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การวิเคราะห์ ก ารจั ด การศึ กษาหลั กสู ต รนานาชาติ แ ละภาษาต่ างประเทศระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา กั บ แนวทางการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนานาชาติ และ
ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนานาชาติ แ ละ
ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพ
การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ยในและต่างประเทศ
3) วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แหล่ ง ข้ อ มู ล สื บ ค้ น ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง มคอ 2.รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รนานาชาติ แ ละ
ภาษาต่ า งประเทศ จากเว็ บ ไซต์ (Website) ในระบบอิ น ทราเน็ ต (Intranet) และอิ น เทอร์ เน็ ต (Internet)
โดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการศึ ก ษา คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ จ านวน 4 มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ต่างประเทศ จานวน 2 มหาวิทยาลัย ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น –
บัณฑิตวิทยาลัย (The Open University of Japan - School of Graduate Studies) มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศ
เกาหลี (Korea National Open University) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบฟอร์ ม
ในการรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า
1.1 ด้านการบริหารและการจัด การหลักสูต ร มี สภามหาวิทยาลั ย เป็ นองค์ กรสูงสุดท าหน้ าที่
อนุมัติหลักสูตร มีสภาวิชาการทาหน้าที่บริหารวิชาการ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่บริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จานวนหลักสูตรที่เปิ ดสอน มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และ
ภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท จานวน 3 หลักสูตร แต่มีการเปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36-48 หน่วยกิต มี 2 แผนคือ แผน ก แบบ ก2 และ
แผน ข โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1.3 ด้ า นการเรีย นการสอน จั ด การเรีย นการสอนในระบบการศึ กษาทางไกล จั ด สาระของ
หลักสูตรเป็นชุดวิชา (6 หน่วยกิต) ผู้เรียนศึกษาและค้นคว้าเนื้อหาจากสื่อต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งสื่อหลักและ
สื่อเสริม คุณสมบัติผู้เรียน ผู้สอน การประเมินผล และเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์

ข
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา เพื่อบริการสนับสนุน
การศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศ
1.4 ปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนานาชาติ แ ละภาษาต่ า งประเทศ พบว่ า มี ปั ญ หา
ทั้งการบริหารและการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
2. การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บสภาพการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนานาชาติ แ ละ
ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ พบว่า
2.1 ด้านการบริหารและการจั ด การหลั กสูต ร มหาวิท ยาลัย ส่ว นใหญ่ มี สภามหาวิทยาลัยเป็ น
องค์กรสูงสุด องค์ประกอบและจานวนกรรมการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย มีสภาวิชาการทาหน้าที่ดูแล
ด้านวิชาการ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร
2.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ ระดับ
ปริญญาโท มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36-48 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก1
แบบ ก2 และแผน ข ส่วนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ระดับปริญญาเอก มีจานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48-79 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาทั้งแบบ 1.1
แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งเป็นเฉพาะของสถาบันและร่วมมือกับต่างประเทศ
จานวนหลั กสูต รที่ เปิ ด สอน มีทั้ งในระดับ ปริญ ญาโท และระดั บ ปริญ ญาเอก มี จานวนที่
หลากหลายขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2.3 ด้านการเรียนการสอน
2.3.1 ผู้เรีย น มหาวิท ยาลั ยต่ าง ๆ กาหนดคุณ สมบัติ ของผู้ เข้าศึกษาแตกต่ างกัน ออกไป
ตามหลักสูตรที่เปิดสอน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3.2 ผู้สอน มหาวิทยาลัยที่ จัดการเรียนการสอนในระบบเปิ ด มีอาจารย์ ทาหน้ าที่ผลิ ต
เอกสารการสอนเป็ น ชุ ด วิช าหรือ รายวิช า จั ด การเรีย นการสอนแบบเผชิ ญ หน้ า (Face-to-Face) สอนแบบ
ออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้ง ทาหน้าที่ผลิตสื่อต่าง ๆ
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบปิดมีอาจารย์ทาหน้าที่
จัดการเรียนการสอนและผลิต รายวิชาเป็น หลัก มีการกาหนดให้ มี อาจารย์ป ระจาหลักสู ตรจานวน 4-18 คน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 3-5 คน ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
2.3.3 สื่อ มีรูปแบบสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนแตกต่างกันตามระบบการศึกษา ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบเปิดใช้สื่อที่เป็นเอกสารการสอน เรียกว่า ชุดวิชา หรือรายวิชา จัดการ
เรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Schooling) แบบต่อหน้า (Face-to-Face) หรือออนไลน์ ส่วนมหาวิทยาลัยในระบบ
ปิดจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา โดยมีอาจารย์เป็นผู้สอนดูแลรายวิชา และมีการจัดทาสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติม
2.3.4 การประเมิ น ผล ใช้ กระบวนการประเมิ น ผลตามกฎระเบี ย บหรือ หลั ก เกณฑ์ ของ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2.3.5 บริ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จั ด การเรี ย นการสอนในระบบเปิ ด
มีศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์บริการการศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่นักศึกษา
ส่วนมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบปิด มีวิทยาเขตย่อย ๆ ยกเว้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่มี
