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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร       

ระบุชื่อหลักสูตร เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา        

ระบุชื่อสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 (หลักสูตรนานาชาติ) 

กรณีไม่ใช่หลักสูตรนานาชาติให้ลบออก  
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. .... (ปี พ.ศ. ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้เปิดสอน) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 

สาขาวิชา/ วิทยาลัย/ คณะ       

ระบุชื่อสาขาวิชา วิทยาลัย/คณะ ทีร่ับผิดชอบหลักสูตร 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร xxxxxxxxxxxxxx 
 
-  ให้อ้างอิงรหัสหลักสูตรจากระบบ CHECO 
- กรณีหลักสูตรใหม่ ให้เว้นว่างไว้ ส าหรับเติมรหัสหลักสูตรในภายหลังที่หลักสูตรได้รับความเห็นชอบ/

รับทราบ จาก สป.อว. และได้รับรหัสหลักสูตรจาก สป.อว. แล้ว   
 
 ภาษาไทย:          
 ภาษาอังกฤษ:         

ระบุชื่อเต็มของหลักสูตรพร้อมสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น 
ภาษาไทย      :  หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต   
ภาษาอังกฤษ  : MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM 

 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ไทย(:  (ชื่อเต็มปริญญาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย( 
 ชื่อย่อ (ไทย(:  (ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย( 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ(:  (ชื่อเต็มปริญญาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ( 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ(:   (ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ( 

ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหส้อดคลองกัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



    
 

3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
   มี โปรดระบุ       

 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ..... หนว่ยกิต 

 
ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 
  หลักสูตรปริญญาเอก 
  อ่ืนๆ (ระบุ(       

 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา(      
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา(      
 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
  รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 
 5.4 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ หรือ 
   เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
    ชื่อองค์กรภายนอก       ประเทศ       
    รูปแบบของการร่วมมือ 

   ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยให้ปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยพายัพและองค์กรภายนอก  

 
กรณีหลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่มีความร่วมมือ โดยระบุว่า
หน่วยงานนั้นให้ความร่วมมือในลักษณะใด ทั้งนี้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 ได้ให้ความหมาย 
“องค์กรภายนอก” ดังนี้ สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจาก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 



    
 

แห่งประเทศไทยเท่านั้นหากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในดุลย
พินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 
และต้องให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 หลักสูตรเดี่ยว 
 หลักสูตรปริญญาคู่  (ได้ปริญญาสองใบ จากสองหลักสูตร) 

- คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก....................................................... 
- คณะที่ร่วมรับผิดชอบ........................................................ 

            หลักสูตรปริญญาร่วม  (ได้ปริญญา 1 ใบ แต่เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิชา( 
- คณะที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก....................................................... 
- คณะที่ร่วมรับผิดชอบ........................................................ 

 
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น (ให้ระบุในกรณีที่หลักสูตรมีการท า MOU ร่วมกับองค์กรภายนอก(  
 หลักสูตรปริญญาคู่ (Dual Degree(  

(ไดร้ับปริญญาสองใบ จากมหาวิทยาลัยพายัพ และองค์กรภายนอก( 
ปริญญาที่ได้รับจาก........................... (ให้ระบุชื่อองค์กรภายนอก( 
 ชื่อปริญญา (ชื่อเต็ม( ............. สาขาวิชา(ถ้าม(ี......................................... 
 ชื่อย่อภาษาไทย (ถ้ามี( :  ……………… (…………………………………………( 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  ……………… (…………………………………………( 

(กรณีร่วมมากกว่า 1 สถาบัน-โปรดระบุชื่อสถาบันและชื่อปริญญาให้ครบ( 
 

 หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint Degree(    
 (ไดร้ับปริญญา 1 ใบ จากหลักสูตรเดียวที่มีการด าเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพและ
องค์กรภายนอก( 

             ชื่อองค์กรภายนอก ……………………….     ประเทศ ……………………………… 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  6.1 สถานภาพหลักสูตร 
    หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....  
    ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค    ภาคการศึกษาที่ 1 
            ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา .... 
                 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
    ก าหนดเปิดสอน ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาที่ 1   
        ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา .... 
                     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ..................................... สาขาวิชา...................... .(ให้ระบุชื่อหลักสูตรเดิม( 
                     เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. .... (ใหร้ะบปุีพ.ศ.ที่เริ่มต้นใช้หลักสูตร( 
                     ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อปีการศึกษา …..(ให้ระบปุี พ.ศ.ที่ระบุไว้ในหน้าปกหลักสูตรฉบับก่อนหน้า(.. 



    
 

 
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (เฉพาะตามรายการคณะกรรมการดังต่อไปนี้เท่านั้น) 

      ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร       สาขาวิชา       
  เมื่อวันที่       เดือน      พ.ศ       

        ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมคร้ังที่      /       
  เมื่อวันที่       เดือน        พ.ศ.       

       ไดร้ับการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ  
  ในคราวประชุมครั้งที่      /       เมื่อวันที่       เดือน        พ.ศ.       

       ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ  ในคราวประชุมสมัย       
  ครั้งที่      /      เมื่อวันที่       เดือน       พ.ศ.       

       ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี(..............  
(ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง(................... เมื่อวันที่       เดือน        พ.ศ.      
(หมายเหตุ กรณีหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพก ากับ ให้เรียงล าดับคณะกรรมการตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด( 
 



7.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 ระบุชื่อ -ฒิต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุชาชน นามสกุล เลขประจ าตัวประ (ทุกระดับการศึกษา)   สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา และปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีจ านวนอย่างน้อย  
3 คน ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 ส าหรับการระบุผลงานทางวิชาการ
ในคอลัมน์สุดท้ายให้เป็นไปตามการอ้างอิงในระบบ APA 7th edition ซึ่งสามารถศึกษา และดูตัวอย่างการเขียนอ้างอิงได้จาก  
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/153329/111738 
    
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

/Passport ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี พ.ศ ที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ผลงานวิชาการใน
รอบระยะ5ปี 
(ทั้งนี้ให้นับ

ย้อนหลังต้ังแต่ปี
ปฏิทินปัจจุบนั) 

         
         
         

 
(ถ้าจบจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ โปรดระบุชื่อเมือง และชื่อประเทศที่ตั้งของสถาบันการศึกษานั้น)  
การเรียงล าดับให้เรียงตามต าแหน่งทางวิชาการสูงสุด คุณวุฒิการศึกษา และปีพ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิสูงสุด เช่น 
1. ศ. 
2. รศ. 
3. ผศ.ดร. 
4. ผศ.. 
5. อ. 
กรณีระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน ให้เรียงล าดับคนที่จบก่อนขึ้นมาเป็นล าดับแรก 
6.      อาจารย ์ก (ปีการศึกษาที่จบปริญญาเอก 2558) 

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/153329/111738


    
 

7.      อาจารย์ ข (ปีการศึกษาที่จบปริญญาเอก 2560) 
8.  อาจารย์ ค (ปีการศึกษาที่จบปริญญาโท  2558) 
9.  อาจารย์ ง (ปีการศึกษาที่จบปริญญาโท 2560) 



8. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 
9. เหตุผลและความเป็นมาในการเสนอขอเปิดหลักสูตร (แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองความต้องการของสังคม
ความทันสมัย และความโดดเด่นของหลักสูตร( 

