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แบบฟอรมการขอเปดรายวิชาใหม 
 
1.  เอกสารประกอบการเสนอขอเปดรายวิชา 

1. บทสรุปภาพรวมของรายวิชา  
2. แบบฟอรมการขอเปดรายวิชาใหม 
3. ซีดีบันทึกขอมูล โดยบันทึกไฟล word นามสกุล xxx.doc และไฟล pdf นามสกุล 

xxx.pdf จํานวน 1 แผน 
 

2.  แบบฟอรมการขอเปดรายวิชาใหม จะตองผานการพิจารณา เปนไปตามขั้นตอนการเสนอรายวิชา 
ดังน้ี 

1.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดําเนินการพัฒนารายวิชาใหแลวเสร็จ (ตามแนวทาง 
Outcome-based Education: OBE) และมีการประชุมคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตามลําดับ 

2.  นําเสนอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/วิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
3.  นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลยั เพ่ือพิจารณา 
4.  นําสงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อพิจารณานําเขาสูคณะกรรมการวิชาการ

มหาวิทยาลัย (ตามขั้นตอน)  
5.  นําสงเพื่อพิจารณาโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา)  
6.  นําเสนอรายวิชาเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
7.  นําเสนอรายวิชาเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
8.  นําเสนอรายวิชาเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการ  
9.  นําเสนอรายวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
10. นําเสนอรายวิชาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อทราบ 
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บทสรปุภาพรวมของรายวิชา 
 
1. ชื่อรายวิชา......................................................................................... 
2. สถานภาพของรายวิชา 

   รายวิชาใหม กําหนดการเปดสอน ภาคการศกึษาที่............ ปการศึกษา....................... 

3. ความรู ทักษะและทัศนคติ ที่ไดจากการเรียนการสอนรายวิชา 
.........……………………………………………………………………………………………………………………………………...
..….……………………………………………………………………………………………………………………………..….......... 
…………….....….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….....….……………...…...................................……………………………………………………………… 
4. จุดเดนของรายวิชา 
.........……………………………………………………………………………………………………………………………………...
..….……………………………………………………………………………………………………………………………..….......... 
…………….....….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….....….……………...…...................................……………………………………………………………… 
5. การตอบเสนอตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแมโจ 15 ป (2555-2570) 
.........……………………………………………………………………………………………………………………………………...
..….……………………………………………………………………………………………………………………………..….......... 
…………….....….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….....….……………...…...................................……………………………………………………………… 

 
      รับรองความถูกตองของขอมูล 

 
(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… 
         (......................................................................) 

ตําแหนง อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา/ผูรายงาน 
วันที่ .......... เดือน …..………………พ.ศ. …………. 

 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… 
         (......................................................................) 

ตําแหนง คณบดี.......................... 
วันที่ .......... เดือน …..………………พ.ศ. ………….
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การขอเปดรายวิชาใหม 
 
 
 

รหัสวิชา(ภาษาไทย)...... ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย).................... 
รหัสวิชา(ภาษาอังกฤษ)...... ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ).................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร...............สาขาวิชา....................... 
คณะ...................... 

มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดแพร 
มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร จังหวัดชุมพร 

มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
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สรุปข้ันตอนการขอเปดรายวิชาใหม 

รหัสวิชา(ภาษาไทย)...... ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)............. จํานวน .. (…-…-…) หนวยกิต 
คณะ………………… มหาวิทยาลัยแมโจ 

 
การขอเปดรายวิชานี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมดังน้ี 

1. คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/วิทยาลัย ............................................ 
ในการประชุม ครั้งที่ ................ วันที่ ............................................ 

2. คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ........................................................ 
ในการประชุม ครั้งที่ ................ วันที่ ............................................ 

3. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา)  
ในการประชุม ครั้งที่ ................ วันที่ ............................................ 

4. คณะกรรมการวิชาการ 
ในการประชุม ครั้งที่ ................ วันที่ ............................................ 

5. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ในการประชุม ครั้งที่ ................ วันที่ ............................................ 

6. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ/อนุมัติรายวิชา 
ในการประชุม ครั้งที่ ................ วันที่ ............................................ 
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แบบเสนอการขอเปดรายวิชาใหม 
******************* 

1. รหัสวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ XX ........ / XX ........ 
2. ชื่อรายวิชา ภาษาไทย   ............................................ 
3. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ  ............................................ 
4. วิชาบังคับกอน   ไมม ี/ มี  XX........................ 
5. รายวิชานี้ สังกัดหลักสูตร  .....................บัณฑิต   
       สาขาวิชา   ............................................ 
                คณะ   ............................................ 
6. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  ............................................ 
7. อาจารยผูสอนรายวิชา  ............................................ 
8. กําหนดการเปดสอน   ภาคการศึกษาที…่……….. ปการศึกษา…………………. 
9. รายวิชานี้อยูในหมวดวิชา ดังนี้ 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา................................................. 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 □ กลุมวิชาแกน 
 □ กลุมวิชาเอกบังคับ 
 □ กลุมวิชาเอกเลือก 
 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 อืน่ ๆ (ระบุ)..................................................................................... 
 

10. คําอธิบายรายวิชา (Course Descriptions) 
            

รหัสวิชา ช่ือวิชา  จํานวนหนวยกิต 
ศป 024   โบราณคดีลานนา  3 (2–3–5) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาโบราณคดี ลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคเหนือ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนภาคเหนือตอนบนในสมัยกอนประวัติศาสตร 
สมัยหริภุญไชย และสมัยลานนาจากหลักฐานทางโบราณคดี 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศกึษาดวยตนเอง 5 ชั่วโมง ตอสัปดาห) 
 

LR 024 Lanna Archaeology   3 (2–3–5) 
 Prerequisite : None  

  Introduction to archaeology, geography and resources in the northern 
Thailand, the development of social and culture in the culture in the upper northern 
communities in pre-history, Haripunjaya and Lanna based on archaeological 
evidence. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5  hours / week) 
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11. วัตถุประสงคของรายวิชา 
11.1 ................................................................................................................................. 
11.2 ................................................................................................................................. 
11.3 ................................................................................................................................. 

 
12. เคาโครงรายวิชา (Course Outline) 
บทที ่ หัวขอ จํานวนช่ัวโมง/สัปดาห น้ําหนัก

ที่ใช
วัดผล 

  บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษา
ดวย

ตนเอง 
      
      
      

      
      
      
 รวม     

 
13. วิธีการวัดผล 

สอบกลางภาค  รอยละ  ………… 
สอบปลายภาค   รอยละ  ………… 
รายงานเฉพาะบุคคล  รอยละ  ………… 
รายงานกลุม  รอยละ  ………… 
การมีสวนรวมในชั้นเรยีน ความรับผิดชอบ และการประเมินตนเอง รอยละ ………… 

รวม รอยละ 100 
 

หมายเหตุ :  รอยละการวัดผลสอบกลางภาค และสอบปลายภาค สามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสมของแตละรายวิชา 
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14.  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่

ระบุไวในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูล
ตอไปนี ้
 1. สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา        
 2. คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพฒันาความรู หรือทักษะในขอ  1  
 3. วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศกึษาในรายวิชานี้เพ่ือประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐานการเรียนรูแตละดานที่เก่ียวของ 

  

14.1.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบตอของรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 (ใหเลือกใชแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตาม มคอ.1 ของตนเองเทานั้น กรณีหลักสูตรใดไมมี มคอ.1 หรือใหใชของ
มหาวิทยาลัย) 

 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3.  ทักษะทาง
ปญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
                

 
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อการและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
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วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

ราย 
วิชา คุณธรรมและจริยธรรม 

ความรู 
 

ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะ
วิเคราะห
เชิงตวัเลข 
การสื่อการ
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
                              

 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ระหวาง

บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือการและ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
                 

 
การบญัชี 

รายวิชา 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความรู 

 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ
วเิคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อ
การและการใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
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วิศวกรรมศาสตร 
 
 

รายวิชา 

 
 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู 
 

ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะระหวาง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อการและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
                          

 
14.2.  วิธีการสอน และวิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา วิธีการสอนที่จะใช

พัฒนาการเรียนรู 
วิธีการประเมินผล 

1.1 มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ 
ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ มีนํ้าใจชวยเหลือผูอื่น 

  

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

  

1.3 เคารพสิทธิของผูอื่น คํานึงถึงความเสมอ
ภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑในสังคม 

  

2. ความรู 
ความรูที่ตองไดรับ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในเน้ือหาวิชาที่ศึกษา 

  

