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บทที ่1  
บทนำ 

 
1.1 ทีม่าและความสำคญั  

ปัจจุบันสถานการณ์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในทุกด้าน สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง กระบวนการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และรองรับสถานการณ์และความต้องการของประชาคมโลกที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหลักสูตรที่ดีควรสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ ่นและความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงานและสังคมที่มีการเปลี ่ยนแปลตลอดเวลา 
นอกจากนี้ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้หลักสูตรต้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และ
ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า  เ ร ื ่ อ ง  
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องคำนึงถึง
ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จึงจะทำให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาตค ได้ การพัฒนาหลักสูตรที่ดี 
ควรจะคาดการณ์สภาพสังคมในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อให้หลักสูตรที่สร้างขึ้น สมบูรณ์สามารถสนองความ
ต้องการบุคคล และตลาดแรงงานในอนาคต 

ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ถือว่าหลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากำลังคน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนด
พันธกิจ ด้านการผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการ ของ
ตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมือง ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การ
จัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ
อุตสาหกรรมใหม่  

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่สังกัดคณะจำนวน 14 หลักสูตร ใน
ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต) สังกัดวิทยาลัยการศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท จำนวน 1 
หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขการจัดทำหลักสูตรแต่ละระดับมีความแตกต่างกัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตร ไม่ต้องรอให้หลักสูตรครบรอบระยะเวลาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี สามารถดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรได้ จำแนกเป็น 2กรณี ดังนี ้

1. หลักสูตรฉบับปรับปรุงในสาระสำคัญของหลักสูตร ได้แก่ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ชื่อหลักสูตร ชื่อ
ปริญญา เนื้อหาสาระสำคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และระบบการศึกษา รวมทั้ง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันกับการจัดทำหลักสูตร 

2. หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงระดับรายวิชา ไม่ต้องจัดทำหลักสูตรฉบับปรับปรุง โดย
จัดทำแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ อาทิ เป้ารับ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัส
ร า ย ว ิ ช า  ก า ร เ พ ิ ่ ม ร า ย ว ิ ช า เ ล ื อ ก  แ ล ะ ก า ร ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า 
โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 เพิ่มข้อมูลหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนผู้เรียนของแต่ละที่ จำนวนผู้สมัคร เทียบกับเป้ารับ กับที่
อื่น คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร ่

จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ผู้จัดทำมีความสนใจที่จะทำคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง 
คู่มือการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ตาม
แนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สร้างความเข้าใจให้
ตรงกัน 

 
1.2 วัตถุประสงคก์ารจดัทำคูม่อื 

1.2.1 เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

1.2 .2  เพ ื ่ อ ให ้ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานม ีความร ู ้ ความเข ้า ใจ และสามารถดำเน ินการปร ับปร ุ งหล ักส ูตร 
ของคณะแทนกันได ้ 

1.2.3 เพื่อนำเสนอเทคนิคและข้อควรระวังจากประสบการณ์ในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ 
 

1.3 ขอบเขตการจดัทำคูม่อื 
คู่มือปฏิบัติงานนี้เน้นวิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรฉบับปรับปรุง โดยเริ่ม
ตั้งแต่หลักสูตรส่งชื่อและประวัติในเดือนมีนาคมของปีที่มีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ผู้ปฎิบัติงานตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ รวมถึงการ
ตรวจความถูกต้องของแบบฟอร์มและเนื้อหาหลักสูตรบางส่วน ก่อนนำเสนอหลักสูตรเข้าคณะกรรมการที่มีหน้าที่
พิจารณาหลักสูตรชุดต่างๆ ไปจนถึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเดือนเมษายนของปีถัดไป โดยเป็นการอธิบาย
รายละเอียดของขั้นตอนในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นการดำเนินการของคณะวิทยาศาสตร์ แต่จะมีการ
เชื่อมโยงเนื้อหาของขัน้ตอนก่อนและหลังขั้นตอนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ทราบถึง
ที่มาที่ไป และเกิดความเข้าใจกระบวนการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
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การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 

1.4 นิยาม/คำจำกดัความ 
การปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง  หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญของหลักสูตร อาทิ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อ
ปริญญา เนื้อหาสาระสำคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบ
การศึกษา โดยต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา (ถ้ามี ตามแบบ มคอ. 2 รวมทัง้
สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยกำหนด 

มคอ.2  หมายถึง รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร ์
วิพากษ์หลักสูตร  หมายถึง  การพิจารณาตัดสินเรื่องการปรับปรุงหลักสตูร เพื่อเป็นการ

ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหท้ันสมัย  
อาจารย์ประจำ หมายถึง  บุคคลที ่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิด
สอนหลักสูตรนั้น ที ่มีหน้าที ่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง  อาจารย์ประจำที ่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปีดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิซา
ดังกล่าว ทั ้งนี ้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง  อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที ่จ ัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ยกเว้น พหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำ
ได้ไม่เกิน 2 คน 

อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ 
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1.5 ประโยชนท์ีไ่ด้รับ 

1.5.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงหลักสูตร ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.5.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงหลักสูตร ไดรับทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานรวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต

อง และวิธีการดําเนินงานดานการปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกตอง 
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บทที ่2 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
 

2.1 โครงสรา้งการบรหิารจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั ้งข ึ ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม ื ่อวันที่  20 มิถ ุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม 

"มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" และในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก 
กลุ่มวิชา เป็น สำนักวิชา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2544 ได้มีการแบ่งการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 
หลักสูตรด้วยกันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  

ต่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเปลี่ยนชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" เป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา" และ ในวันที ่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการจัดตั้ง
เป็น "มหาวิทยาลัยพะเยา" และแยกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปรัชญามหาวิทยาลัยคือ  "ปัญญาเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน" (Wisdom for Community Empowerment) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโสยี ได้ยก
ฐานะเป็น "คณะวิทยาศาสตร์" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ปัจจุบันเปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่สังกัด
คณะจำนวน 14 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา(หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) สังกัดวิทยาลัยการศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญา
ตรีควบปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