วิทยาเขตย่อย และมีหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการที่แตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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3. การเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า
3.1 มหาวิ ท ยาลั ย ควรก าหนดทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษานานาชาติ แ ละภาษาต่ า งประเทศ
ที่สามารถทาให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันสู่ระดับสากล
3.2 ควรพั ฒ นา/ปรับ ปรุงหลั กสู ตรนานาชาติ และภาษาต่ างประเทศที่ โดดเด่ นเป็ นอั ต ลั กษณ์
หลากหลายน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของตลาด สามารถเทียบโอนหน่วยกิต และใช้ภาษาสากล
เป็นสื่อในการเรียนการสอน
3.3 ควรมี ห น่ ว ยงานเฉพาะที่ ดู แ ลการจั ด การศึ ก ษานานาชาติ แ ละภาษาต่ า งประเทศของ
มหาวิทยาลัย
3.4 ควรปรับ ปรุงระเบี ยบ ข้อบั งคับ ประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษานานาชาติ และ
ภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมและคล่องตัว
3.5 ควรบริหารและจัดการในรูปคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและจัดการ
3.6 ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาประจาหลักสูตร และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แ ละความสามารถ
ทางภาษาประจาหลักสูตร
3.7 ควรแสวงหาพันธมิตรสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
3.8 ควรบริหารจัดการและให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3.9 ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา
3.10 ควรสรรหาทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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Abstract
The objectives are to 1) Study the conditions and problems of the management of
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2) Study and comparative analysis of the conditions of management studies, international programs,
and foreign languages at the graduate level. 3) Analyze data and propose guidelines for the
development of graduate international and foreign language programs, at Sukhothai Thammathirat
Open University.
Source search for relevant information, including TQF2 Details of international and
foreign language courses from the website in the Intranet and internet systems, the samples used
in the study were 4 domestic universities and 2 foreign universities. This was acquired by the specific
selection, namely SukhothaiThammathirat Open University, Mae Fah Luang University, Kasetsart University,
Mahidol University, The Open University of Japan - School of Graduate Studies, and Korea National
Open University. The data collection tools were forms, interviews, questionnaires, and data analysis
using content analysis methods.
The findings are summarized as follows:
1. Graduate Study of International and Foreign Language Studies, Sukhothai
Thammathirat Open University, found that:
1. 1 Course administration and management have a University Council as the highest
organization, responsible for approving courses. An academic council manages academics, and a
Program committee is responsible for managing the curriculum and instruction.
1.2 Course structure/numbers of courses offered; International and foreign language
programs are being developed. There are 3 master's degree programs, but only one is offered.
According to the course structure, the number of credits taken throughout the course is not less than
36-48 credits. There are 2 plans: Plan A (A2) and Plan B using the 2015 Curriculum benchmarks to
organize education in a foreign language (English)
1. 3 Teaching, learning, and Providing instruction in the distance education system;
Organizing the course material into a series of subjects ( 6 credits) . Learners study and research
content from various media through online media, both primary and secondary sources. The
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qualification of the learners, instructor, assessment and course completion criteria are based on the
university's criteria and curriculum benchmarks. These educational service centres have been set
up for educational support spread out across the country.
1. 4 Management problems studying international and foreign language programs. It
was found that there were problems in curriculum administration, management, and teaching and
learning.
2. Study and analysis of comparative management conditions, and international and
foreign language studies at the graduate level. Domestic and international universities found that:
2.1 Course Administration and Management; Most universities have a university council
as the highest organization. The composition and number of directors vary depending on the university.
There is an academic council that oversees academic affairs. There is a Program committee
responsible for administering the curriculum.
2.2 Course structure/number of courses offered; Various domestic universities for master’s
degree with a total of 36-48 credits throughout the program, with plans to study both Plan A (A1 and
A2) and Plan B, and for a foreign university, there are no fewer than 30 credits throughout the course.
A Ph.D. degree has no fewer than a total of 48-79 credits throughout the program,
with both 1. 1, 1. 2, 2. 1 and 2. 2 education plans. Teaching is organized both exclusively by the
institution and in cooperation with foreign countries.
The number of courses offered for both master’ s and Ph. D. levels vary
depending on the availability of each university. The language of instruction is English.
2.3 Teaching and learning
2. 3. 1 Learners of other universities; The qualifications of the participants vary
according to the courses offered, the course benchmarks, and other additions as required by the
university.