9.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ (ในประเด็นใดบ้าง อย่างไร( 
ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ      
สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.2 การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs (ในประเด็นใดบ้าง อย่างไร( 
ข้อมูล SDGs  https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.3 การตอบนโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยพายัพ (อย่างไร(  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.4 การตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ให้ระบุว่าหลักสูตรตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส าคัญของหลักสูตรอย่างไร โดยต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของการออกแบบหลักสูตรและผลการวิเคราะห์
ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น มหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า นักศึกษา
ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น ( 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/User/Downloads/สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html


    
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

ระบุปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยต้องสอดคล้องกับ ปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ “การจัดการศึกษาที่ยึดมั่นในสัจจะ-บริการ สร้างสรรค์คนดีและคนเก่ง มี
คุณธรรม น าไปพัฒนารับใช้สังคม” 

 

1.1 ปรัชญา  
      
 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที ่
 

      
 

            (ทั้งนี้ควรให้สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2565 ที่ระบุไว้ว่า 
“วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระดับปริญญาโทควรมุ่งให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่หลักสูตรระดับปริญญาเอกควรมุ่งให้นักศึกษามี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งาน สังคมประเทศ และประชาคมโลก”) 
 

 
1.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

1. 
2. 
3. 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาต้องมีความสอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย“การจัดการศึกษาท่ียึดมั่นในสัจจะ-บริการ สร้างสรรค์คนดีและคนเก่ง มี
คุณธรรม น าไปพัฒนารับใช้สังคม” รวมถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และต้องครอบคลุมอย่างน้อยสี่ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
(๑( ด้านความรู้ 
(๒( ด้านทักษะ 
(๓( ด้านจริยธรรม 
(๔( ด้านลักษณะบุคคล 
ทั้งนี้ให้หลักสูตรศึกษาการก าหนดPLOs ตามประกาศรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 https://www.ops.go.th/th/ches-downloads/edu-standard/item/6940-
2022-07-22-02-54-49 

https://www.ops.go.th/th/ches-downloads/edu-standard/item/6940-2022-07-22-02-54-49
https://www.ops.go.th/th/ches-downloads/edu-standard/item/6940-2022-07-22-02-54-49


    
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ในการผลักดันแผนการพัฒนา หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ด้านมาตรฐานหลักสตูรและการ
ผลิตบัณฑติ 

      หลักฐานควรเป็นรูปธรรม เช่น แสดงผลเป็น 
ปริมาณ จ านวน สถิติ ผลงานเป็นระดับเกณฑ์ 
การประเมิน, รายงานประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน,  รายงานประเมินผลผูใ้ช้บัณฑิต, 
จ านวนงานวิจัย, บทความวิชาการ เป็นต้น 

2. ด้านการวิจัย             

3. การบริการวิชาการ    

4. การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม   

หมายเหตุ: ทั้งนี้หัวข้อการพัฒนาอ่ืนนอกจากข้อ 1 และ 2 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามบริบทหลักสูตรได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

 มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษา เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่ง 
ปีการศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  หนึ่งภาคการศึกษา 
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิมชั่วโมงให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  

  มีภาคฤดูร้อน   จ านวน       ภาค  
  ไม่มีภาคฤดูร้อน (หมายเหตุ: ในกรณีที่มีความจ าเป็นในการเปิดภาคฤดูร้อนให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของมหาวิทยาลัยพายัพ(  
        1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

      ใช้ระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
     2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
 กรณี: หลักสูตรไทย 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน (โดยประมาณ) เวลาสัปดาห ์
ภาคการศึกษา 1 มิถุนายน – ตุลาคม  15 
ภาคการศึกษา 2 พฤศจิกายน – มีนาคม 15 

ภาคฤดูร้อน  
(ถ้าหลักสูตรใดไม่มีการจัด
การศึกษาภาคฤดูร้อนให้ตดั

ออก( 

เมษายน – มิถุนายน 8 

  
 กรณี: หลักสูตรนานาชาติ 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน 
(โดยประมาณ) 

เวลาสัปดาห ์

ภาคการศึกษา 1 สิงหาคม –  ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษา 2 มกราคม – พฤษภาคม 15 

ภาคฤดูร้อน(ถ้าหลักสตูรใดไม่มีการ
จัดการศึกษาภาคฤดรู้อนให้ตัดออก( 

มิถุนายน – กรกฎาคม 5 

 
     2.1.2 วัน-เวลา 

  วัน – เวลาราชการปกติ 
  นอกวัน – เวลาราชการ (โปรดระบุ( 



    
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
       2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 
  ก. คุณสมบัติทั่วไป 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา……….จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.(  

       ให้การรับรอง 
 ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ/หรือ ที่คณะวิชา 
และ/หรือ ที่หลักสูตรก าหนด 

 เป็นผู้มีความประพฤติดี 

  ข. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (โปรดระบุ( เช่น  

 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า .... 
 มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า ... ปี 

 
       2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
   คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ 
   อ่ืนๆ  (โปรดระบุ( 

 
 2.3 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
--ให้ระบุจ านวนนักศึกษาให้ครบถ้วน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ถ้ามี( 
หากหลักสูตรมีหลายแผน / แบบ ให้แยกตารางแสดงแต่ละแผน / แบบ 

 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 

ช้ันปีท่ี 1      

ช้ันปีท่ี 2      

รวม      
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา      

 
 2.4 งบประมาณตามแผน  
(ให้ทางหลักสูตรประสานขอข้อมูลในส่วนงบประมาณกับส านักบริหารการเงิน) 
       2.4.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 

ค่าเล่าเรียน                               
ค่าบ ารุงการศึกษา                               
ค่าธรรมเนียม                               
ค่าเบ็ดเตล็ด                               



    
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 

รวมรายรับ                               
 

       2.4.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวด ปีงบประมาณ 

256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 
ก. งบด าเนินการ      
1. ค่าเงินเดือน                               
2. ค่าเงินประจ าต าแหน่ง                               
3. ค่าตอบแทน                               
4. ค่างานบริหารทั่วไป                               
5. ค่าสวัสดิการ  
(ค่ารักษาพยาบาล( 

                              

6. ค่าวิชาการ 
(งบสัมมนา( 

                              

7. ค่าการบริการนักศึกษา  
(งบกิจกรรม( 

                              

8. ทุนการศึกษา                               
รวม (ก)                               

ข. งบลงทุน      
1. ค่าวัสดุส านักงานและค่า

บ ารุงรักษา 
                              

2.  ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ                               
รวม (ข)                               

รวม (ก) + (ข)                               
จ านวนนักศึกษา*                               
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา                               

* หมายเหตุ  จ านวนนกัศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง  
 

 2.5 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
 

 2.6 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 



    
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

       3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
     รวมตลอดหลักสูตร       หน่วยกิต 

       3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2565 และเป็นไปตามแผนการเปิดการศึกษาของหลักสูตรตนเอง) 
  ระดับปริญญาโท 
  โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น ... แผน ได้แก่ แผน 1 แบบวิชาการ และแผน 2 แบบวิชาชีพดังนี้ 
(ระบุตามหลักสูตรของตนเอง) 

 แผน 1 แบบวิชาการ (อย่างน้อย 36 หน่วยกิต( 
  วิทยานิพนธ์    ......... หน่วยกิต (อย่างน้อย 12 หน่วยกิต( 
  ศึกษางานรายวิชา (ถ้ามี( ........................................ หน่วยกิต 
       เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี( ........................................ (โปรดระบุ( 
 