2.2 มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาใน
สาขาวิชาชีพและสาขาที่เก่ียวของ 

  

2.3 มีความสามารถประเมินคาโดยอาศยั
ขอเท็จจริงในการตัดสินใจ 

  

3. ทกัษะทางปญญา 
ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
3.1 มีความสามารถเชิงคดิวิเคราะห สังเคราะห 
อยาเปนระบบ 

  

3.2 มีความสามารถในการประยุกตความรูไป
บูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
แกไขปญหาได   

  

3.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม/องค
ความรูใหมได 
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4. ทกัษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบท่ีตองการพัฒนาวิธีการสอน 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 มจิีตสํานึกตอภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย   
4.2 มีความสามารถในการปรบัตัวในการทํางาน
รวมกับผูอื่น   

  

4.3 มีภาวการณเปนผูนํา ชวยเหลอืผูอื่นและ
แกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม 

  

5. ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 มีความสามารถเลือกใชทักษะทางภาษา
และรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

  

5.2 มีความสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การรวบรวมขอมูล ตดิตอสื่อสาร จัดการและ
นําเสนอขอมูลได 

  

5.3 มีความสามารถนําเทคนิคทางสถติิ และทาง
คณิตศาสตรพื้นฐานมาใชในการศกึษา คนควา 
วิเคราะหและนําเสนอประเด็นตาง ๆ ได 

  

 
14.3. ผลการเรียนรูระดับรายวิชาและความสอดคลองกับ Bloom’s Taxonomy 

CLOs Outcome Statement Specific LO Generic LO Level 
1     
2     
3     
4     

Bloom’s Taxonomy:  
U = Remembering/Understanding  A = Applying/Analyzing  
E = Evaluating/Creating 
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14.4 ความสัมพันธระหวาง CLOs กับรายวิชา และผลการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ของหลักสูตร 

CLOs/รายวิชา 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความรู ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                

 

15. แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
     1.1 ภาคบรรยาย 
สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  

(ช่ัวโมง)  
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  

สื่อการเรียนรูที่
ใช 

ผูสอน 

      
      
      
      
      
      
      

     1.2 ภาคปฏิบตัิ 
สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*   

(ช่ัวโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช  
ผูสอน 

     
     
     
     
     
     
     

* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต 
* หมายเหต ุในตารางผูสอนใหระบุรายชื่ออาจารยผูสอน  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ที ่ ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  
สัปดาหที่
ประเมิน   

สัดสวนของการ
ประเมิน 

1     

2     

3     

4     

5     
เกณฑการประเมินผล  (สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม) 

 80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 60 – 64  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 79  % ระดับคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดับคะแนน  D+ 
 70 – 74  % ระดับคะแนน  B 50 – 54  % ระดับคะแนน  D 
 65 – 69  % ระดับคะแนน  C+ ต่ํากวา 50 % ระดับคะแนน  F 

 

16. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

4. ภารกิจอื่น ๆ ท่ีนํามาบูรณาการเขากับการเรียนการสอน   
4.1 ผลงานวิจัย 

4.2 งานบรกิารวิชาการ 

4.3 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. ทรพัยากรหรือวิธีการใชในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

6. การบรรยายโดยผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก 
7. การดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูระดับรายวิชา   
1. ระบบและกลไก 

1.1 มีการกําหนดคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ/วิทยาลัย 
1.2 มีการกําหนดคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา 
1.3 กําหนดข้ันตอนและวิธีการทวนสอบ 
1.4 กําหนดลักษณะผิดปกติของผลการประเมิน  

2. ขั้นตอนและวิธีการ 
2.1 กําหนด/คัดเลือกรายวิชารับการทวนสอบ 
2.2 เกณฑการทวนสอบ 

3. ระยะเวลาการดําเนินการทวนสอบ 
4. กรณีผลการทวนสอบผิดปกติ 

4.1 การดําเนินการ 
4.2 การแกไขปรบัปรุง 
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5. การรายงานผล 
 

      รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 
(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… 
         (......................................................................) 
ตําแหนง อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา/ผูรายงาน 
วันที่ .......... เดือน …..………………พ.ศ. …………. 

 

 
      

 
(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… 
         (......................................................................) 
ตําแหนง คณบดี.......................................................... 
วันที่ .......... เดือน …..………………พ.ศ. …………. 
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