 
วิสัยทัศน์   
ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 
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พันธกิจ 
  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ผลิตผล
งานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม และบริหารงานให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

วัตถุประสงค์ 
ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตงานวิจัยนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ที่

ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ ให้บริการ สนับสนุนชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 
สมรรถนะหลัก 

เชี่ยวชาญการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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โครงสรา้งคณะวิทยาศาสตร์ 
โครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ แบ่งโครงสร้างใหญ่ เป็น 2 ส่วนงาน คือ ส่วนสำนักงาน และส่วนหลักสูตร ดังนี ้
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ข้อมูล ณ วันที ่11 กุมภาพันธ์ 2563 
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2.2 ลกัษณะงานทีป่ฏบิัติ 
2.2.1 งานหลกัสตูร 

2.2.1.1 ดำเนินการด้านการเปิด ปิด และปรับปรุงหลักสูตร 

ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระหว่าง มคอ.1 และของมหาวิทยาลัย
(เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา) โดยนำมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระหว่าง มคอ.1 และของมหาวิทยาลัย ปรับให้เป็นของหลักสูตร  ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติ ตรงรูปแบบการอ้างอิงผลงานวิชาการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ ตรวจสอบร่างหลักสูตรให้เป็นไป
ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากร/เชิญคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  จัดทำ
แบบฟอร์มวิพากษ์หลักสูตร จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าวิพากษ์หลักสูตร การจัดส่งหนังสือ/เล่มหลักสูตร/เอกสาร
เบิกจ่าย รวมทั้งการจัดทำเอกสารหลักสูตรสำหรับส่งเข้ารับการพิจารณาในขั้นตอนของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

2.2.1.2 บันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
(CHE-CO)  

ดำเนินการนำข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว บันทึกข้อมูล
หลักสูตรในระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา (CHE-CO) ภายใน 30 วัน หลังจากสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

 
2.2.1.3 เพิ่ม ถอน และเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ขอเปลี่ยนแปลง 
และจัดทำการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) นำเข้าที่ประชุมคณะ และทำหนังสือส่งมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประสานขอตัวแทนอาจารย์เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยั  

2.2.1.4 ปรับแผนการเรียน 
พิจารณาการปรับแผนการเรียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขการบรรจุรายวิชาของมหาวิทยาลัย 

และจัดทำการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) นำเข้าที่ประชุมคณะ และทำหนังสือส่งมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประสานขอตัวแทนอาจารย์เพื่อช้ีแจงรายละเอียดในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

2.2.1.5 ประสานการจัดทำ มคอ.2-มคอ.7/แบบฟอร์มอื่นในลักษณะเดียวกัน ในระบบฐานข้อมูล
หลักสูตร https://tqf.up.ac.th/  

2.2.1.6 ติดต่อประสานงานการดำเนินงานหลักสูตรอื่นๆ 
การให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษา/ให้ข้อมูล ในการดำเนินงานหลักสูตร รวมทั้งการติดต่อ

ประสานงานการดำเนินงานกับงานหลักสูตร กองบริการการศึกษา ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 
 

2.2.2 งานทะเบยีนนิสติ 

2.2.2.1 รับและตรวจสอบคำร้องนิสิต 
รับคำร้องนิสิตที่ส่งให้คณบดีพิจารณาลงนาม ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยแยกเป็นคำ

ร้องต่างๆ ดังนี้ 

https://tqf.up.ac.th/
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1) คำร้องทั่วไป (UP 1)  ใช้ในกรณีที่ไม่มีแบบฟอร์มอื่นของมหาวิทยาลัยรองรับ เช่น ขอ
ยกเล ิกการลงทะเบ ียน ร ั กษาสภาพ ขอด ูคะแนนผลการ เร ี ยน ขอยกเล ิกการผ ่อนผ ันค ่ า เทอม  
ขอเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา โดยนำผลคะแนนสอบจากหน่วยงาน/สถาบันที่มหาวิทยาลัย
รับรองมาเทียบ เป็นต้น 

2) คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (UP9) สำหรับนิสิตรีรหัส หรือนิสิตนำรายวิชาที่เคยเรียน
จากสถาบันอื่นมาเทียบ โดยผลการเรียนขั้นต่ำที่สามารถนำมาเทียบได้คือ C 

3) คำร้องขอย้ายหลักสูตร/คณะ(UP 10) กรณีไม่ได้ดำเนินการตามปฏิทินการศึกษา ให้
นิสิตขอใบคำร้องที่งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอผ่านที่ปรึกษา ประธาน
หลักสูตร และเสนอคณบดีตามลำดับ โดยต้นสังกัดของนิสิตต้องทำบันทึกข้อความขอย้ายล่าช้า เสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณา 

4) คำร ้องขอเล ือกรายว ิชาเล ือกเสร ี  (UP 28) สำหร ับน ิส ิตหล ักส ูตร 2 ปร ิญญา  
1 คำร้องสามารถเลือกได้ 2 วิชา เช่น ต้องการ 6 รายวิชา ให้ทำคำร้องจำนวน 3 ฉบับ เป็นต้น 

2.2.2.2 รับและตรวจสอบเอกสารคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  
รับคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนิสิต ตามระยะเวลาที่ระบุในปฎิทินการศึกษาแต่ละ

ภาคการศึกษา  ตรวจสอบรายละเอียด ดังนี ้
1) สถานะวุฒิการศึกษาก่อนเข้าศึกษา กรณี รอหลักฐาน ให้นิสิตแนบ ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์/

ทรานสคลิป รับรองสำเนา  
2) ตรวจสอบสถานะผลการสอบภาษาอังกฤษ  
3) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร  
4) ตรวจรูปถ่าย ต้องใช้รูปขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เขียนชื่อ -สกุล รหัสนิสิต และชื่อ

หลักสูตร 
เมื่อตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้น และเอกสารพร้อมสมบูรณ์ ให้บันทึกการรับคำร้องนิสิตในระบบ

บริการการศึกษา และนำส่งมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนดในปฎิทินการศึกษา 
2.2.2.3 การขอแก้ไขผลการเรียน 