2.3.2 Instructors of the Universities that offer instruction in an open system; There
were teachers responsible for producing teaching materials in a series of subjects or courses,
providing face- to- face instruction, broadcast instruction ( television, radio, and the Internet) , and
online instruction. Also produces various materials used in teaching and learning for universities that
offer instruction in a closed system are primarily staffed by teachers who organize teaching and
produce courses. There are 4 - 18 course professors, 3-5 professors in charge of the course, depending
on the university
2. 3. 3 Media; There are different forms of teaching and learning materials
according to the educational system. For its part, universities provide instruction in a system that
enables materials in form of media as teaching materials. It's called a series of subjects or courses
and provides schooling instruction, face-to-face instruction or online. Universities in the closed system
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offer courses with teachers. Take care of each course, and additional materials for media preparation
are provided.
2. 3. 4 Evaluation; Uses the evaluation process by the rules or guidelines of that
university and meets the course benchmarks.
2. 3. 5 Education Support; Universities that offer instruction in an open system
have learning centres or educational centres scattered throughout the country to provide
educational support to students. Universities that offer instruction in a closed system have smaller
campuses, except for Mae Fah Luang university which has no small campuses and has a support
agency and provides academic services that vary according to the university's identity.
3. Proposing guidelines for the development of international and foreign language
programs at the graduate level, Sukhothai Thammathirat Open University, found that
3. 1 The university should determine the direction of international and foreign
language studies.That can help the university to improve the quality of its curriculum to a standard
and be able to compete internationally.
3.2 International curriculum and foreign languages that stand out as identities should
be developed/improved. Wide range of interests and market needs, able to transfer credits and use
international languages as teaching materials.
3. 3 There should be a specific department that oversees the management of
international and foreign language studies at the university.
3.4 Regulations should be updated. Notices relating to the proper and streamlined
management of international and foreign language studies.
3. 5 Should be administered and managed in the form of committees at various
levels, with the course instructors and professors responsible for the course as part of the
administration and management.
3.6 There should be a language expert on-site and a staff member with knowledge
and language proficiency on the course.
3.7 National and international educational networking partners should be sought.
3.8 Should manage and provide services with digital technology.
3.9 Proactively disseminate courses to enhance recruitment public relations.
3.10 Appropriate and up-to-date resources should be sought to carry out activities
related to the management of international and foreign language programs more effectively.
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บทที่ 1

บทนำ
กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิ พล
และการเพิ่ ม บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ า มชาติ แ ละ
การก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ การสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยอีกส่วนหนึ่ง คือ
การเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยเป็ นผู้นาในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ภายใต้
การก่อตั้งนี้จะต้องยึดหลักสาคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ถือเป็นหัวใจ
สาคัญที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ
กรอบแนวทางที่ส าคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ได้กาหนด
นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ในข้อที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ
ข้อ 3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณ ภาพเท่าเทียมและทั่วถึง มีเป้าหมายการพัฒ นา