 แผน 2 แบบวิชาชีพ (อย่างน้อย 36 หน่วยกิต( 
  การค้นคว้าอิสระ  ......... หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ไม่เกิน 6 หน่วยกิต( 
  ศึกษางานรายวิชา ......... หน่วยกิต  
  เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี( ........................................ (โปรดระบุ( 
 

  ระดับปริญญาเอก 
  โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น ... แผน ได้แก่ แผน1 และ แผน 2 ดังนี้ (ระบุตามหลักสูตรของ
ตนเองโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565) 

 แผน 1  
(แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษา
อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วย
กิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด( 
    แผน 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท 
    วิทยานิพนธ์    ........ หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต( 
    เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี( ........................................ (โปรดระบุ( 
    แผน 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี 
    วิทยานิพนธ์   ....... หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต( 
    เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี( ........................................ (โปรดระบุ( 

 แผน 2  
(เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม(  
    แผน 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท 
    วิทยานิพนธ์        ....... หนว่ยกิต (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต( 
    ศึกษางานรายวิชา   ......... หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต( 
    เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี( ........................................ (โปรดระบุ( 



    
 

    แผน 2.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี 
    วิทยานิพนธ์         ..... หน่วยกิต   (ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต( 
    ศึกษางานรายวิชา   ...... หน่วยกิต  (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต( 
    เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี( ........................................ (โปรดระบุ( 
 

หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หากหลักสูตรมีการจัดการศึกษาตามแผน 1 หลักสูตรต้องมีการจัด
การศึกษาแผน 2  ควบคู่ไปด้วย ไม่สามารถจัดการศึกษาเฉพาะแผน 1 ได ้
 
ปริญญาโท (ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาให้สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรและมีจ านวนหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565( 
 

หมวดวิชา แผน... 
(หน่วยกิต) 

แผน… 
(หน่วยกิต) 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   
หมวดวิชาบังคับ   
หมวดวิชาเลือก   
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ   

รวม   
 

ปริญญาเอก 
หมวดวิชา แผน … แผน… 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   
หมวดวิชาบังคับ   
หมวดวิชาเลือก   
วิทยานิพนธ ์   

รวม   
 
 3.1.3 รายวิชา (ให้ตรวจสอบความถูกต้องในการก าหนดรหัสวิชา ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ทางส านักทะเบียนก่อนน ารายละเอียดหลักสูตรส่งฝ่ายวิชาการและวิจัย เพ่ือน าเสนอต่อกรรมการวิชาการสภาฯ( 
  3.1.3.1 ความหมายของรหัส และเลขประจ ารายวิชา 

 รหัสประจ ารายวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรย่อตามสาขาวิชา และตัวเลข แสดง
ความหมาย ดังนี้ 

  1( อักษรย่อ 
  ..... หมายถึง .... 
  (ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  2( ตัวเลข ประกอบด้วยเลข 3 หลัก ได้แก่ เลขหลักร้อย เลขหลักสิบ และเลขหลัก

หน่วย ดังนี้ 
   2.1( เลขหลักร้อย 
    เลข 5  หมายถึง  วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
    เลข 6  หมายถึง  วิชาบังคับ 
    เลข 7  หมายถึง  วิชาเลือก 



    
 

  2.2( เลขหลักสิบ 
    เลข 1 - 9 แสดงวิชาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชา/หมวดวิชา 
  2.3( เลขหลักหน่วย 
    เลข 0 - 9 แสดงล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
 

  หลังตัวเลขประจ ารายวิชาเป็นตัวเลขแสดงจ านวนหน่วยกิต ก าหนดตามรูปแบบ ดังนี้ จ านวนหน่วย
กิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ-จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง( 

 
  3.1.3.2 วิชาบังคับก่อน 

 วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน 
จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะ
ผ่านการเรียนและการประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้รับอักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+ หรือ C หรืออักษร P, 
CE หรือ CS 

 
รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 (ระบุรายวิชา และหน่วยกิต โดยไม่ต้องใส่ค าอธิบายรายวิชา เช่น 
 ดย. 500 ภาษาอังกฤษส าหรับนักดนตรี     0 (3-0-9) หน่วยกิต) 
2. หมวดวิชาบังคับ 
 
3.  หมวดวิชาเลือก 
 
4.  วิทยานิพนธ์ 
 
5.  การค้นคว้าอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา (ให้แสดงแผนการศึกษาแยกตามแผนโครงสร้างหลักสูตรที่น าเสนอในข้อ 
3.1.2 และให้แสดงแผนการศึกษาให้ครบทุกภาคการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เช่น หลักสูตรสามปี 
ในทุกแผนการศึกษาต้องมีให้ครบ 6 ภาคการศึกษา) 
ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย และจ านวนหน่วยกิต (ชั่วโมงบรรยาย-ฝึกปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

1 XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( 
 XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( 
 XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( 
 XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( 

  รวม   รวม  
ภาคฤดูรอ้น XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X(    
 XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X(    
  รวม     
ถ้าไม่มีภาคเรียนฤดูร้อนให้ตัดออก 

 
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

2 XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( 
 XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( 
 XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( 
 XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X( 

  รวม   รวม  
ภาคฤดูร้อน XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X(    
 XX XXX ชื่อวิชา X(X-X-X(    
  รวม     
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
   ค าอธิบายรายวิชา (เอกสาร ภาคผนวก ข( 

  
 
 
 
 
 
 
 



3.2 ชือ่ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ท้ังนี้คุณสมบัต ิและผลงานวิชาการต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 การระบุผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามการอ้างอิงในระบบ 
APA 7th edition ซึ่งสามารถศึกษา และดูตัวอย่างการเขียนอ้างอิงได้จาก  
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/153329/111738    
 
          

- ระบรุายชื่ออาจารย์ประจ าหลกัสูตรจ านวนอย่างน้อย  5 คน (ให้ใส่เครื่องหมาย  * ท้ายชื่ออาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ให้ตรงกับรายชื่อจากหมวดที่ 1 ข้อ 7) โดย
คุณสมบัติเป็นไปเช่นเดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การเรียงล าดับให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดที่ 1 ข้อที่ 7 
ล าดับ ชื่อ – สกุล เลขประจ าตัว

บัตรประชาชน 
/Passport ID 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

 

คุณวุฒิ 
ที่ส าเร็จ 

 

สาขาวิชา สถาบัน 
ที่ส าเร็จการ 

ศึกษา 

ปี พ.ศ ที่
ส าเร็จ

การศึกษา 

ภาระงานสอน ผลงานวิชาการ
ในรอบระยะ5ปี 

(ทั้งนี้ให้นับ
ย้อนหลังต้ังแต่

ปีปฏิทิน
ปัจจุบนั) 

          
          
          

 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/153329/111738


 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

      
ระบรุหัสและชื่อวิชาที่มีรูปแบบการเรียนการสอนจาก ประสบการณ์ภาคสนาม เช่น การฝึกปฏิบัติ หรือสหกิจ
ศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และสรุปโดยย่อเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าว 

 4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
      

-  ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้หลักๆ จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ Curriculum 
Mapping ที่แสดงความสอดคล้องของ CLOs ของรายวิชาและ PLOs (ตามท่ีน าเสนอในรายละเอียดของรายวิชา) 
รวมทั้งทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ถ้ามี)   

 
 4.2  ช่วงเวลา 

      
ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ภาคการศึกษาที่ .... ปีการศึกษา 25.... 
หรือ ระบุ “ตามแผนการศึกษา” 

 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  

      
 เช่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาในชั้นปีที่...... ภาคการศึกษาที่…..  