จะดำเนินการก็ต่อเมื่อมีอาจารย์ผู้สอนแจ้งขอแก้ไขผลการเรียน กรณีบันทึกผลการเรียน
ผิดพลาด โดยอาจารย์ผู้สอนทำบันทึกข้อความเสนอคณบดีเพื่อขอแก้ไขผลการเรียน งานวิชาการดำเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง สรุปผลการสอบสวน ทำบันทึกข้อความเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2.2.2.4 รับและตรวจสอบการส่งผลการเรียน 
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการส่งผลการเรียนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานวิชาการ 

โดยอิงระยะเวลาตามในปฎิทินการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา  โดยการส่งผลการเรียนสามารถรับได้ 2 ช่องทาง คือ
ผ่านรับเอกสาร เและรับผ่านระบบบริการการศึกษา  บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา นำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานวิชาการพิจารณา กรณีให้ปรับแก้ไขใบรายงานผลการเรียน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดำเนินการแก้ไข แล้วนำส่งคณะอีกครั้ง งานวิชาการปริ้นบันทึกข้อความจากระบบ เพื่อนำส่งมหาวิทยาลัย
ตามลำดับ 

2.2.2.5 สำรวจรายวิชาเปิดสอน 
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ดำเนินการสำรวจรายวิชาเปิดสอนในแต่ละภาค โดยมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลรายวิชาให้แต่ละ
หลักสูตร กำหนดอาจารย์ผู ้สอน จัดกลุ่มนิสิต การจัดห้องปฏิบัติการ โดยงานวิชาการมีหน้าที่ติดตาม และ
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งมหาวิทยาลัย  

2.2.2.6 ขอเปิด-ปิดรายวิชา  
 

2.2.2.7 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิชา 
 

2.2.2.8 แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2.2.3 งานรบัเข้าศกึษา 
2.2.3.1 สำรวจจำนวนรับนิสิต เพื่อจัดทำประกาศรับเข้าศึกษา  
2.2.3.2 ประสานการพิจารณารับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และตรวจสอบเอกสาร 
2.2.3.3 ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต/งานแนะแนว 

3.1.1 จัดบูธประชาสัมพันธ ์
3.1.2 ติดต่อโรงเรียนเพ่ือเข้าแนะแนว 
3.1.3 ทำหนังสือขอความอนเุคราะห์เข้าแนะแนว 
3.1.4 จัดเตรียมบุคลากร/นิสิตสำหรับออกแนะแนว 
3.1.5 จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน 
3.1.6 จัดทำ/ประสานขอเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
3.1.7 จัดซื้อของที่ระลึกแจกนักเรียน 
3.1.8 ส่งเอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
3.1.9 ขออนุญาตนำนิสิตออกแนะแนว 

2.2.4 งานสนบัสนนุวิชาการ 
2.2.4.1 งานข้อสอบ 

ดำเนินการแจ้งจุดรับ-คืนข้อสอบ รับข้อสอบ จัดทำข้อสอบ รับ-ส่งข้อสอบ แต่งตั้งบุคลากร
ในการจัดทำขอ้สอบและ รับ-ส่งข้อสอบ ประสานขอรายช่ือกรรมการจ่ายข้อสอบ ทำลายข้อสอบ ประสานแจ้งการ
ยกเลิกคุมสอบ 

2.2.4.2 เป็นผู้ประสานงานวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ 
2.2.4.3 การขอนำนิสิตออกทำกิจกรรมในรายวิชานอกมหาวิทยาลัยพะเยา 
2.2.4.4 การจองห้องเรียน 
2.2.4.5 อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี 

ดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จัดทำหนังสือเชิญ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายด้านการสอน 
2.2.4.6 ฝึกงาน  และสหกิจศึกษา  
2.2.4.7 รับเล่มการศึกษาอิสระ 
2.2.4.8 สอบสวนข้อเท็จจริง กรณี อาจารย์ขอแก้ไขผลการเรียน/ส่งผลการเรียนล่าช้า/ไม่คุมสอบ 
2.2.4.9 ค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน 
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2.2.5 งานบัณฑิตศกึษา 
2.2.5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา 
2.2.5.2 แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2.2.5.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2.2.5.4 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
2.2.5.5 แต่งต้ังบัณฑิตศึกษา/อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาในระบบ 

http://grad.up.ac.th/graduate/signin  
2.2.6 งานประกนัคณุภาพการศกึษา 

2.2.6.1 รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและงานประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

2.2.6.2 ตรวจสอบ สกอ. 1.1 และ CHE- QA Online 
2.2.6.3 เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับการสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ  

2.2.7 งานสารบัญ 
2.2.7.1 รับหนังสือเข้าจากงานธุรการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2.2.7.2 ร่างหนังสือภายใน/ภายนอก ที่เกี่ยวข้อง เสนอตามขั้นตอน 
2.2.7.3 แจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
2.2.7.4 จัดเก็บหนังสือ 

2.2.8 งานประชมุ 
2.2.8.1 เลขานุการการประชุมคณะกรรมการวิชาการและประกันคณุภาพ 
2.2.8.2 เลขานุการการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิชาการ 
2.2.8.3 คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
2.2.8.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
2.2.8.5 คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2.2.9 งานโครงการในแผนปฏบิัติการ 
2.2.9.1 เลขานุการโครงการในแผนปฏิบัติการของคณะ 
2.2.9.2 ประสานงานในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการในแผนปฏิบัติงานของคณะ 
2.2.9.3 ดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 
2.2.9.4 รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
2.2.9.5 โครงการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน(Super KPI) ของ

มหาวิทยาลัย 
2.2.9.6 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตช้ันปีที่ 1 

2.2.10 ปฏบิัตหิน้าทีอ่ื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
2.2.10.1 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการศึกษาใน Page Facebook  
2.2.10.2 รับ-ส่ง จดหมายของคณะ 
2.2.10.3 สำนักงานสีเขียว 

 
 

http://grad.up.ac.th/graduate/signin
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2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัต ิงานในตําแหน ง นักวิชาการศึกษา มีหน้าที ่และความรับผิดชอบในการปฏิบัต ิงานด้าน 

