเนินการ (ถ�ามี) 
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3.2 วิธีแก�ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม�ครบถ�วน 

ให�ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข�อที่ขาด สาเหตุที่ไม�ได�สอนสาระหรือหัวข�อดังกล�าวพร�อม

วิธีแก�ไข (ถ�ามี) เช�น สาระที่ขาดและจําเป�นต�องสอนเพื่อใช�เป�นพื้นฐานของรายวิชาอื่นได�เพิ่มหัวข�อหรือสาระที่ขาดใน

รายวิชาที่สูงขึ้น 

 

รายวิชา สาระหรือหัวข�อที่ขาด สาเหตุที่ไม�ได�สอนและวิธีแก�ไข 

 

 

  

 

 

 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

 

การบริหารหลักสูตร 

ให�ระบุป�ญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของป�ญหาต�อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

แนวทางการป�องกันและแก�ไขป�ญหาในอนาคต 

 

ป�ญหาในการบริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของป�ญหา 

ต�อสัมฤทธิผลตาม 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

แนวทางการป�องกันและแก�ไข 

ป�ญหาในอนาคต 

   

   

 

 

 

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 

 

1. การประเมินจากผู�ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามป�ที่สํารวจ) 

    วันที่สํารวจ ……… เดือน...................... พ.ศ. ................. (ให�แนบผลสํารวจประกอบด�วย)  

1.1 ข�อวิพากษ�ที่สําคัญจากผลการประเมินและข�อคิดเห็นของคณาจารย�ต�อผลการประเมิน 

ข�อวิพากษ�ที่สําคัญจากผลการประเมิน ข�อคิดเห็นของคณาจารย�ต�อผลการประเมิน 
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1.2  ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข�อ 1.1 

  1.2.1 …………………………………………………………………….. 

  1.2.2 …………………………………………………………………….. 

  1.2.3 …………………………………………………………………….. 

 

2. การประเมินจากผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง 

    อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมนิจากผู�ใช�บัณฑติ หรือ ผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง และจากภายนอก 

2.1  ข�อวิพากษ�ที่สําคัญจากผลการประเมิน      

ข�อวิพากษ�ที่สําคัญจากผลการประเมิน ข�อคิดเห็นของคณาจารย�ต�อผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

2.2  ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข�อ 2.1 (ถ�ามี) 

 2.2.1 .......................................................... 

 2.2.2 .......................................................... 

 

3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 

กรณีที่หลักสูตรใดยังไม�มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให�ประเมินตามตัวบ�งชี้กลางที่กําหนด 

สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต�องได�รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพหรือองค�กรวิชาชีพที่เกี่ยวข�อง 

    ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน ป�ที่ 1 ป�ที่ 2 ป�ที่ 3 ป�ที่ 4 ป�ที่ 5 

1. อาจารย�ประจําหลักสูตรอย�างน�อยร�อยละ 80 มีส�วนร�วม 

ในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

P P P P P 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล�อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ�ามี) 

P P P P P 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ

ประสบการณ�ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

อย�างน�อยก�อนการเป�ดสอนในแต�ละภาคการศึกษา 

ให�ครบทุกรายวิชา 

P P P P P 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ที่เป�ดสอนให�ครบทุกรายวิชา 

P P P P P 
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    ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน ป�ที่ 1 ป�ที่ 2 ป�ที่ 3 ป�ที่ 4 ป�ที่ 5 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังป�การศึกษา 

P P P P P 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู�ที่กําหนดใน มคอ.3และ มคอ.4 (ถ�ามี) อย�างน�อย

ร�อยละ 25 ของรายวิชาที่เป�ดสอนในแต�ละป�การศึกษา 

P P P P P 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู�  จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป�ที่แล�ว 

 P P P P 

8. อาจารย�ใหม� (ถ�ามี) ทุกคน ได�รับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําด�านการจัดการเรียนการสอน 

P P P P P 

9. อาจารย�ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย�างน�อยป�ละหนึ่งครั้ง 