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 
 5.1 วิทยานิพนธ์ 

 5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
      

ระบคุ าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 

 5.1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้จากรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
      

-  ระบุมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หลักๆ จากรายวิชาวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องตรงกับที่ระบุใน Curriculum Mapping 
ที่แสดงความสอดคล้องของ CLOs ของรายวิชาและ PLOs (ตามที่น าเสนอในรายละเอียดของรายวิชา) รวมทั้ง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ถ้ามี)   
 5.1.3 ช่วงเวลา  
(สามารถเพิ่มเติมได้ตามบริบทการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2565) 
   5.1.3.1 นักศึกษาจะเสนอหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อ 

       เรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ... หน่วยกิต 
       สอบผ่านรายวิชาบังคับท้ังหมดตามหลักสูตร 



    
 

       ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00    
       สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์และน าเสนอ
วิทยานิพนธ์ (ในกรณีระดับปริญญาเอก( 
                        อ่ืนๆ (ระบุ( 

   5.1.3.2  นักศึกษาจะเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายได้ต่อเมื่อ 
       สอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร จ านวน ... หน่วยกิต 
       ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
       ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
       ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของวิทยาลัย/คณะวิชา ที่นักศึกษาสังกัด 
       อ่ืนๆ (ระบุ( 
 

 5.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
        หน่วยกิต 

 
 5.1.5 การเตรียมการ  
  มหาวิทยาลัยมีการเตรียมการให้ค าแนะน า และช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา ดังนี้ 
  5.1.5.1 มีคู่มือการจัดท าวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
  5.1.5.2 ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ เพื่อแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาในการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
  5.1.5.3 จัดเตรียมระบบฐานข้อมูล เพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์ 
  5.1.5.4 จัดเตรียมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการประมวลผลข้อมูล และโปรแกรมฐานข้อมูล 

เพ่ือจัดท ารายงาน 
หากทางหลักสูตรมีการเตรียมการอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม ให้อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 

 
 5.1.6 กระบวนการประเมินผล (ให้เลือกระดับการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรของท่าน และให้ลบ
ระดับการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องออก) 
 ระดับปริญญาโท  
  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในระดับปริญญาโท ดังนี้  

5.1.6.1 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา โดย
คณะกรรมการวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง ซ่ึง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 
3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี( โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานวิชาการ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 



    
 

5.1.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การน าเสนอวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายของนักศึกษาเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

5.1.6.3 การวัดผลวิทยานิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP 
5.1.6.4    กรณแีผนการศึกษาแผน 1 แบบวิชาการ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยพายัพก าหนด 

 
 ระดับปริญญาเอก 
  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลวิทยานิพนธ์ และกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน ใน

ระดับปริญญาเอก ดังนี้  
5.1.6.1 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การ

เรียนรู้ตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผล
วิทยานิพนธ์ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี(  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และผลงานวิชาการ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2565 

5.1.6.2 มหาวิทยาลัยจัดให้การน าเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของนักศึกษา
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

5.1.6.3 การวัดผลวิทยานิพนธ์ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP 
5.1.6.4 กรณีแผนการศึกษาแผน 1 

 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง และเป็นผลงาน
นวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคม
และเศรษฐกิจ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือได้รับ สิทธิบัตร อย่างน้อย 1 สิทธิบัตร กรณี
ผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ที่
เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามท่ีประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากรณี 

กรณีแผนการศึกษาแผน 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน



    
 

วารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่ณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
หรือได้รับสิทธิบัตร หรือ 

เป็นผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจกรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ 
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขา
เดียวกันหรือเก่ียวข้องอย่างน้อย 3 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์อาจเผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามท่ีคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด  

    
 5.2.4 จ านวนหน่วยกิต 

      หน่วยกิต 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

หมวดที่ 4.  ผลลัพธ์การเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่ คณะหรือสาขาวิชา 
พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง และในแต่ละ
คุณลักษณะดังกล่าวจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมของนักศึกษาใดที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะ
เหล่านั้นรวมทั้งแสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)ข้อใด 
 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
             

 
 

2. ความสอดคล้องสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) กับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา/วิทยาลัย 
ประเด็น PLO1 PLO2 PLO3 PLO… PLO… 
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัย 
“การจัดการศึกษาที่ยึดมั่นในสัจจะ-บริการ สร้างสรรค์คนดีและ
คนเก่ง มีคุณธรรม น าไปพัฒนารับใช้สังคม” 

     

วิสัยทัศน์ 
“แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก” 

     

พันธกิจ      
1. การผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องตามมาตรฐานอุดมศึกษาและ 
อัตลักษณ์ 

     

2. การบูรณาการพันธกิจการศึกษา      
3. ส่งเสริมสัจจะ-บริการตามปณิธานมหาวิทยาลัย      
4. ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นนานาชาติ      
5. บริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า      
วิสัยทัศน์ระดับคณะ       
(ให้ระบุวิสัยทัศน์ระดับคณะวิชา)      
      
      

 
 
 
 



    
 

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ใส่เป็นเครื่องหมาย ) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียน 4 ด้าน  
พ.ศ. 2565  

ด้าน
ความรู้ 

ด้าน
ทักษะ 

ด้าน
จริยธรรม 

ด้านลักษณะ
บุคคล 

PLO 1:        

PLO 2:        

PLO 3:        

PLO ...:        

PLO ...:        
 
4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes : YLOs)  

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs( เป็นการอธิบายคุณลักษณะ ความรู้ 
ความสามารถ ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ทั้งนี้  YLOs จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และ ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs( โดย YLOs จะเป็นตัวก าหนดรายวิชาที่เรียนรู้ในแต่ละชั้นปี  
ตัวอย่างเช่น 
ชั้นปีที่ 1: ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการด้าน ... มีทักษะพ้ืนฐานด้านการคิด การพูด การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างง่าย  
ชั้นปีที่ 2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการและผลิต .... ได้ มีทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะ ....... 
 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปี
การศึกษา 

วิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

1   
2   
3   

 

5. แผนที่กระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) (ทั้งนี้หลักสูตรอาจก าหนด SubPlos เพิ่มเติมในตารางได้) 

 ความรับผิดชอบหลัก   
 

รายวิชา จ านวนหน่วย
กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO.. PLO.. 

รายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
       
       
       
       



    
 

รายวิชา จ านวนหน่วย
กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO.. PLO.. 