งานวิชาการ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานและขั้นตอนการทำงานเกี่ยวข้องกับงานหลักสูตร งานทะเบียนนิสิต งาน
ร ับ เข ้ าศ ึ กษา  งานสน ับสน ุนว ิ ชาการ  งานบ ัณฑ ิต  งานประกั นค ุณภาพการศ ึกษา  งานสารบัญ 
ด้านเอกสารวิชาการ  งานประชุม และงานโครงการ โดยต้องกำหนดแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ตรวจสอบข้อมูล กำหนดแนวปฏิบัติ วางแผนการดำเนินงาน กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ติดตามผล
การดำเนินงาน ติดต่อประสานงานผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง การแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษา เสนอความเห็น/
ข้อเสนอแนะเบื้องต้น  โดยใชความร ูความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์ในปฏิบัติงานที่ตอง
ทําการศึกษา ค้นควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือแกไขปญหาในงานที่มี
ความยงุยากและมีขอบเขตกวางขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
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บทที ่3 หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏบิัตงิาน 
 
3.1 หลักเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตร 
 

3.1.1 ความหมายของหลกัสูตร 

หลักสูตร ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที ่สภา
สถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพื ่อให้เปิดสอนได้ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดขั ้นต่ำด้านคุณภาพที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากำหนด และต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือ
ทักษะอาชีวะชั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคมสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มี
หลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายจนถึงระดับปริญญา ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบ
ชุดการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการทำงานของบุคคลใน
ทุกช่วงวัย การจัดการศึกษาที่มุ ่งเน้นการหากำไรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักจะกระทำมิได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเห็นว่าการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดมีลักษณะดังกล่าว  ให้สั่ง
สถาบนัอุดมศึกษาให้แก้ไขหรือยุติการกระทำดังกล่าว 

หลักสูตรในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
 
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ความหมายว่า คำอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้
บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กำหนดไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่
ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสมตรงกับ
ความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดทำรายละเอี ยด
ของหลักสูตร รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทำให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนสำเร็จแล้วจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการ
เรียนเพื่อนำไปสู่คุณวุฒิตามที่กำหนดในมาตรฐาน คุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร จะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียน
ในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงาน ประกอบด้วย 8 หมวดต่อไปน้ี 

หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 
หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวด 3 ระบบการจดัการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย ์
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/account_m2.pdf 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0054.PDF
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/account_m2.pdf
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3.1.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(เอาเนื้อหาของประกาศใส่) 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร ื ่อง แนวทางการปฏิบ ัต ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

3.1.3 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

3.1.4 หลักเกณฑ์การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการดำเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560 

 
ทั้งนี้ได้สรุปประเด็นสำคัญแต่ละหัวข้อดังนี ้

1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญา

ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลให้การผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากำลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิ ตสำนึกของความเป็นพลเมืองดีที่
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรม
จรรยาอันดีงาม เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบ
ไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณที่กำหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้

1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
1.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที ่มุ ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู ้ทั ้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

1.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้
รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 

1.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก ่
1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที ่มุ ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู ้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมี
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สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ 
หรือสหกิจศึกษา 

  หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม 

   หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคำว่า“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บ
ต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

1.2.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตร
ปกติที ่เปิดสอนอยู ่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู ้เรียน โดยกำหนดให้ผู ้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทำวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถาน
ประกอบการ 

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการ
เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

1.3 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ

อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มี คุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ  

 
2. ระบบการจัดการศึกษา  

2.1. ระดับปริญญาตรี แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
2.1.1. แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาปกติซึ่งเป็นภาคการศึกษา

บังคับมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ 
และใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจัดช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาให้มีจานวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตาม
ที่กาหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

2.1.2. แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาค
การศึกษา ทั้งนี้ ต้องจัดการเรียนให้มีจำนวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามที่กำหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติของระบบ
ทวิภาค 

กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จำเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดูร้อนหรือฝึกงานหรือ
ฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาให้ถือเสมือนว่าภาคฤดูร้อนเป็นส่วนหน่ึงของภาคการศึกษาภาคบังคับด้วย 

มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตในการดำเนินการศึกษา จำนวนหน่วยกิตใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษา
ของแต่ละรายวิชา  
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2.2. ระดับบัณฑิตศึกษา  แบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 3 แบบ ดังน้ี 
2.2.1. แบบ 1 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา ปกติ โดยมีระยะเวลาเรียน

ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องจัดการเรียนให้มีจำนวนชั่วโมงต่อหน่วยกิตตามจำนวนชั่วโมงเรียน
ที่กำหนดไว้ ในภาคการศึกษาในระบบทวิภาค 

2.2.2. แบบ 2 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา ปกติ โดยมีระยะเวลาเรียน
ไม ่น ้อยกว ่า 15 ส ัปดาห์ต ่อภาคการศ ึกษา และอาจมีภาคฤดูร ้อ น ซ ึ ่งม ีระยะเวลาเร ียนไม ่น ้อยกว่า  
6 สัปดาห์ ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ต้องจัดการเรียนให้มีจำนวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กำหนดไว้ใน
ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

2.2.3. แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาปีละ 3 ภาคการศึกษา ปกติ โดยมีระยะเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา และต้องจัดการเรียนให้มีจำนวนชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามที่กำหนดไว้ใน
ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

 
3. การคิดหน่วยกิต 

3.1. รายวิชาภาคทฤษฎี ที ่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั ่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

3.2. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี 
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

3.3. การฝึกงานหรอืการฝกึภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี 
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

3.4. การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

3.5. การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี ค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

3.6. วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 
1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
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4. จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
4.1. หล ักส ูตรปร ิญญาตร ี  (4 ป ี )  ให ้ม ีจำนวนหน ่วยก ิตรวมไม ่น ้อยกว ่า 120 หน ่วยกิต 

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

4.2. หล ักส ูตรปร ิญญาตร ี  (5 ป ี )  ให ้ม ีจำนวนหน ่วยก ิตรวมไม ่น ้อยกว ่า 150 หน ่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