ที่สาคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่ อ สั งคมและผู้ อื่ น มั ธ ยั ส ถ์ อ ดออม โอบอ้ อ มอารี มี วินั ย รั ก ษาศี ล ธรรม และเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ
มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง มี ทั ก ษะที่ จํ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั งกฤษและภาษาที่ ส าม
(สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560: 9)
อีกทั้งแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยได้ กําหนดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนไว้ ในการพั ฒ นาประเทศข้ อ ที่ 1 การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ และได้ แ นวทาง
การพัฒนาที่สาคัญ คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560: 1) ในส่วนของการศึกษานั้นจัดอยู่ในประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญที่จะส่งเสริ มให้ประชาคมด้านอื่น ๆ มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษา
เป็ นรากฐานของการพัฒ นาในทุกๆ ด้าน การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย นายชินวรณ์ บุณ ย
เกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของ
ไทย เพื่ อ ก้ า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ปี พ.ศ. 2558" ไว้ ว่ า การสร้ างประชาคมอาเซี ย นด้ ว ยการศึ ก ษา
ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษา
แห่ งชาติ ที่จ ะมุ่งสร้ างความตระหนั กรู้ของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้ เป็นคนของ
ประชาคมอาเซีย น พั ฒ นาสมรรถนะให้ พร้อมจะอยู่ร่วมกันและส่ งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ด้านการศึกษา โดยให้ มีการร่วมมือกัน ใน 3 ด้าน คือ ด้านพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา การขยายโอกาส
ทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) ยึดหลักสาคัญ
ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม
และทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม อีกทั้ง
ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ประเด็นสาคัญ
เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ โดยมี วิสัยทัศน์ คือ
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”และได้วางเป้าหมายของ
การจั ด การศึ ก ษา (Aspirations) มี เป้ า หมายส าคั ญ ทั้ งสิ้ น 5 ประการ คื อ 1) ประชากรทุ ก คนเข้ าถึ ง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2) ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
การศึกษาที่มีคุณ ภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
พัฒ นาผู้เรียนให้บ รรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 4) ระบบการบริห ารจัดการศึกษา
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ การลงทุ น ทางการศึ ก ษาที่ คุ้ ม ค่ า และบรรลุ เป้ า หมาย (Efficiency) 5) ระบบ
การศึ ก ษาที่ ส นองตอบ และก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป็ น พลวั ต และบริบ ทที่ เปลี่ ย นแปลง
(Relevancy) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
แผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มี เป้ า หมายของกรอบ
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุ ด มศึ ก ษาไทยสร้ า งความรู้ แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
ในโลกาภิ วั ต น์ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของท้ อ งถิ่ น ไทยโดยใช้ ก ลไกของธรรมาภิ บ าล การเงิ น
การกากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและ
เอกภาพเชิงระบบ” (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551)
ความสาคัญของการจัดการศึกษานานาชาติทาให้เกิดประโยชน์ 3 ฝ่าย คือ 1) ประเทศชาติ
และสั งคมโดยรวม หลั กสู ตรนานาชาติช่ ว ยพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข องประเทศให้ มีคุ ณ ภาพมากขึ้ น
ในระดับ นานาชาติ มีโลกทั ศน์ กว้างไกล มีการแลกเปลี่ ยนทางวัฒ นธรรมระหว่างประเทศทาให้ สั งคม
มีความเข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแนวคิดมากขึ้น และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ในสังคม 2) ทาให้สถาบันอุดมศึกษาไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น เนื่องจากมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา
มี อ าจารย์ ต่ า งประเทศ และมี ก ารพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพระดั บ นานาชาติ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 3) ผู้ปกครองและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา
ไทยช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษา 2 ภาษา (Bilingual) มีคุณภาพระดับสากล มีเจตคติและ
โลกทัศน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติได้ และ