       
       
       
รายวิชาบงัคับ 
       
       
       
       
       
รายวิชาเลือก 
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

หมวดที่ 5.   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนและเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนดความหมายดังนี้ 

อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 
A 4.0 ดีเลิศ 

  B+ 3.5 ดีมาก 
B 3.0 ด ี

  C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 

  D+ 1.5 อ่อน 
D 1.0 อ่อนมาก 
F 0 ไม่ผา่น 

 
 นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา โดยมี

ความหมายดังนี้  
 

อักษร                        ความหมาย 
I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete( 

W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn( 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit( 
P การวัดผลผ่าน (Pass( 

NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass( 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in Progress( 
EP วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass( 
CE การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from Examination( 
CS การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน (Credits from Standard Test( 

 
2. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในระหว่างการศึกษาและภายหลังการส าเร็จ
การศึกษา 
 

2.1 การทวนสอบขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
(ทั้งนี้หลักสูตรสามารถปรับกระบวนการต่างๆ ได้ตามบริบทของหลักสูตร ตามตารางการประเมิน 
YLOs ในข้อ 5.4) 
 

 ระดับปริญญาโท  
 2.1.1  มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาค

การศึกษา 
 2.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นรายบุคคล 



    
 

 2.1.3 นักศึกษาทุกคนต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 2.1.4 นักศึกษาแผน 2 สอบประมวลความรู้ข้อเขียน และ/หรือประมวลความรู้ปากเปล่า  
                (ตามที่หลักสูตรระบุ) 
 2.1.5 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ด าเนินการตามระบบและกลไกที่ทางมหาวิทยาลัย

ก าหนด 
 ระดับปริญญาเอก 
 2.1.1  มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละ 
                ภาคการศึกษา 
 2.1.2 นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคล 

 2.1.3 นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 2.1.4 มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ด าเนินการตามระบบและกลไกท่ีทางมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
2.2 การทวนสอบภายหลังส าเร็จการศึกษา  

หลักสูตรได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลได้ว่าผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรทุกคนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs( ได้ทุกข้อโดย
กระบวนการดังระบุไว้ในตารางดังต่อไปนี้ 

  
PLOs วิธีการวัดและประเมินผล ตัวชี้วัดการบรรลุPLOs 
PLO1   
PLO2   
PLO3   

 
 

(ระบวุิธีการวัดและประเมินผลPLOs ในแต่ละตัว และKPI ในการบรรลุ PLOs เช่นนักศึกษาต้องสามารถสอบผ่าน
การวัดความรู้เฉพาะทางที่ระดับคะแนน… ) 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 ระดับปริญญาโท  
  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 3.1  จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี( 
 3.2  แผน 1  
  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 



    
 

  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
เผยแพร่ในรูปแบบบทความหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนซึ่ง
สามารถสืบค้นได้ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

  ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ 
 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

  เกณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ( 
 3.3  แผน 2 

  ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผลการเรียนได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่่ ากว่า 3.00  

   สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน 
   สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า 
   เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายจนบรรลุผลลัพธ์การ

เรียนรู้ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงการค้นคว้าอิสระ 

 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

  เกณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ( 
  
 3.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
 ระดับปริญญาเอก 
  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 3.1  จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี( 
 3.2  แผน 1  
  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination( เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์  

   เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ 

    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง และเป็นผลงานนวัตกรรม หรือ



    
 

ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและเศรษฐกิจ อย่างน้อย 
1 เรื่อง หรือได้รับ สิทธิบัตร อย่างน้อย 1 สิทธิบัตร 

     กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ที่เป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา  

    ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อาจ
เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของ 

   ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ภาษา( 
 ภาษาไทย (กรณีท่ีเป็นหลักสูตรนานาชาติให้ตัดข้อนี้ออก( 
 ภาษาอังกฤษ 

 
 3.3  แผน 2   
  ศึกษารายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ และมีผลการเรียนได้

แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่่ ากว่า 3.00  
  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination( เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์  

   เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือได้รับสิทธิบัตร หรือ เป็นผลงาน
นวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและ
เศรษฐกิจ กรณีผลงานนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ที่เป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา 

   สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อาจเผยแพร่
ในวารสารระดับชาติที่มีคุณภาพตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด 

   ภาษาท่ีใช้ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ แก้ไขให้เป็นไปตามแผน 1 
 ภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

  เกณฑ์อ่ืนๆ (ระบุ( 
 3.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 



    
 

หมวดที่ 6  ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งรวมถึงคณาจารย์ 
และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์
เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน เช่น 
  มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
  จัดนิเทศอาจารย์ใหม่ในระดับสาขาวิชา 
  ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 
  จดัระบบพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม่ 
  จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
  อ่ืน ๆ       (โปรดระบุ( 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

  อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้รับการพัฒนา เช่น 
  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย  
  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ

ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/ ารณ์หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบกหรือต่างประเทศ  
     การเพ่ิมพูนทักษะ/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
  อ่ืน ๆ       (โปรดระบุ( 

 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
   มีการกระตุ้นอาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการด้าน      
   ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ   
   จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
   จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา 
   จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของสาขาวิชา/ วิทยาลัย/คณะวิชา 
   อ่ืน ๆ       (โปรดระบุ( 

 

 

 



    
 

หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 (การเขียนอธิบายการประกันคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2565 และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพายัพ) 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565  
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
  

2. บัณฑิต 
     อธิบายการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ ตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ของหลักสูตร 

3.  นักศึกษา 
อธิบายกระบวนการรับนักศึกษา การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การ

ส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4.  อาจารย ์
 อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบหลักสูตร 
ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เน้น
ในด้านการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้แบบ Active Learning การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มี
การประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและของหลักสูตร 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน  เพ่ือเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 

 



    
 

หมวดที่ 8  ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ว่าสามารถพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 
ด้านของหลักสูตร รวมถึงอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้
มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะสามารถบรรลุ CLOs ได้เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชา และบรรลุPLOs ของ
หลักสูตรได้เม่ือส าเร็จการศึกษา ตัวอย่างการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

1) การประชุมอาจารย์สาขาวิชาและ/หรือคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอข้อแนะน าจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามและการ
สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  

3) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา และ
การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้น  

 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1( 
   การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส.2( 
   การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา 
   อ่ืนๆ (โปรด ระบุ(       

 
2. การประเมินคุณภาพหลักสูตรPLOs  
 

(อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลย้อนกลับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้เพ่ือ
น ามาประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การอธิบายในข้อนี้ควรต้อง
สอดคล้องกับตารางที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 5 ข้อ 2.2( 

 
3. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

3.1  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิภาพของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบว่า 
      สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs(  

 3.2  คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรติดตามผลการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs(    
              รายปี (YLOs( และระดับหลักสูตร (PLOs(  
 3.3  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการ  
        ด าเนินงานหลักสูตร และน าผลการทบทวนดังกล่าวมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบ 
          ปีการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 
 3.4  การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปีการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ 
       สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

(อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์) 



    
 

ภาคผนวก ก ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ  พ.ศ. 2548 ที่เก่ียวข้องกับการเทียบโอน ระดับบัณฑิตศึกษา 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ภาคผนวก ข ค าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบและการเลื่อนสอบระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ภาคผนวก ง ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการทุจริตการสอบ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ภาคผนวก จ รายชื่อฐานข้อมูล  รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลาง

มีให้บริการ 
ภาคผนวก ฉ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่...../.... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  

หลักสูตร.................. สาขาวิชา .................... 
ภาคผนวก ช รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตร.................... 