4.3. หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

4.4. หล ั กส ู ต รปร ิญญาตร ี  ( ต ่ อ เ น ื ่ อ ง )  ให ้ ม ี จ ำนวนหน ่ วยก ิ ต ร วม ไม ่ น ้ อยกว ่ า  72  
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนั้น 

4.5. ระดับปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
4.6. ระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษา ดังนี ้

4.6.1. ผู้ท ี่สำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา 

4.6.2. ผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา 

 
5. การลงทะเบียน 

5.1. ระดับปริญญาตรี 
5.1.1. ระบบทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน

รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสำหรับภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 

5.1.2. ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาของแต่ละภาคการศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
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5.2. ระดับปริญญาโท ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
5.3. ระดับปริญญาเอก ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 

 
6. โครงสร้างหลักสูตร 

6.1. ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

6.1.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความ
รอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดย
ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจำนวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชา
ที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต 

6.1.2. หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่ง
หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

6.1.2.1. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

6.1.2.2. หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด หากไม่มี
มาตรฐานวิชาชีพกำหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต 

 หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า42 หน่วย
กิต ในจำนวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

6.1.2.3. หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 
90 หน่วยกิต 

6.1.2.4. หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในล ักษณะวิชาเอกเดี ่ยว ว ิชา  
เอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตและวิชาโทต้องมี
จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอก
อีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วตกิต 
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 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

6.1.3. หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัด
หรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจำนวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
6.2. หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตโดยแบ่ง

การศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
6.2.1. แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังนี ้
 แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย

มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและต้องศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

6.2.2. แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่
ต้องมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 

6.3. หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพช้ันสูง ดังนี้ 

6.3.1. แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี ้

 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเรจ็ปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

6.3.2. แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 

 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐาน และคุณภาพเดียวกัน 
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7. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 

7.1. ระดับปริญญาตรี  
7.1.1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย 

• อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำ
หลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน  

กรณีที ่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

กรณีที ่ม ีความจำเป็นอย่างยิ ่งสำหรับสาขาวิชาที ่ไม ่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี

• อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 

 ในกรณีที ่มีอาจารย์ประจำ ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเที ยบเท่าและทำ หน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทำหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

 ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
น้ัน 

7.1.2. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 
ประกอบด้วย 

• อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตาม
ข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจำเป็น บุคลากร
ที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
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• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำ
หลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน  

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้าน
การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั ้น อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบตัิการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงาน
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจำเป็น 
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีที ่หล ักสูตรจัดให้ม ีว ิชาเอกมากกว่า 1 ว ิชาเอก ให้จ ัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น 
ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

• อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 

 ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทำหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทำหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

 สำหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหาก
จำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแต่
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี ทั ้งนี ้อาจารย์พิเศษต้องมีชั ่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

7.2. ปริญญาโท 
• อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณ ี

• อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

7.3. ปริญญาเอก 
• อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

• อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

• อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา ที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่
กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 
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8. การสำเร็จการศึกษา 
8.1. ระดับปริญญาตรี  

8.1.1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P 

8.1.2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

8.1.3. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

8.1.4. หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

8.1.5. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
8.1.6. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์ 
8.1.7. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561   
8.2. ระดับปริญญาโท  

การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

8.2.1. แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั ้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู ้สนใจเข้ารับฟังได้ สําหรับผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

8.2.2. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน   
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟังได ้

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

8.2.3. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
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รับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

8.3. ระดับปริญญาเอก 
การสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี ้
8.3.1. ปริญญาเอก แบบ 1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็น

ผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 
เรื่อง 

8.3.2. ปริญญาเอก แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  

สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

9. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
9.1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร  

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุก
ฉบับ  ดังนี้ 

9.1.1. ระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 8 คน ประกอบด้วย  
• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 5 คน  
• ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อย่างน้อย 2 คน  
• ผู้แทนองค์กรวชิาชีพ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย 1 คน 

9.1.2. ระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 6 คน ประกอบด้วย  
• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย 3 คน  
• ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อย่างน้อย 2 คน  
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• ผู้แทนองค์กรวชิาชีพ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อย 1 คน 
9.2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร หน้าที่ กำกับการดำเนินงานเปิดและปิดหลักสูตร และ

ดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ตามผลการประเมินหลักสูตรบริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ รวมทั้ง กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
หลักสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสานความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตร รายบุคคล และระดับชั้นปีตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ การบริหารหลักสูตร และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหาร
หลักสูตร ดังนี้ 

9.2.1. ระดบัปริญญาตร ีอย่างน้อย 5 คน 
9.2.2. ระดับบัณฑิตศึกษา อย่างน้อย 3 คน 

 
10. คณะกรรมการพิจารณาหลกัสตูรระดับคณะ 

10.1. คณะกรรมการดำเนินงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที ่พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานหลักสูตรแห่งชาติ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง(ร่าง)หลักสูตร 

10.2. คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อส่ง (ร่าง) หลักสูตร เข้ามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

วิธกีารปฏบิัตงิาน 
 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระหว่าง มคอ.1 และ
ของมหาวิทยาลัย(เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา) โดยนำ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระหว่าง มคอ.1 และของมหาวิทยาลัย ปรับให้เป็นของหลักสูตร  ตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติ ตรงรูปแบบการอ้างอิงผลงาน
วิชาการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร  เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ ทำ
หนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากร/เชิญคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร จัดทำแบบฟอร์มวิพากษ์หลักสูตร จัดทำ
เอกสารเบิกจ่ายค่าวิพากษ์หลักสูตร การจัดส่งหนังสือ/เล่มหลักสูตร/เอกสารเบิกจ่าย ตรวจสอบร่างหลักสูตรให้
เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทำเอกสารหลักสูตรสำหรับส่งเข้ารับการพิจารณาในขั้นตอนของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ 
  
เงื่อนไข/ข้อสงัเกต/ุข้อควรระวัง/สิง่ทีค่วรคำนึงในการปฏบิัติงาน 
 เงื่อนไขการปฏบิัตงิาน 
  