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ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองเมื่อเปรียบเทียบกับการไปศึกษายังต่างประเทศ (ธเนศ จิตสุทธิภากร,
2547)
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช (มสธ.) เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในระบบเปิ ด ยึ ด หลั ก
การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒ นาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ ผู้ประกอบอาชีพและ
ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับทุกคน เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบ
การเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์
และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ วิสัยทัศน์ (Vision)
ของมหาวิท ยาลั ย “มหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ยธรรมาธิราชเป็น มหาวิท ยาลั ย เปิ ดชั้ นน าของโลก ที่ ใช้ระบบ
การศึกษาทางไกลให้การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับทุกคน” มหาวิทยาลัยมีการพัฒ นาหลักสูตรนานาชาติ
หลั ก สู ต รแรก คื อ หลั ก สู ต รนิ เทศศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต แขนงวิช านิ เทศศาสตร์ อ าเซี ย น หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2555 (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) ก าหนดเปิ ด สอนภาคต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ต่ อ มามหาวิ ท ยาลั ย
มี ก ารก าหนดแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ระยะยาว 15 ปี (พ .ศ. 2556-2570)
เป็นเป้าหมายการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคุณภาพ มีการกาหนดการจัดการศึกษานานาชาติ
ไว้ที่พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ ภู มิ ภ าค และโลก ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่ ม ศั ก ยภาพบั ณ ฑิ ต /ก าลั ง คนให้ มี คุ ณ ภาพ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่ ระดับ สากล เป้าประสงค์ 2.1 เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาในระบบ
การศึ ก ษาทางไกล และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
ทางวิชาการ และความยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมาย 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) (มุ่งสู่ 1
ใน 1,000 ของโลก) ตัวชี้วัด Phase 1) จานวนหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาต่างประเทศ (สะสม) 4 หลักสูตร
เป้ าหมายปี ที่ 10 (พ.ศ. 2561-2565) (มุ่ งสู่ 1 ใน 500 ของโลก) ตั ว ชี้วัด Phase 2) จานวนหลั กสู ต ร
นานาชาติ/ภาษาต่างประเทศ (สะสม) 12 หลักสูตร เป้าหมายปีที่ 15 (พ.ศ. 2566-2570) (มุ่งสู่ 1 ใน 100
ของโลก) ตัวชี้วัด Phase 3) จานวนหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาต่างประเทศ (สะสม) 12 หลักสูตร (กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557) ในการดาเนินการพัฒ นาหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563)
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาต่างประเทศสะสมเพียง 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (หลักสูตรนานาชาติ)
กาหนดเปิดสอนภาคต้นปีการศึกษา 2557 และมีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา
นิ เทศศาสตร์อาเซีย น หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 (หลั กสู ตรนานาชาติ) กาหนดเปิดสอนภาคต้น ปี
การศึกษา 2561 และเลื่อนเปิดสอนเป็นภาคต้น ปีการศึกษา 2562 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิ ช าอาเซี ย นศึ ก ษา (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2557 ก าหนดเปิ ด สอนภาคต้ น
ปี การศึกษา 2559 ไม่ มีการเปิ ดสอน 3) หลั กสู ตรบริห ารธุรกิ จมหาบัณ ฑิ ต (หลั ก สู ตรภาษาอั งกฤษ/
ภาษาต่างประเทศ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 กาหนดเปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 มีการเลื่อนเปิด
สอนหลายครั้งและปิดหลักสูตรในที่สุด จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการดาเนินการบริหาร
หลั ก สู ต รนานาชาติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ยั ง มี ปั ญ หาในการด าเนิ น การหลายด้ า น
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ทาให้ผู้ทาวิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูล และ
เสนอแนะแนวทางการบริ ห ารหลั กสู ต รนานาชาติ แ ละภาษาต่ า งประเทศระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. เพื่ อศึกษาและวิเคราะห์ เปรียบเที ยบสภาพการจัดการศึกษาหลั กสู ตรนานาชาติ และ
ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ
3. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางการพัฒ นาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านมหาวิทยาลัยที่ทาการศึกษา ผู้วิจัยได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ทาการศึกษา
แบบเจาะจง มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศในประเทศ จานวน