สาขาวิชา .................... 
ภาคผนวก ซ ส าเนาสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ กรณีท่ีเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ฌ เกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ทางภาษาของผู้สมัครที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

 
- สามารถดาวน์โหลด รูปแบบ Template รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรได้ที่ 
http://academic.payap.ac.th/ > มคอ.Template > ตารางเปรียบเทียบ Template 
- น าเอกสารการจัดท ารายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตร

ปรับปรุง มาต่อท้ายรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 นี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   
 

 
 

เพื่อความสะดวกในการจัดรูปเล่ม  
กรุณาแยกใบปะหน้าส าหรบัภาคผนวกแต่ละชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

ข้อก าหนดมหาวิทยาลยัพายัพ  พ.ศ. 2548 ที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอน  
ระดับบัณฑิตศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    
 

ภาคผนวก ก 
ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2548 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เนื่องด้วยข้อก าหนดมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2548 มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปริญญา

ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทางหลักสูตร........................................................ของมหาวิทยาลัยพายัพจึงขอน าเสนอ
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดในระดับบัณฑิตศึกษาที่อ้างอิงใน มคอ.2 เท่านั้น ได้แก่ หมวด 10 และ 
หมวด 12 

 
หมวด 10 

หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
 

10.4   การลงทะเบียน และการบอกเพิ่ม บอกเลิกรายวิชาเรียน  
   
    10.4.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
              10.4.2.1  การลงทะเบียน 
  1( นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาตามระเบียบ เงื่อนไขและความเห็นเกี่ยวกับการลงทะเบียน
รายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ 
  2( นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเสมอ
  3( นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วย
กิต ในภาคฤดูร้อนหรือตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร 
  4( นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาใดๆ ที่เคยได้ล าดับขั้น B หรือสูงกว่าไม่ได้ 
  5( นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรการศึกษาแล้ว แต่ยังท าวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จ จะต้อง
ลงทะเบียนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษา ตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาโท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน 
   
    10.4.2.2  การบอกเพ่ิมและเลิกราวิชาเรียน 
  1( การขอเพ่ิมรายวิชากระท าได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และ 2 สัปดาห์แรก
ของภาคฤดูร้อน และต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ หลังจากนั้นยื่นเอกสารต่อส านักทะเบียน
และบริการการศึกษา 
  2( การบอกเลิกรายวิชาจะต้องได้รับอนุมัติจากสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ แล้วยื่นเอกสารต่อ
ส านักทะเบียนและบริการการศึกษา 
   (2.1( การบอกเลิกรายวิชานั้นกระท าได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ 
หรือภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชาที่บอกเลิกจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา 
   (2.2( การบอกเลิกหลังจาก 3 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์แรกของภาคเรียนปกติ 
หรือ หลังจาก 2 สัปดาห์แรก แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะได้รับอักษร W ส าหรับรายวิชา
นั้นๆ 



    
 

   (2.3( การบอกเลิกหลัง 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 สัปดาห์แรกของ
ภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากบัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ เพื่อให้รับอักษร W แต่
หากไม่ได้รับการอนุมัติ นักศึกษาจะได้รับอักษรระดับคะแนน F ส าหรับรายวิชานั้นๆ 
   (2.4( การคืนเงินในกรณีท่ีนักศึกษาบอกเลิกรายวิชา 
   ก. หากมหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการสอนในรายวิชาใดนักศึกษา มีสิทธิ์ขอคืนค่า
หน่วยกิตและค่าบ ารุงภาคปฏิบัติในรายวิชานั้นได้เต็มจ านวน 
   ข. นักศึกษาท่ีลาออกหรือบอกเลิกกลางคันไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมหาวิทยาลัยให้ออก หรือ
สั่งพักการเรียนหรือลาพัก และจะไม่กลับเข้ามาศึกษาต่อจนหมดภาคการศึกษานั้นๆ โดยยื่นขออนุมัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและได้รับพิจารณาอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนศึกษาวิชาและค่าบ ารุงการศึกษาแก่นักศึกษา 
   ค. นักศึกษาท่ีบอกเลิกเรียนบางรายวิชาและยังคงเรียนรายวิชาที่เหลืออยู่ไปจนหมดภาค
การศึกษานั้น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่บอกเลิกนั้นไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษา
บอกเลิกเรียนรายวิชาหนึ่งแล้วบอกเพ่ิมรายวิชาหนึ่งภายในเวลาที่ก าหนดไว้ โดยที่ภาควิชาที่สังกัดอยู่อนุญาต 
นักศึกษาต้องเสียค่าเล่าเรียนในส่วนที่ขาด 
   ง. กรณีท่ีนักศึกษาลาออก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ให้ ยกเว้นค่าประกันของเสียหาย 
   (2.5( การบอกเลิกทุกรายวิชาจะท าได้เมื่อยื่นเรื่องขอลาพักการเรียนเท่านั้น 
   (2.6( นักศึกษารับทุนที่ได้รับการอนุมัติผ่อนช าระค่าเล่าเรียนมีความประสงค์จะลาออก
หรือบอกเลิกกลางคัน ต้องช าระเงินในส่วนที่ค้างอยู่ในภาคการศึกษานั้น 
 
10.5  ระยะเวลาการศึกษา 
        10.5.3  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
                   - ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา   
                   - ปริญญาเอก  ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา                 
                   ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น และนับรวม
ระยะเวลาการลาพักการศึกษาด้วย      
 
10.6  ระบบการวัดผล การประเมินผล การส าเร็จการศึกษา 
        10.6.2  ระดับบัณฑิตศึกษา มหิวทยาลัยก าหนดเกณฑ์ในการวัดผลการศึกษา การประเมินผล การส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิต ดังนี้ 
          10.6.2.1 การวัดผลการศึกษา 
 1( บัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติจัดให้มีการวัดผลการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง และเม่ือได้ประเมินรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว จึงถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 
 2( บัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติใช้ระบบระดับคะแนนและแต้มระดับคะแนนในการวัดผล 
นอกจากรายวิชาที่ก าหนดให้วัดผลด้วยอักษร P (Pass( และ NP (No Pass( 
 3( อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F แสดงถึงผลของการเรียนของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาและมีความหมาย ดังนี้ 



    
 

 อักษรระดับคะแนน       แต้มระดับคะแนน      ระดับการเรียน 
               (ต่อ 1 หน่วยกิต( 
 A  4.0 ดีเลิศ (Excellent( 
    B+  3.5 ดีมาก (Very good( 
    B  3.0 ดี (Good( 
 C+  2.5 ดีพอใช้ (Averages( 
    C  2.0 พอใช้ (Fair( 
    D+  1.5 อ่อน (Below Averages( 
    D  1.0 อ่อนมาก (Poor( 
    F  0  ไม่ผ่าน (Fail(  
         4( นอกจากอักษรระดับคะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงผล
การศึกษาโดยมีความหมาย ดังนี้ 
         อักษร     ความหมาย 
  I การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete( 
 W การบอกเลิกโดยได้รับอนุญาต (Withdrawn( 
 U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit( 
 P การวัดผลผ่าน (Pass( 
 NP การวัดผลไม่ผ่าน (No Pass( 
 IP ก าลังอยู่ในระหว่างการวัดผล (Grading in Progress( 
 EP วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass( 
 

(4.1( อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นๆ นักศึกษาไม่สามารถเรียนหรือปฏิบัติงานให้สมบูรณ์
เพราะมีเหตุสุดวิสัยบางประการเกิดข้ึน นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาประเมินแต้มระดับคะแนนใหม่ เมื่อ
นักศึกษาผู้นั้นได้แก้อักษร I เป็นอักษรระดับคะแนนใหม่ให้สมบูรณ์แล้วภายในภาคการศึกษาถัดไป ในกรณีท่ีไม่
สามารถจะท าการวัดผลเพ่ือจะเปลี่ยนอักษร I ได้ ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
หากเกินก าหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นอักษรระดับคะแนน F 