P P P P P 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50   

ต�อป� 

P P P P P 

11. ระดับความพึงพอใจของนสิิตป�สุดท�าย/บัณฑติใหม�ที่ม ี    

ต�อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   P P 

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑติที่มีต�อบัณฑติใหม�  

เฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    P 

13. ……………………………………………………..       
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รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีบ�งชี้ 

กรณีที่หลักสูตรใดยังไม�มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให�ประเมินตามตัวบ�งชี้กลางที่กําหนด 

สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต�องได�รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพหรือองค�กรวิชาชีพที่เกี่ยวข�อง 

 

ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
คําอธิบายหรือ  

หลักฐานอ�างองิ 

1. อาจารย�ประจําหลักสูตรอย�างน�อยร�อยละ 80    

มีส�วนร�วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2    

ที่สอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห�งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ�ามี) 

 

 

 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ

ประสบการณ�ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อย�างน�อยก�อนการเป�ดสอนในแต�ละ

ภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

  

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ�

ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป�ดสอน

ให�ครบทุกรายวิชา 

  

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังป�การศึกษา 

  

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู�ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ�ามี) 

อย�างน�อยร�อยละ 25 ของรายวิชาที่เป�ดสอน        

ในแต�ละป�การศึกษา 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ�การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู�  

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน       

ใน มคอ.7 ป�ที่แล�ว 

  

8. อาจารย�ใหม� (ถ�ามี) ทุกคน ได�รับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนําด�านการจัดการเรียนการสอน 

  

9. อาจารย�ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย�างน�อยป�ละหนึ่งครั้ง 
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ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
คําอธิบายหรือ  

หลักฐานอ�างองิ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

(ถ�ามี) ได�รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

ไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ต�อป� 

  

11. ระดับความพึงพอใจของนสิิตป�สุดท�าย/บัณฑติ

ใหม�ที่มตี�อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑติที่มีต�อ

บัณฑติใหม� เฉลี่ยไม�น�อยกว�า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 

  

13.  ......................................................   

 

 

หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน 

 

1. การประเมินรายวิชาที่เป�ดสอนในป�ที่รายงาน 

    1.1 รายวิชาที่มกีารประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   

ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร�อมวิธีการประเมิน เช�น ประเมินโดย

นิสิต เป�นต�น และแผนปฏิบัติการที่ได�ดําเนินการไปแล�ว 

 

รหัสและชื่อรายวิชา 

การประเมิน 

จากนิสิต 
การประเมินคุณภาพ 

การสอนวิธีอื่น (ระบุ) 

แผนปฏิบัติที่ได� 

ดําเนินการแล�ว 

มี ไม�มี มี ไม�มี 

XXXXXX (ชื่อรายวิชา)      

XXXXXX (ชื่อรายวิชา)      

XXXXXX (ชื่อรายวิชา)      

XXXXXX (ชื่อรายวิชา)      

 

 

  1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

  1.2.1 …………………………………………………………… 

  1.2.2 ………………………………………………………….. 

  1.2.3 ………………………………………………………….. 
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2. ประสิทธิผลของกลยุทธ�การสอน 

ระบุข�อคิดเห็นต�อแผนการสอน กลยุทธ�และวิธีการสอนที่ใช�ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู�ต�างๆ        

ที่กําหนดในรายวิชา โดยให�ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

ประกอบ อย�างไรก็ตามไม�ได�เป�นการประเมินผู�สอน แต�เป�นการประเมินภาพรวมของการสอนจากข�อคิดเห็นของนิสิต

เพื่อนําผลมาปรับกลยุทธ�และวิธีการสอนต�อไป 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ……………………………………………………………. 

 2.1.2 ……………………………………………………………. 

 2.1.3 ……………………………………………………………. 

2.2 ความรู� 

 2.2.1 ……………………………………………………………. 

 2.2.2 ……………………………………………………………. 

 2.2.3 ……………………………………………………………. 