5 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และมหาวิท ยาลั ย ต่ า งประเทศ จ านวน 2 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น – บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี
2. ขอบเขตประเด็นที่ทาการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยทาการศึกษาการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ ใน 3 ประเด็นคือ
2.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร
2.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
2.3 ด้านการเรียนการสอน
2.3.1 ผู้เรียน
2.3.2 ผู้สอน
2.3.3 สื่อ
2.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา
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ข้อจำกัดของกำรวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากการศึกษาเอกสาร รายงาน รายงานการวิจัย
รวมถึงมคอ 2.รายละเอียดของหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ การสืบค้นข้อมูล จากเว็บไซต์
(Website) ในระบบอิ น ทราเน็ ต (Intranet) และอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) หรื อ เรี ย กรวมกั น ว่ า
Documentary research และมี ข้ อ มู ล บางส่ ว นได้ จ ากการเดิ น ทางไปเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สอบถาม
ทางโทรศั พ ท์ การสั ม ภาษณ์ และใช้ แ บบสอบถามกั บ ผู้ บ ริ ห าร คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำนิยำมศัพท์และศัพท์เฉพำะ
กำรศึกษำทำงไกล หมายถึง การจั ด การศึกษาที่ผู้ เรียนและผู้ ส อนส่ วนใหญ่ ไม่ ได้พบกัน
โดยตรง แต่ผู้สอนจะถ่ายทอดเนื้อหาวิชาความรู้ และมวลประสบการณ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อาจจะเป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสียง วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรื่ออื่น ๆ ผู้เรียนจะรับความรู้จากสื่อเหล่านี้
ในลักษณะของการเรียนด้ว ยตนเอง โดยผู้เรียนไม่ต้องเดินทางเข้ามายังสถาบันการศึกษา แต่จะเรียน
อยู่ที่บ้านหรือสถานที่ทางานหรือสถานที่ที่สะดวก ผู้เรียนสามารถกาหนดเวลาเรียน สถานที่เรียน และ
จะต้องบริหารการเรียนของตนเองภายในเวลาที่กาหนด
หลั ก สู ต รนำนำชำติ หมายถึ ง หลั ก สู ต รที่ มี เนื้ อ หาสาระที่ มี ม าตรฐานและเปิ ด โอกาส
ให้ใช้ภาษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาได้
หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ หมายถึง หลักสูตรภาษาต่างประเทศทุกภาษาที่ใช้สื่อการเรียน
การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผลการศึกษาครั้งนี้จ ะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ
2. ได้ทราบปัญ หา อุป สรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาหลัก สูตร
นานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทำกำรศึกษำเอกสำร ตำรำ รำยงำน วำรสำร สิ่งพิมพ์ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ค้นคว้ำจำกเว็บไซต์ (Website) ในระบบอินทรำเน็ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet) แล้วนำเสนอดังนี้
1. แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
3. นโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนสำคัญ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
หลักสูตรนำนำชำติ/ภำษำต่ำงประเทศ
4. แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ /ภำษำต่ำงประเทศ และเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดการจัดการศึกษาทางไกล
1.1 ความหมายการศึกษาทางไกล
นั ก กำรศึ ก ษำหลำยท่ ำ นได้ ให้ ค วำมหมำยของค ำว่ำ กำรศึ ก ษำทำงไกล (Distance
education) ดังนี้
องค์กำรกำรศึกษำและวิทยำศำสตร์แห่งสหประชำชำติ (UNESCO, 1979) กล่ำวว่ำ
กำรศึกษำทำงไกล (Distance education) เป็นกำรศึกษำที่จัดขึ้นโดยผ่ำนกำรสื่อสำรทำงไปรษณีย์ วิทยุ
โทรทัศน์ หนั งสื อพิมพ์ เป็น ต้น โดยผู้ เรียนและผู้ สอนไม่ได้เผชิญ หน้ำกัน กำรสอนทำโดยกระบวนกำร
เตรียมกำรและผลิตสื่อ แล้วส่งสื่อไปยังผู้เรียนเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่ม แล้วส่งกลับมำให้ผู้สอนตรวจและ
เสนอแนะแล้วส่งกลับไปให้ผู้เรียนอีกครั้งหนึ่ง
บอร์ก โฮมเบิร์ก (Borje Holmberg, 1986) กล่ำวว่ำ กำรศึกษำทำงไกลเป็นกำรศึกษำ
ที่ ผู้ เรี ย นไม่ ได้ ม ำพบครู โ ดยตรง ไม่ ได้ มี ค รู ดู แ ลกำรเรี ย นของผู้ เรี ย นอยู่ ต ลอดเวลำ เหมื อนกำรเรี ยน
ในห้องเรียน แต่ผู้เรียนจะเรียนรู้จำกสื่อต่ำง ๆ ที่ได้ผ่ำนกำรวำงแผนและเตรียมกำรมำอย่ำงดี โดยจะมีกำรสื่อสำร
ทำงเดียวและกำรสื่อสำรสองทำง
เดสมอน คีแกน (Desmond Keegan, 1990) กล่ำวว่ำ กำรศึกษำทำงไกลเป็ นรูปแบบ
หนึ่งของกำรศึกษำที่มีคุณลักษณะดังนี้
1) ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้เผชิญหน้ำกันเหมือนกำรเรียนในชั้นเรียน
2) สื่ อ กำรเรี ย นรู้ ห รื อ วั ส ดุ ส ำหรั บ กำรเรี ย นกำรสอนมี ก ำรวำงแผนและเตรี ย ม
ควำมพร้อมในกำรผลิตอย่ำงดี และมีบริกำรสนับสนุนกำรเรียน