(4.2( อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่านักศึกษาได้บอกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจาก
สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด การบอกเลิกต้องด าเนินการตามระเบียบการศึกษาและการวัดผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาข้อ 2 และไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม 

(4.3( อักษร U เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ โดยไม่ขอรับหน่วยกิ
ตแต่อย่างใด 

(4.4( อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาผู้นั้นสามารถเรียนรายวิชานั้นผ่านเป็นที่พอใจ 
(4.5( อักษร NP เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่านักศึกษาผู้นั้นไม่สามารถเรียนผ่านรายวิชานั้นๆ จนเป็นที่น่า

พอใจอักษร P หรืออักษร NP สามารถใช้วัดผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
• อักษร P หรืออักษร NP จะใช้กับการวัดผลรายวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนเพื่อเป็นการเพิ่ม

ความรู้พื้นฐาน หรือวิชาบังคับก่อนที่จะเรียนรายวิชาในหลักสูตรแต่ไม่นับรวมหน่วยกิตสะสม 



    
 

• อักษร P หรืออักษร NP ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระผ่านหรือไม่
ผ่าน ทั้งนี้ให้นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่น า
จ านวนหน่วยกิตดังกล่าวเป็นตัวหารเพื่อค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 

(4.6( อักษร IP เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลการเรียนรายวิชานั้นยังอยู่ในระหว่างการวัดผล และหน่วย     
กิตของรายวิชาที่ได้รับ IP ไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสม 

(4.7( อักษร EP เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดีมาก 
(4.8( รายวิชาที่นักศึกษาได้อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, F  และอักษรระดับคะแนน P, EP 

ที่ได้จากรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเท่านั้นที่นับหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตร 
(4.9( นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่ได้อักษรระดับคะแนน C+ และ C โดยไม่นับหน่วย

กิตสะสม 
(4.10( ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะต้องบันทึกผลไว้ในระเบียนถาวร 

 
             10.6.2.2 การประเมินผลการศึกา 
          1( การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนจะกระท าเม่ือสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 

2( มหาวิทยาลัยจะคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิต และแต้มระดับคะแนนของรายวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนได้ตามระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 

3( ในการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้น าผลรวมแต้มระดับคะแนนสะสมของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตสะสมท้ังหมด ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม และในการหารให้ใช้จุดทศนิยมสองต าแหน่งไม่มีการปัดเศษ 

4( ในการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคน ให้ค านวณดังนี้ 
  (4.1( แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา ให้น าผลรวมของแต้มระดับคะแนนของ
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตสะสมของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาคการศึกษานั้นๆ 
     (4.2( แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ให้น าผลรวมแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตร หารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสมของรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
             10.6.2.3 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination( 

1( นักศึกษาที่จะสอบประมวลความรอบรู้ จะต้องเรียนครบและสอบผ่านวิชาต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ และได้ช าระค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรอบรู้เรียบร้อยแล้ว 

2( ในการสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบปากเปล่าตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

3( บางสาขาวิชาอาจจะก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ก่อน จึงได้รับ
อนุญาตให้ท าวิทยานิพนธ์ 

4( บัณฑิตวิทยาลัยฯ เป็นผู้ก าหนดการสอบประมวลความรอบรู้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายในเดือนที่ 
2 ของภาคการศึกษา 

5( การจัดสอบประมวลความรอบรู้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชา และจะต้องมีกรรมการตาม
ระเบียบของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 



    
 

6( นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรอบรู้จะต้องยื่นความจ านงต่อสาขาวิชาของหลักสูตรที่ตน
ศึกษาอยู่ซึ่งสาขาวิชาจะต้องแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยฯ ทราบเพ่ือด าเนินการจัดสอบต่อไปภายในสัปดาห์ที่ 2 ของ
ภาคการศึกษา 

7( บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบภายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาสอบประมวล
ความรอบรู้ 

8( การวัดผลการสอบประมวลความรอบรู้ ให้ใช้อักษรระดับคะแนน P หรือ NP 
9( คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ตัดสินการสอบโดยใช้ระดับอักษรคะแนน P หรือ NP โดยถือ

เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
 
10.6.2.4 การท าวิทยานิพนธ์ (Thesis( 

1( นักศึกษาอาจลงทะเบียนเพ่ือท าวิทยานิพนธ์พร้อมกับเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ต่อเมื่อเรียนรายวิชา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา เมื่อได้ลงทะเบียนแล้วนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบการวิจัยและการเสนอวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ 

2( คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเอกของนักศึกษา
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ จ านวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการ 2 คน นักศึกษาจะต้องเสนอรายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชาเพ่ือขออนุมัติตาม
ขั้นตอนต่อไป 

3( นักศึกษาอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งภาษาใดได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ควบคุม แต่ต้องมีบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

4( นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องต่อสาขาวิชาเพ่ือขอสอบวิทยานิพนธ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ ก าหนด การสอบวิทยานิพนธ์จะกระท าได้ต่อเมื่อนักศึกษาสอบ
ผ่านรายวิชาอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดในหลักสูตรครบถ้วนแล้ว 

5( บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะตั้งกรรมการสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

6( นักศึกษาต้องส่งส าเนาวิทยานิพนธ์จ านวน 5 ชุด ที่บัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ  เพ่ือให้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาตามเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดฯ (อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนสอบ( 

7( การวัดผลวิทยานิพนธ์ให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, NP 
  EP  หมายถึง  วิทยานิพนธ์มีคุณภาพดีมาก (Excellent Pass( 
  P  หมายถึง  ผ่าน (Pass( 
  NP  หมายถึง  ไม่ผ่านการยอมรับ (No Pass( 

8( คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตัดสินการสอบโดยให้ใช้อักษรระดับคะแนน EP, P, PC, NP โดยถือ
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 

9( คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อ 6 เมื่อด าเนินการสอบแล้วให้รายงานผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยฯ 
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 

10( นักศึกษาผู้สอบผ่านวิทยานิพนธ์จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่เข้ารูปเล่มเรียบร้อยตาม
กฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ จ านวน 6 เล่ม ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ 
 
 



    
 

10.6.2.5 การเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา 
นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ เพื่อขออนุมัติให้ได้ปริญญาเมื่อผ่านเงื่อนไข
ต่างๆ โดยครบถ้วน ดังนี้ 

1( จะต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ผ่านครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
2( จะต้องมีผลการเรียนได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 และได้แต้มระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
3( จะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัยฯ 
4( ในแผนการศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบ  วิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ 
5( ในแผนการศึกษาที่ไม่มีวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ 

(Comprehensive Examination( ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 
6( ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
7( มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
10.6.2.6 การสอบผ่านภาษาต่างประเทศ 

ส าหรับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของตน จะต้องผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

1( สอบผ่าน TOEFL ในระดับที่ก าหนด หรือ 
2( สอบผ่านข้อสอบคัดเลือกรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาในระดับ

ที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ ก าหนด หรือ 
3( เรียนจบรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปริญญาโทที่ท าการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยได้แต้มระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 
หมวด 12 

วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ 
12.1  วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ 
12.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 12.1.2.1  หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1( สอบข้อเขียน  ความถนัดทางภาษาอังกฤษ และ/หรือความถนัดเฉพาะสาขาวิชา 
2( สอบสัมภาษณ์ 
3( พิจารณาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 12.1.2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1( เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
2( ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 12.1.2.3 สถานภาพของการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาข้ันปริญญาโท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1( นักศึกษาสามัญ คือ นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาโดยคณะกรรมการ
คัดเลือกได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2( นักศึกษาทดลองเรียน คือ นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าทดลองเรียนตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาทดลองเรียนนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ด้วยความเห็นชอบของ



    
 

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยฯ เมื่อได้ศึกษาครบตามระยะเวลาและสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่แต่ละ
หลักสูตรก าหนด เมื่อลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 9 หน่วยกิต หรือ 2 ภาคการศึกษา และ
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 หากนักศึกษาทดลองเรียน ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที 
 12.1.2.4 การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิตในสถาบันหรือต่างสถาบัน และการศึกษานอกระบบ
และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

1( การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันหรือต่างสถาบัน 
สามารถกระท าได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

(1.1( มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร 
(1.2( เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่หน่วยงานของ

รัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
2( การเทียบรายวิชาเรียนให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

(2.1( เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(2.2( เนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนจะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของเนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเทียบ
เนื้อหารายวิชานั้นๆ 

(2.3( เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือแต้มระดับคะแนน 
3.00 หรืออักษรระดับคะแนน S, P หรือเทียบเท่า 

(2.4( รายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(2.5( การโอนหน่วยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะกระท ามิได้ 

 12.1.2.5 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย สามารถกระท าได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1( ผู้มีสิทธิ์เทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1.1( เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
   (1.2( มีคุณสมบัติเข้าศึกษาตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร 

2( การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
   (2.1( การเทียบโอนความรู้ 
    (2.1.1( ผู้ขอเทียบโอนจะต้องสอบเทียบความรู้เป็นรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ผู้ขอต้องการเทียบโอน โดยจะต้องสอบวัดความรู้ตามเนื้อหารายวิชาที่ขอเทียบโอนทุกรายวิชา 
    (2.1.2(  สาขาวิชาสามารถจัดสอบโดยใช้วิธีการประเมินความรู้ และ/หรือ
เกณฑ์การตัดสินใจของการประเมินในแต่ละวิธีการตามที่สาขาวิชาก าหนด และ/หรือใช้ผลการทดสอบมาตรฐาน
มาแสดงเพ่ือขอเทียบโอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร หรือคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการเทียบโอนผลจากการทดสอบมาตรฐานเป็นกรณีๆ ไป 
   (2.2( การสอบวัดความรู้ ผู้ขอสอบเทียบโอนจะต้องได้ผลการประเมินเทียบได้ไม่ต่ ากว่า
ระดับอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าส าหรับรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
   (2.3( การบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการสอบ และ/หรือการประเมินความรู้ของ
มหาวิทยาลัย ให้บันทึก “CE” (Credits from Examination( ส่วนการบันทึกผลการเรียนที่ได้จากการใช้



    
 

แบบทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก “CS” (Credits from Standardized Test( โดยให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา
นั้น แต่จะไม่ให้อักษรระดับคะแนนและไม่มีการน ามาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 
   (2.4( กรณีที่สามารถเทียบโอนความรู้หรือสอบผ่านรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อนให้ถือ
ว่าผู้ขอเทียบโอนผ่านรายวิชาบังคับก่อนด้วย โดยผู้ขอเทียบโอนต้องช าระค่าธรรมเนียมในการเทียบโอนรายวิชา
บังคับก่อนทุกรายวิชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3( การโอนหน่วยกิตและให้หน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
(3.1( หน่วยกิตท่ีได้รับการโอนและการให้หน่วยกิตไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย

กิตรวมที่ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
(3.2( นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ปีการศึกษาและลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา 
 
 12.1.2.6 การลาพักและลาออก 

1( นักศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการเรียนตลอดภาคการศึกษาหรือนานกว่านั้น จะต้องยื่นค า
ร้องตามแบบของมหาวิทยาลัยและช าระค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน
หรือภาคการศึกษาที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมรายวิชาไปแล้ว 

2( นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่
ก าหนด ระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาท่ีจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ  
 
 12.1.2.7 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ 

1( ถึงแก่กรรม 
2( ลาออก 
3( ศึกษาจบหลักสูตร 
4( ใช้เวลาศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาและนับรวม

ระยะเวลาขอลาพักการเรียนด้วย 
5( ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติโดยไม่ลาพักการเรียนและไม่แจ้งให้มหาวิทยาลัย

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 60 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
6( ไม่ช าระค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
7( ลาพักการเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษาแรกโดยไม่มีหน่วยกิตสะสม 
8( ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดต่ ากว่า 3.00 เมื่อเรียนวิชาที่นับหน่วยกิตในหลักสูตร

ครบอย่างน้อย 18 หน่วยกิต 
9( ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีสาขาวิชาก าหนด ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษา

ทดลองเรียน และได้ศึกษาครบตามระยะเวลาของเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
10( สอบรายวิชาใดวิชาหนึ่งได้อักษรระดับคะแนน D+, D หรือ F ถือว่าไม่ผ่านในรายวิชานั้นๆ 
11( มหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากประพฤติผิดระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง 
12( ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก (ยกเว้นเป็นความผิดอันเกิดจากความประมาท  
 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
รหัสวิชา ช่ือวิชา        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง( 
Course code Course Name 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง( 
Course code Course Name 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง( 
Course code Course Name 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การปฏิบัติในการสอบและการเลื่อน
สอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

 
 

 

 

 

 

 



    
 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยการทุจริตการสอบ ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2550 
และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 
 



    
 

 
 
 
 



    
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

รายชื่อฐานข้อมูล  รายช่ือหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทศันวัสดุของ 
ห้องสมดุกลางมีให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุของส านักหอสมุดที่มี
ให้บริการ 

 
1.1. รายชื่อฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารนิเทศ 

ชื่อห้องสมุด 

จ านวนหนังสือปจัจุบัน
(เล่ม(  

จ านวนวารสาร 
(ชื่อเร่ือง( 

จ านวนวารสาร 
เย็บเล่ม  ( เล่ม( 

จ านวน
หนังสือพิมพ ์
(ชื่อเร่ือง( 

จ านวนโสตทัศนวัสด ุ
(ม้วน,แผ่น ,ตลับ( 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ 
วีดีโอ 
เทป 

ซีดี 
รอม 

เทปคาสเซ็ท 

            
            
            
            
            
            
            
            

รวม            

ข้อมูล ณ เดือน        พ.ศ.       
 

1.2 รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดกลางมีให้บริการ 
ล าดับ

ที ่ ชื่อฐานข้อมลู ขอบเขตของเนือ้หา 
   

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที.่..../.... เรือ่ง แตง่ตั้งคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตร 
หลักสูตร.................... สาขาวิชา .................... 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษห์ลักสูตร  
หลักสูตร....................สาขาวิชา .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
 

ส าเนาสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ กรณีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
 

เกณฑ์การทดสอบวดัความรู้ทางภาษาของผู้สมัครที่เข้าศึกษาในหลักสูตร  
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 