  ข้อสงัเกตขุ้อในการปฏบิัติงาน 
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ควรระวงัในการปฏบิัติงาน 
 
สิง่ทีค่วรคำนงึในการปฏบิัติงาน 

 

1. ต้องศึกษาแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม 
และวิจัย  

2. ต้องมีความรู ้ด้านการสืบค้นข้อมูลวิจัย  เพื ่อตรวจสอบผลงานทางวิชาการว่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ 

3. ต้องมีความรู้ด้านการเขียนบรรณานุกรมผลงานวิชาการ 
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บทที ่4 เทคนคิการปฏบิัตงิาน 
 
แผนการปฏบิัติงาน 

การดำเนินงานหลักสูตร จะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานหรือ
ข้อกำหนดจากองค์กรวิชาชีพที่เกี ่ยวข้อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี ้ด้าน
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ศ ึ ก ษ า ค ณ ะ / ว ิ ท ย า ล ั ย จ ะ ต ้ อ ง ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม ข ั ้ น ต อ น  
ดังนี ้
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ขั้นตอนการปรบัปรงุหลักสตูร 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

     

  ขัน้ตอนที ่1 
หลักสูตรส่งรายชื่อและประวัติ
สำหรับแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตร ประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร 

1 สัปดาห ์  ขัน้ตอนที ่2 
ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร 

นักวิชาการศึกษา ประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร 

1 วนั  ขัน้ตอนที ่3 
จัดทำบันทกึข้อความขออนุมัติแตง่ตัง้ 
และจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร และ 
คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

นักวิชาการศึกษา 1. บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคำสั่ง 
2. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  
3. ร่างคำสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตร 
4. ประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
3 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่4 

ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน ร่างบันทึกข้อความ และร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 

3 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่5 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน ร่างบันทึกข้อความ และร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 

3 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่6 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

ร่างบันทึกข้อความ และร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 

     

     

1 

เริ่มต้น 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบคุณสมบตัิ 

ส่งรายชื่อ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

จัดทำร่างคำสั่ง 

1 2 

2 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 
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ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

3 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่7 
พิจารณาและลงนามบันทึก
ข้อความ 

คณบด ี ร่างบันทึกข้อความ และร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 

1 สัปดาห ์  ขัน้ตอนที ่8 
ดำเนนิการเกษียณหนังสือโดยให้
ความเห็นประกอบการพิจารณา 
 

กองบริการ
การศึกษา 

 

1 วัน  ขัน้ตอนที ่9 
รองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
และลงนามคำสั่ง 

รองอธิการบดี บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
พร้อมแนบประวัติ  

3 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่10 
ดำเนนิการขอเลขคำสั่งจากกอง
กฎหมายและทรัพยส์ิน 

กองบริการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  และ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

3 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่11 
ดำเนนิการจัดเก็บคำสั่ง และส่ง
สำเนาคำสั่ง 

กองบริการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  และ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

1 วัน  ขัน้ตอนที ่9 
หลักสูตรจัดส่งร่างหลักสูตรมายัง
คณะ 

หลักสูตร ร่างหลักสูตร 

     

     

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

ไม่แต่งตั้ง 

แต่งตั้ง 

พิจารณาแต่งตั้ง 

ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา 

ออกเลขคำสั่ง 

จัดเก็บและแจ้ง 

3 

ส่งร่างหลักสูตร 

3 



37 

 
ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

2 วัน  ขัน้ตอนที ่10 
จดัทำหนงัสอืเชญิคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
หนังสือขอเรียนเชิญเป็น
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
และหนังสือขอความอนุเคราะห์
บุคลากรเป็นคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร (กรณี 
คณะกรรมการวิพากษ์ มี
ผู้บังคับบัญชา) 
 
จดัเตรยีมเอกสารวพิากษ์
หลกัสตูรประกอบด้วย 
แบบฟอร์มวิพากษ์หลักสูตร และ
แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษ์
วิพากษ์หลักสูตร 

งานวิชาการ หนังสือเชิญ และเอกสารวิพากษห์ลักสูตร 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่11  
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ และเอกสารวิพากษ์
หลักสูตร 

หัวหน้างาน หนังสือเชิญ และเอกสารวิพากษห์ลักสูตร 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่12 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

หัวหน้าสำนักงาน หนังสือเชิญ และเอกสารวิพากษห์ลักสูตร 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่13 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

รองคณบดี หนังสือเชิญ และเอกสารวิพากษห์ลักสูตร 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่14 
พิจารณาให้ความเหน็ชอบ และ
ลงนามหนังสือ 

คณบด ี หนังสือเชิญ และเอกสารวิพากษห์ลักสูตร 

     

     

จัดทำหนังสือเชิญ
วิพากษ์หลักสูตร 

จัดเตรียมเอกสาร
วิพากษ์หลักสูตร 

4 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

4 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 
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ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

3 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่15 
จัดส่งหนังสือให้คณะกรรมการ
วิพากษ ์

นักวิชาการศึกษา 1. หนังสือเชิญ 
2. ร่างหลักสูตร 
3. แบบฟอร์มวิพากษ ์
4. แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษ์วิพากษ์

หลักสูตร 
15 วัน  ขัน้ตอนที ่16 

ดำเนนิการวิพากษ์หลักสูตร 
คณะกรรมการ

วิพากษ์หลักสูตร 
1. ร่างหลักสูตร 
2. แบบฟอร์มวิพากษ ์
3. แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษ์วิพากษ์

หลักสูตร 

15 วัน  ขัน้ตอนที ่17 
หลักสูตรดำเนินการแก้ไขข้อมูล
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตร 1. ร่างหลักสูตร 
2. แบบฟอร์มวิพากษ ์
3. แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษ์วิพากษ์

หลักสูตร 

5 วัน  ขัน้ตอนที ่18 
ตรวจสอบร่างหลักสูตรและ
เอกสารประกอบ 
 
 

นักวิชาการศึกษา เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
1. ร่างหลักสูตร 
2. บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
3. แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
4. แบบฟอร์มประเดน็การเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร 
5. แบบรายงานตนเองในการเสนอหลักสูตร