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3) มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีต่ำง ๆ กัน เป็นตัวกลำงสำหรับส่งเนื้อหำควำมรู้จำกผู้สอนไป
ยังผู้เรียน
4) มีกำรสื่อสำรแบบสองทำงระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียนโดยใช้สื่อต่ำง ๆ
5) ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองและอำจมีกำรพบกันเป็นกลุ่มเป็นครั้งครำว
วิจิ ตร ศรีส อ้ำน (2529) กล่ ำวว่ำ กำรเรียนกำรสอนทำงไกล (Distance Learning)
เป็นระบบกำรเรียนกำรสอนที่ไม่ชั้นเรียน แต่อำศัยสื่อประสม ได้แก่ สื่อทำงไปรษณีย์ วิทยุกระจำยเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกำรสอนเสริม รวมทั้งศูนย์บริกำรกำรศึกษำเป็นหลัก โดยมุ่งให้ผู้เรียนสำมำรถเรียน
ได้ด้วยตนเองอยู่กับบ้ำน ไม่ต้องมำเข้ำชั้นเรียนตำมปกติ
สุ มำลี สั งข์ศ รี (2549) ได้ส รุป ควำมหมำยของกำรศึก ษำทำงไกลจำกนัก กำรศึก ษำ
หลำยท่ำนว่ำ กำรศึกษำทำงไกล หมำยถึง วิธีกำรจัดกำรศึกษำที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันโดยตรง
เป็นส่วนใหญ่ แต่ผู้สอนจะถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำควำมรู้ มวลประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ไปทำงสื่อ อำจจะเป็นสื่อ
สิ่งพิ มพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสี ย ง วีดิทั ศน์ คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ผู้ เรียนจะรับควำมรู้จำกสื่ อเหล่ ำนี้
จำกกำรเรียนด้วยตนเอง โดยผู้เรียนไม่ต้องเดินทำงเข้ำมำยังสถำบันกำรศึกษำ แต่จะเรียนอยู่ที่บ้ำนหรือ
สถำนที่ทำงำน ผู้เรียนสำมำรถกำหนดเวลำเรียน สถำนที่เรียน และจะต้องบริหำรกำรเรียนด้วยตนเอง ภำยใน
เวลำที่สถำบันกำรศึกษำกำหนด กำรพบปะระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียนอำจจะกำหนดให้มีขึ้นบ้ำงเป็ นบำงครั้ง
จะเป็นกำรพบปะเพื่อทบทวน เพื่อซักถำมประเด็นปัญหำในสิ่งที่เรียนด้วยตนเองไม่เข้ำใจ หรือเป็นกำรสรุป
หรือฝึกทักษะที่สำคัญจำกเนื้อหำวิชำนั้น ๆ
จำกนิยำมดังกล่ำวข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ กำรศึกษำทำงไกล หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำ
ที่ ผู้ เรี ย นและผู้ ส อนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ พ บกั น โดยตรง แต่ ผู้ ส อนจะถ่ ำ ยทอดเนื้ อ หำวิ ช ำควำมรู้ และ
มวลประสบกำรณ์ ผ่ ำนสื่ อ ประเภทต่ ำง ๆ อำจจะเป็ น สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ เทปเสี ย ง วี ดิ ทั ศ น์
คอมพิวเตอร์ หรื่ออื่น ๆ ผู้เรียนจะรับควำมรู้จำกสื่อเหล่ำนี้ในลักษณะของกำรเรียนด้วยตนเอง โดยผู้เรียน
ไม่ต้องเดินทำงเข้ำมำยังสถำบันกำรศึกษำ แต่จะเรียนอยู่ที่บ้ำนหรือสถำนที่ทำงำนหรือสถำนที่ที่สะดวก
ผู้ เรี ย นสำมำรถก ำหนดเวลำเรี ย น สถำนที่ เรีย น และจะต้ องบริ ห ำรกำรเรีย นของตนเองภำยในเวลำ
ที่กำหนด
1.2 รูปแบบการศึกษาทางไกล
รูปแบบกำรศึกษำทำงไกลสำมำรถจัดแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์: 2558)
1.2.1 รูปแบบกำรศึกษำทำงไกลแบบยึดสื่อ สิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก ประกอบด้วย ตำรำ
กำรศึ ก ษำทำงไกล คู่ มื อ กำรศึ ก ษำ (Study guide) หรื อ แบบฝึ ก ปฏิ บั ติ (Workbook) แผนกิ จ กรรม
กำรศึกษำ (Course Bulletin) เอกสำรชุดควำมรู้ (Set books) และสำรำนุกรม (Encyclopedia) และ
มีสื่อเสริม ประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ รำยกำรวิทยุกระจำยเสียงหรือเทปเสียงหรือซีดีเสียง รำยกำรวิทยุ
โทรทัศน์ วีดิทัศน์ ห รื อเทปภำพ ซีดีภ ำพ ดีวีดี ห รือบลู เรย์ บทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน (Computer
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Assisted Instruction-CAI) อินเทอร์เน็ต (Internet) และกำรสอนเสริม/สัมมนำเสริมแบบเผชิญหน้ำหรือ
กำรสอนเสริมผ่ำนสื่อ
1.2.2 รูปแบบกำรศึกษำทำงไกลแบบยึดสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นสื่อหลัก เป็นกำรจัด
กำรศึกษำที่มีกำรวำงแผน เตรียมกำร ดำเนินกำรผลิต นำเสนอเนื้อหำสำระและประสบกำรณ์ ผ่ำนรำยกำร
วิทยุกระจำยเสียงหรือเทปสี ยงหรือซีดีเสียง รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ หรือเทปภำพ หรือซีดีภำพ ที่แพร่ภำพ
แบบตำมสำย ไร้สำย หรือผ่ำนดำวเทียม เป็นสื่อหลัก
1.2.3 รูป แบบกำรศึกษำทำงไกลแบบยึดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลั ก เป็นกำรจัด
กำรศึกษำผ่ำนเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นกลไกขับเคลื่อน ใช้ระบบโทรคมนำคมสองทำง
ที่ตอบสนองปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียน ผ่ำนสื่อหรือเผชิญหน้ำ ผสมผสำน
กัน ทั้งตำมสำย ตำมคลื่นวิทยุและไร้สำย โดยจัดสอนทำงอินเทอร์เน็ต กำรสอนผ่ำนจอภำพ และช่องทำง
คมนำคมในรูปแบบอื่น และอำจใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทำงวิทยุกระจำยเสียง สื่อทำงวิทยุโทรทัศน์ สื่อโสตทัศน์
กำรสอนเสริม/สัมมนำเสริม และกำรอบรมภำคปฏิบัติประสบกำรณ์ เป็นสื่อเสริม