2.3 ทักษะทางป�ญญา 

 2.3.1 ……………………………………………………………. 

 2.3.2 ……………………………………………………………. 

 2.3.3 ……………………………………………………………. 

2.4 ทักษะด�านความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ……………………………………………………………. 

 2.4.2 ……………………………………………………………. 

 2.4.3 ……………………………………………………………. 

  2.5 ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ……………………………………………………………. 

 2.5.2 ……………………………………………………………. 

 2.5.3 ……………………………………………………………. 

2.6 สุนทรียศิลป� 

 2.6.1 ……………………………………………………………. 

 2.6.2 ……………………………………………………………. 

 2.6.3 ……………………………………………………………. 

2.7 ทักษะการส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1 ……………………………………………………………. 

 2.7.2 ……………………………………………………………. 

 2.7.3 ……………………………………………………………. 

2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ�ามี) 

 2.8.1 ……………………………………………………………. 

 2.8.2 ……………………………………………………………. 



 
 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

104

3. การปฐมนิเทศอาจารย�ใหม� 

    การประชุมเพื่อชี้แจงหลักสูตร  (   ) มี              (   ) ไม�มี 

  3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

  3.1.1 ……………………………………………………………….. 

  3.1.2 ………………………………………………………………. 

  3.1.3 ………………………………………………………………. 

 3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย�ที่เข�าร�วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

  3.2.1 ……………………………………………………………….. 

  3.2.2 ………………………………………………………………. 

  3.2.3 ………………………………………………………………. 

 3.3 หากไม�มีการจัดปฐมนิเทศ ให�แสดงเหตุผลที่ไม�ได�ดําเนินการ 

  3.3.1 ……………………………………………………………….. 

  3.3.2 ………………………………………………………………. 

  3.3.3 ………………………………………………………………. 

 

4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 

4.1  กิจกรรมที่จัดหรือเข�าร�วม 

  ให�ระบุกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดหรือหน�วยอ่ืนที่ไม�ใช�มหาวิทยาลัยจัด จํานวนอาจารย�และบุคลากร  

สายสนับสนุน ที่เข�าร�วมแต�ละกิจกรรม 

 

กิจกรรม 
จํานวนผู�เข�าร�วม 

อาจารย� บุคลากรสายสนับสนุน 

   

   

   

 

 

4.2 สรุปข�อคิดเห็น และประโยชน�ที่ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�รับ (สรุปจากผลการประเมินของผ�ูเข�าร�วม

กิจกรรม) 

 4.2.1 ……………………………………………………………. 

 4.2.2 ……………………………………………………………. 

 4.2.3 ……………………………………………………………. 
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หมวดที่ 8 ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู�ประเมินอิสระ 

 

1. ข�อคิดเห็นหรือสาระที่ได�รับการเสนอแนะจากผู�ประเมินและความเห็นของผู�รับผิดชอบหลักสูตรต�อ

ข�อคิดเห็นหรือสาระที่ได�รับการเสนอแนะ 

ข�อคิดเห็นหรือสาระที่ได�รับการเสนอแนะ 

จากผู�ประเมิน 

ความเห็นของผู�รับผิดชอบหลักสูตรต�อข�อคิดเห็น

หรือสาระที่ได�รับการเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

2.1 ..................................................................... 

2.2 ..................................................................... 

2.3 .................................................................... 

 

 

หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

1. ความก�าวหน�าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของป�ที่ผ�านมา 

    ระบุแผนการดําเนินการแต�ละแผน กําหนดเวลาที่แล�วเสร็จ ผู�รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และเหตุผลที่

ไม�สามารถดําเนินการได�สําเร็จ เช�น  มีการดําเนินการตามแผนที่ได�วางไว� โดยเฉพาะการปรับวิธีการสอน และการ

จัดหาอุปกรณ�บางอย�างในการสนับสนุนการสอน 

 

แผนการดําเนินการ 
วันสิ้นสุดการ 

ดําเนินการตามแผน 
ผู�รับผิดชอบ 

ความสําเร็จของ

แผน 

เหตุผลที่ไม�สามารถ

ดําเนินการให�สําเร็จ 

     

     

 

 

2. ข�อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

    2.1  ข�อเสนอในการปรับโครงสร�างหลักสูตร (จํานวนหน�วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก) 

  2.1.1 …………………………………………………………….. 