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
1 เดือน  ขัน้ตอนที ่19 

พิจารณาร่างหลักสูตร 
 

คณะกรรมการ
ดำเนินงานวิขา
การคณะ
วิทยาศาสตร ์

ร่างหลักสูตร 
 

1 เดือน  ขัน้ตอนที ่20 
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
หลักสูตร 
 

คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาศาสตร ์

ร่างหลักสูตร 
 

     

     

ส่งหนังสือ 

วิพากษ์หลักสูตร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบร่างหลกัสตูร 

แกไ้ขข้อมูล 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พิจารณา 

7 

5 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 
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ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่21 
จัดทำบันทึกข้อความนำส่งรา่ง
หลักสูตรเขา้คณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลยัพะเยา 
 

นักวิชาการศึกษา 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 

18 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่22  
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ  

หัวหน้างาน 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 

18 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่23 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

หัวหน้าสำนักงาน 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 

18 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่24 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

รองคณบดี 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 

18 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่25 
พิจารณาให้ความเหน็ชอบ และ
ลงนามหนังสือ 

คณบด ี 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 

18 

1 เดือน  ขัน้ตอนที ่26 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หลักสูตร และเอกสารประกอบ 
 

กองบริการ
การศึกษา 

1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 

18 

1 วัน  ขัน้ตอนที ่27 
จัดทำเอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
ตามขัน้ตอนที่ 18  จำนวน 30 
ชุด 

งานวิชาการ เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 18   

  
 

   

     

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

6 

6 

จัดทำเล่มหลักสูตร 

7 

5 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

จัดทำบันทึกข้อความ 



40 

 
ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

2 เดือน  ขัน้ตอนที ่28 
คณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณา
หลักสูตรร่างหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา และ
มาตรฐานหลักสูตร   

คณะกรรมการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
พะเยา 

เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 18   

5 วัน  ขัน้ตอนที ่29 
หลักสูตรดำเนนิการแกไ้ขข้อมูล
หลักสูตร ตามมตทิี่ประชมุ
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัย
พะเยา   และจัดทำรายงานการ
ปฏิบัติตามมตทิี่ประชมุ 

หลักสูตร มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

1 วัน  ขัน้ตอนที ่30 
จัดทำบนัทึกข้อความนำส่งรา่ง
หลักสูตรเข้าคณะกรรมการกลัน่กรอง
หลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

จัดทำเอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
ตามขัน้ตอนที่ 18  จำนวน 15 ชุด 

งานวิชาการ 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลยัพะเยา 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 

18   

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่31 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลยัพะเยา 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่32 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลยัพะเยา 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่33 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดี 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลยัพะเยา 

     

    1.  

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

เห็นชอบแบบ
มีเงื่อนไข 

เห็นชอบแบบ
ไม่มีเงื่อนไข 

แก้ไขข้อมูล
หลักสูตร 

จัดทำบันทึก
ข้อความ 

จัดทำเล่ม 

8 9 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 
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ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

2 ชั่วโมง  ขัน้ตอนที ่34 
พิจารณาให้ความเหน็ชอบ และ
ลงนามหนังสือ 

คณบด ี 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลยัพะเยา 

2 ชั่วโมง  
 
 

ขัน้ตอนที ่35 
จัดส่งบันทึกข้อความและส่งเล่ม
ให้กองบริการการศึกษา 

งานวิชาการ 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลยัพะเยา 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 

18   จำนวน 15 เล่ม 
15 วัน  ขัน้ตอนที ่36 

คณบดี และประธานหลักสูตร
นำเสนอข้อมูลหลักสตูร เพื่อให้ที่
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรพิจารณาหลักสูตร 

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

หลักสูตรพิจารณา
หลักสูตร 

1. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลยัพะเยา 

2. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 
18   จำนวน 15 เล่ม 

5 วัน  ขัน้ตอนที ่37 
หลักสูตรดำเนนิการแกไ้ขข้อมูล
หลักสูตร ตามมตทิี่ประชมุ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาหลกัสูตร   และจัดทำ
รายงานการปฏิบัติตามมติทีป่ระชมุ 

หลักสูตร มติที่ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสูตร
พิจารณาหลักสูตร 

1 วัน  ขัน้ตอนที ่38 
จัดทำเอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
ตามขัน้ตอนที่ 18  จำนวน 7 ชุด 
และส่งเล่มให้กองบริการ
การศึกษา 

งานวิชาการ 1. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพจิารณาหลักสูตร 

2. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 
18   

1 เดือน  ขัน้ตอนที ่39 
สภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลกัสูตร 

สภามหาวิทยาลัย
พะเยา 

1. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพจิารณาหลักสูตร 

2. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขัน้ตอนที่ 
18   จำนวน 7 ชุด 

     

     

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

8 9 

จัดส่งบันทึกข้อความ
และส่งเล่ม 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

7 

เห็นชอบแบบ
มีเงื่อนไข 

เห็นชอบแบบ
ไม่มีเงื่อนไข 

จัดทำเล่มและส่งเล่ม 

แก้ไขข้อมูล
หลักสูตร 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

10 

10 
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ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

15 วัน  ขัน้ตอนที่ 40 
บันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ 
Che-co  
 

งานวิชาการ 1. ความคาดหวังเมื่อส้ินปีการศึกษา  
2. เล่มหลักสูตร 
 

15 วัน  ขัน้ตอนที่ 38 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในระบบ Che-co 
 

งานพัฒนา
หลักสูตรกอง

บริการฯ  

เล่มหลักสูตร 
 

5 เดือน  ขัน้ตอนที่ 39 
พิจารณาหลักสูตรอนุมัติ
หลักสูตร 
 

กระทรวง อว. เล่มหลักสูตร 
 

     

 
  

บันทึกขอ้มูลหลักสตูรในระบบ Che-co 

สิ้นสุด 

 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่อนุมัต ิ

อนมุตัิ 

พิจารณาหลักสตูร 
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บทที ่5 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และพัฒนางาน 
 