  2.1.2 ……………………………………………………………. 

  2.1.3 ……………………………………………………………. 
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            2.2  ข�อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา  

       การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา) 

  2.2.1 …………………………………………………………….. 

  2.2.2 ……………………………………………………………. 

         2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 

            2.2.1 …………………………………………………………….. 

  2.2.2 ……………………………………………………………. 
 

3. แผนปฏิบัติการใหม�สําหรับป� ⋯⋯⋯⋯⋯⋯.. 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว�าจะสิ้นสุดแผน ผู�รับผิดชอบ 

   

   

 

อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

ลายเซ็น……………………………………..…………  วันที่รายงาน…………………………………………….. 

ลายเซ็น……………………………………..…………  วันที่รายงาน…………………………………………….. 

ลายเซ็น……………………………………..…………  วันที่รายงาน…………………………………………….. 
 

ประธานหลักสูตร………………………………… 

ลายเซ็น……………………………………..…………  วันที่รายงาน…………………………………………….. 
 

เห็นชอบโดย………………………………………… (หัวหน�าสาขาวิชา) 

ลายเซ็น……………………………………..…………  วันที่…………………………………………….. 
 

เห็นชอบโดย………………………………………… (คณบดี) 

ลายเซ็น……………………………………..…………  วันที่…………………………………………….. 
 

เอกสารประกอบรายงาน 

1.  สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

2.  วิธีการให�คะแนนตามกําหนดเกณฑ�มาตรฐานที่ใช�ในการประเมนิ 

3.  ข�อสรุปผลการประเมินของบัณฑติที่จบการศึกษาในป�ที่ประเมิน 

4.  ข�อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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บทที่ 4  

เอกสารประกอบการนําเสนอหลักสูตร 

 

 การนําเสนอหลักสูตรให�ผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องพิจารณาโดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตรนั้น เพื่อให�น้ําหนักของ

หลักสูตรที่นําเสนอเพิ่มความน�าเชื่อถือในความถูกต�องตามหลักวิชาของหลักสูตรสาขาดังกล�าว  รวมทั้งความไว�วางใจ

ในการบริหารจัดการหลักสูตร  ผ�ูจัดทําหลักสูตรมีความจําเป�นอย�างยิ่งที่จะต�องนําเสนอเอกสารที่สําคัญประกอบใน

ภาคผนวกของหลักสูตร  ได�แก�   

 1.  ข�อบังคับการจัดการศึกษาในระดับต�างๆ ได�แก� เอกสารที่แสดงให�เห็นถึงระเบียบ กฎหมาย  ข�อบังคับต�าง  ๆ

ที่เกี่ยวข�องกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรสาขานั้นๆ เช�น  ข�อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  ข�อบังคับที่เกี่ยวกับสภาวิชาชีพ 

(ถ�ามี) คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

 2.  รายงานการประชุม/วิพากษ�หลักสูตรจากผู�ทรงคุณวุฒิ  เอกสารส�วนนี้นับว�ามีความสําคัญมากเพราะจะ

เป�นเอกสารที่ชี้ให�เห็นว�าหลักสูตรที่พัฒนานําเสนอขึ้นมานั้นผ�านการพิจาณา วิพากษ�วิจารณ�ตลอดจนข�อแนะนําจากผู�รู�

ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยตรง มิใช�เป�นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความรู�สึกและประสบการณ�ส�วนตัวของผู�จัดทํา

หลักสูตร เพราะหากเป�นหลักสูตรที่เกิดขึ้นแต�เพียงลําพังตามความคิดความต�องการของผู�จัดทําหลักสูตร (ซึ่งได�แก�

คณาจารย�ประจํา) แล�วสิ่งที่จะติดตามมากับหลักสูตร ก็คือ รายวิชาที่ใส�ไว�ในหลักสูตรบนพื้นฐานที่ผู�จัดหลักสูตร

ต�องการจะสอนเอง โดยไม�คํานึงถึง ปรัชญาและวัตถุประสงค�ที่แท�จริงของหลักสูตร หากเป�นลักษณะเช�นนี้แล�ว        

จะเกิดปรากฎการณ�ที่เรียกว�าหลักสูตรแฝงมิใช�หลักสูตรจริง  ข�อวิพากษ�วิจารณ�คําเสนอแนะจากผู�ทรงคุณวุฒิ    

เฉพาะสาขาที่มีประสบการณ�จะช�วยให�หลักสูตรที่นําเสนอขึ้นมาได�รับการยอมรับจากผู�มีหน�าที่พิจารณากลั่นกรองได� 

เป�นอย�างดี 

3.  ประวัติและภาระการสอนของอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 

เอกสารทั้งสามส�วนนี้ควรจัดไว�ในส�วนของภาคผนวกของหลักสูตร กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงจะต�องเพิ่ม

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรในแต�ละหัวข�อของหลักสูตร ด�วย  
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ภาคผนวก 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่          / ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร……………………สาขาวิชา…………………… 

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

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

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได�มีนโยบายให�ทุกคณะ/วิทยาลัย ดําเนินการจัดทําหลักสูตรใหม� และ

ปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น  

เพื่อให�การดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตร................ สาขาวิชา....................คณะ/

วิทยาลัย.................................................................. เป�นไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับคําสั่ง

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  เรื่อง มอบอํานาจให� รองอธิการบดี กํากับการบริหาร 

สั่ งการ  และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จ ึงแต�งตั ้ง คณะกร รมการ พัฒนาหลักสูตร 

..............................................สาขาวิชา........................... คณะ...........................ดังรายนามต�อไปนี้ 

 ๑.   ...................................  อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร     ประธาน/กรรมการ 

 ๒.  ....................................  อาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร    กรรมการ 

 ๓.  .....................................  ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก             ประธาน/กรรมการ 

 ๔.  .....................................  ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก             กรรมการ 

 ๕.  ...................................... ผู�แทนองค�กรวิชาชีพ (ถ�ามี) กรรมการ 

    …………………………………………  

หน�าที่   พิจารณาให�ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรให�สอดคล�องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญา..................สาขาวิชา....................................... พ.ศ. ............... (ถ�ามี)  

ทั้งนี้ ตั้งแต�  ...................................................  

      สั่ง ณ วันที่ .............................  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

                                                   (รองศาสตราจารย� ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

                                                  รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 

                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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(ตัวอย�างปกนอก) 

 
 

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

สาขาวชิา....................... 

หลักสูตรใหม�/ปรับปรุง พ.ศ. .......... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ขนาด กว�าง 4.20 ซ.ม.  

สูง 5.30  ซ.ม. 

ขนาดตัวอักษร  30 

 

ขนาดตัวอักษร  26 
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(ตัวอย�างปกใน) 

 
 

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

สาขาวชิา....................... 

หลักสูตรใหม�/ปรับปรุง พ.ศ. .......... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขนาด กว�าง 4.20 ซ.ม.  

สูง 5.30  ซ.ม. 