เกริ่นนำเนื้อหาก่อน 
 
ปัญหา อุปสรรคในการปฏบิัตงิาน 

1. การแก้ไขแบบฟอร์ม 
2. คุณวุฒิ และปีที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงกับฐานข้อมูล 
3. คุณสมบัติด้านผลงานวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

 
แนวทางการแก้ไขปญัหา และพฒันางาน 

1. มหาวิทยาลัยควรแจ้งการปรับแก้ไขแบบฟอร์ม 
2. คุณวุฒิ และปีที่สำเร็จการศึกษา ให้แนบใบทรานสคลิป เพื่อตรวจสอบข้อมูล 

 
ข้อเสนอแนะ 

คณะควรส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา  
  ที ่           / 2 5... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร..................  
สาขาวิชา.... หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. 2 5... 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2 552 น้ัน  

 

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร....... สาขาวิชา......... หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ 
พ . ศ .  2  5 . . . . .  ค ณ ะ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์  เ ป ็ น ไ ป ด ้ ว ย ค ว า ม เ ร ี ย บ ร ้ อ ย  อ า ศ ั ย อ ำ น า จ 
ตามความในมาตรา ..... และมาตรา ..... แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2 553 และคำสั่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ................ ลงวันที่ ................... พ.ศ. 2 5.... เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี 
รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั ่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร............สาขาวิชา...... หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. 2 5........... คณะวิทยาศาสตร์ ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์              ประธานที่ปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร ์       รองประธานที่ปรึกษา 
๓. ......................................................  ประธานกรรมการ 
๔. ......................................................  กรรมการ 
๕. ......................................................  กรรมการ 
๖. ......................................................  กรรมการ 

 
7. .........   
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๗. ......................................................  กรรมการ 
๘. ......................................................  กรรมการ 
๙. ......................................................  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2 552  
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่       ...........  พ.ศ. 2 5............ 
                 

                                                       
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลพั) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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คำสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 
 ที่             / 2 5... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร....... 
สาขาวิชา..........หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. 2 5... 

คณะวิทยาศาสตร์ 
………………………………………….. 

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2 552 น้ัน  

 

เพื่อให้การดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตร....... สาขาวิชา......... หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. 2 
5..... คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ..... และมาตรา ..... แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2 553 และคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ................ ลงวันที่ ................... 
พ.ศ. 2 5.... เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการ
บริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร............ สาขาวิชา............... 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2 5...... คณะวิทยาศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้  

๑. ...............................................................  ประธานกรรมการ 

๒. ...............................................................  กรรมการ 

๓. ...............................................................  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่
๑. กำกับการดำเนินงานเปิดและปิดหลักสูตร และดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2 552  
๒. ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

ตามผลการประเมินหลักสูตร 
3. บริหาร... 

 
 

- 2 – 
 

๓. บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ รวมทั้ง นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานหลักสูตร 
๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. ประสานงานความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การใช้

หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                   
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๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
๗. ติดตามผลการเรียนของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร……….สาขาวิชา………………… รายบุคคล

และระดับช้ันป ี
๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหารหลักสูตร 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่       ……..  พ.ศ. 2 5……….                 

                                                      
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลพั) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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คำสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ที่             / 2 5.... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร.................  

สาขาวิชา..........หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. 2 5... 
คณะวิทยาศาสตร์ 

………………………………………….. 
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่และ

ปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2 552 น้ัน  
 

เพื่อให้การดำเนินการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร....... สาขาวิชา......... หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. 
2 5..... คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ..... และมาตรา ..... แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2 553 และคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ................ ลงวันที่ ................... 
พ.ศ. 2 5.... เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการ
บริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร........... สาขาวิชา........... 
ห ล ั ก ส ู ต ร ป ร ั บ ป ร ุ ง  พ . ศ .  . . . . . . . . . . . . 
 คณะวิทยาศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้  

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์    ประธานที่ปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร ์        รองประธานที่ปรึกษา 
๓. .....................................................................  ประธานกรรมการ 
๔. .....................................................................  กรรมการ 
๕. .....................................................................  กรรมการ 
๖. .....................................................................  กรรมการ 

 
7......   

- 2 – 
 

๗. .....................................................................  กรรมการ 
๘. .....................................................................  กรรมการ 
๙. .....................................................................  กรรมการและเลขานุการ 
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หน ้าที่  จ ัดการประช ุมว ิพากษ ์หล ักส ูตรจดบ ันท ึกและรายงานการประช ุมว ิพากษ ์หล ักส ูตร 
เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรตามรายงานการประชุมวิพากษ์
หลักสูตรให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่       ............  พ.ศ. 2 5...........                 

                                                      
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลพั) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประวัติอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 
ไทย………………………………………. 
อังกฤษ……………………………………. 

 
ชื่อ-สกุล .............................................. 
รหัสประจำตัวประชาชน .............................................. 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
สถานที่ทำงาน .............................................. 
สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก .............................................. 
โทรศัพท์ 
โทรศัพท์มือถือ 

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

.............................................. 
Email .............................................. 
ประวัติการศึกษา  
    พ.ศ………….. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…………………….)  

มหาวิทยาลัย………………. จังหวัด....................... 
    พ.ศ………….. วิทยาศาสตรบัณฑิต (…………………….)  

มหาวิทยาลัย………………. จังหวัด....................... 
 

ผลงานวชิาการ 
การเขียนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
ชื่อ - สกุล. (ปีที่ตีพิมพ)์. ชื่อผลงาน. ชื่อวารสาร. เลขหน้า.  เดือนที่ตีพิมพ์  
 
การเขียนผลงานที่ตีพิมพ์ในที่ประชุมวิชาการ 
ชื่อ - สกุล. (ปีที่ตีพิมพ)์. ชื่อผลงาน. รายงานสืบเนื่องจากที่ประชุม............................ เลขหน้า.  เดือนที่ตีพิมพ์  
 
การเขียนผลงานที่เป็นหนังสือ 
ชื่อ - สกุล. (ปีที่ตีพิมพ)์. ชื่อผลงาน. โรงพิมพ…์…………, จังหวัด.................,(จำนวนหน้า) 