ขนาดตัวอักษร  30 

 

ขนาดตัวอักษร  26 
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สารบัญ (16) 

                  หน�า (16 หนา)  

 

หมวดที่ 1 ข�อมูลทั่วไป  

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร    

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    

3.  วิชาเอก 

4.  จํานวนหน�วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    

7.  ความพร�อมในการเผยแพร�หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน    

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา     

9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ตําแหน�ง และคุณวุฒิการศึกษา 

     ของอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร    

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน    

11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป�นต�องนํามาพิจารณา 

     ในการวางแผนหลักสูตร 

      11.1  สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 11.2  สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

12.  ผลกระทบจากข�อ 11.1 และ 11.2  ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข�อง 

      กับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

 12.2  ความเกี่ยวข�องกับพันธกิจของสถาบัน 

13.  ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอื่นที่เป�ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน    

หมวดที่ 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร    

 1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

     1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

     1.2  วัตถุประสงค�ของหลักสูตร    

 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร�างของหลักสูตร    

 1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 2.  การดําเนินการหลักสูตร 

 3.  หลักสูตรและอาจารย�ผู�สอน    

   3.1  หลักสูตร    

   3.1.1  จํานวนหน�วยกิต    

3.1.2  โครงสร�างหลักสูตร    

2 เคาะ 

ขนาดตัวอักษร   

(16) 
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   หน�า (16 หนา) 

3.1.3  รายวิชา    

3.1.4  แผนการศึกษา    

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา    

3.1.6  ความหมายของเลขรหัสวิชา    

   3.2  ชื่อ  สกุล   เลขบัตรประจําตัวประชาชน  ตําแหน�งและคุณวุฒิของอาจารย� 

   3.2.1  อาจารย�ประจําหลักสูตร 

   3.2.2  อาจารย�ประจํา  

   3.2.3  อาจารย�พิเศษ   

 4.  องค�ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝ�กงาน หรือสหกิจศึกษา)  

 5.  ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู� กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล    

 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต�ละด�าน  

 3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนร�ูจากหลักสูตร 

     สู�รายวิชา (Curriculum Mapping)  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนิสิต    

 1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน    

 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต   

 3.  เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย�                                          

 1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม�    

 2.  การพัฒนาความรู�และทักษะให�แก�คณาจารย� 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร    

 1.  การบริหารหลักสูตร     

 2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน    

 3.  การบริหารคณาจารย�    

 4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    

 5.  การสนับสนุนและการให�คําแนะนํานิสิต    

 6.  ความต�องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผ�ูใช�บัณฑิต  

 7.  ตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร    

 1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน    

 2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    

 3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    

 4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ขนาดตัวอักษร   
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กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

  หน�า (16 หนา) 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ข�อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด�วย การศึกษาระดับ........... พ.ศ. 2553 

ภาคผนวก ข ข�อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด�วย สาขาวิชา (ถ�ามี) 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก�าและหลกัสูตรปรับปรงุ (กรณีหลกัสูตรมีการปรบัปรุง) 

ภาคผนวก ง คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวิพากษ�หลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย�ประจําหลักสูตร  

ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย�ประจําหลักสูตรและอาจารย�ประจํา  

ภาคผนวก ซ ข�อกําหนดสภาวิชาชพี (ถ�ามี) 

ภาคผนวก ญ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

๑. รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ                        ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร�และทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 

๓. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะนิติศาสตร�                                                                                                                กรรมการ 

๕. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร�    กรรมการ 

๖. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร�   กรรมการ 

๗. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร�   กรรมการ 

๘. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร�  กรรมการ 

๙. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร�  กรรมการ 

๑๐. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร�การแพทย� กรรมการ 

๑๑. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร�  กรรมการ 

๑๒. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร� กรรมการ 

๑๓. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�และศิลปกรรมศาสตร�  กรรมการ 

๑๔. รองคณบดีฝ�ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร� กรรมการ 

๑๕. รองผ�ูอํานวยการวิทยาลัยการศึกษาต�อเนื่อง กรรมการ 

๑๖. รองผ�ูอํานวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล�อม กรรมการ 

๑๗. ผู�อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

๑๘. หัวหน�างานพัฒนาหลักสูตร ผู�ช�วยเลขานุการ 

๑๙. หัวหน�างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ผู�ช�วยเลขานุการ 

๒๐. หัวหน�างานสนับสนุนวิชาการ ผู�ช�วยเลขานุการ 

 