1.3 ประเภทของสื่อในระบบการศึกษาทางไกล
กำรศึกษำทำงไกลจัดเป็ นวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ห รือกำรจัดกำรศึ กษำที่ใช้สื่ อเป็ น
ตั ว กลำง (วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ ำ น, 2529: 5) เนื่ อ งจำกสื่ อ และเทคโนโลยี มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
มำโดยตลอด ดังนั้นพัฒนำกำรด้ำนสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลจำเป็นต้อง
มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย โดยมีกำรเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพื่อให้กำรจัด กำรเรียน
กำรสอนโดยระบบทำงไกลมีป ระสิ ทธิภ ำพมำกยิ่งขึ้น สำหรับสื่ อกำรศึกษำทำงไกลมีอยู่มำกมำยหลำย
ประเภท กำรแบ่งหรือกำรจัดประเภทกำรศึกษำทำงไกลก็มีหลำกหลำยรูปแบบหลำยวิธี ขึ้นอยู่กับว่ำในกำรจัด
ประเภทของสื่ อ กำรศึก ษำทำงไกลนั้ น ยึ ด เอำเกณฑ์ อ ะไรเป็ น หลั ก ธนิ ศ ภู่ ศิ ริ (2558) จั ดประเภทสื่ อ
ในระบบกำรกำรศึกษำทำงไกล เช่น
แบ่งตำมประเภทของสื่อ ก็สำมำรถแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ สื่ อที่เป็นสิ่งพิมพ์ ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนทั่วไป เช่น หนังสื อ
คู่มือชุดวิชำ แบบฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบ ซึ่งรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ประกอบหรือเสริมในกำรเรียนกำรสอน
ด้วย เช่น วำรสำร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
2) สื่อโสตทัศน์ ได้แก่ กรำฟฟิกวัสดุลำยเส้น รูปภำพ เทปเสียง และวีดิทัศน์ เป็นต้น
3) สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุกระจำยเสียง และวิทยุโทรทัศน์
4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสำร วิทยุสื่อสำร โทรทัศน์
ปฏิสัมพันธ์ ระบบประชุมทำงไกล เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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แบ่งตำมช่องทำงในกำรส่งและรับสำร ก็สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) สื่อบุคคล หรือสื่อแบบเผชิญหน้ำ (บำงครั้งเรียกสื่อปฏิสัมพันธ์ เนื่องจำกเป็นสื่อ
ที่ ผู้ เรี ย นสำมำรถมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ส อนได้ แต่ ปั จ จุ บั น สื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรผ่ ำ นระบบ
กำรศึ ก ษำทำงไกลได้ โดยไม่ จ ำเป็ น ต้ องเป็ น กำรสอนแบบเผชิ ญ หน้ ำ) หมำยถึ ง ครูผู้ ส อนหรือ บุ ค คล
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และทักษะต่ำง ๆ ให้ กับผู้เรียน เช่น ผู้เชี่ยวชำญหรือ
ผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์เฉพำะด้ำน ผู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือปรำชญ์ชำวบ้ำน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น
2) สื่อที่ส่งทำงไปรษณีย์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นที่สำมำรถจัดส่งได้ทำงไปรษณีย์
เช่น เทปเสียง ซีดีเสียง หรือวีซีดี เป็นต้น
3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม หมำยถึง สื่อที่ผลิตหรือพัฒนำขึ้นเพื่อใช้ควบคู่
กับอุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือข่ำยโทรคมนำคม เช่น ภำพยนตร์ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รำยกำร
วิทยุกระจำยเสียง เทปวีดิทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมหรือผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) หรือเอ็มเลิร์นนิ่ง (m-Learning) เป็นต้น
1.4 การบริหารและการจัดการการศึกษาทางไกล
สุ พั ตรำ คู ห ำกำญจน์ (2558) ได้ กล่ ำวถึง กำรจัดกำรองค์กรเป็ น กำรสร้ำงรูป แบบ
กำรบริ ห ำรงำนของสถำบั น กำรศึ ก ษำทำงไกล ซึ่ ง ในกำรจั ด องค์ ก รของสถำบั น กำรศึ ก ษำทำงไกล
โดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะต้องพิจำรณำถึงลักษณะกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล และกำรจัดโครงสร้ำงขององค์กร
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.4.1 ลั ก ษณะของการจั ด การศึ ก ษาทางไกล สถำบั น กำรศึ ก ษำที่ จั ด กำรศึ ก ษำ
ทำงไกลมี กำรจั ดกำรศึ กษำใน 3 ลั กษณะ คื อ กำรจัดกำรศึ กษำทำงไกลแบบเดี่ย ว กำรจัด กำรศึกษำ
ทำงไกลแบบคู่ และกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลแบบร่วมมือประสำน (Perry and Rumble, 1987: 22 อ้ำง
ใน เรวัฒน์ สุธรรม และปรีชำ คัมภีรปกรณ์, 2533: 660-661) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1) การจั ดการศึกษาทางไกลแบบเดี่ยว (Single mode) สถำบั นกำรศึกษำที่
จัดกำรกำรศึกษำทำงไกลแบบเดี่ยว มีจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะกำรศึกษำทำงไกลเท่ำนั้น
สถำบันจะพัฒ นำหลักสูตร จัดกำรเรียนกำรสอน ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน จัดบริกำรสนับสนุนผู้เรียน
และจัดกำรประเมินผลกำรเรียนสำหรับผู้เรียนในระบบกำรศึกษำทำงไกลโดยเฉพำะ กำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลแบบเดี่ ย ว สถำบั น มี อิ ส ระในกำรด ำเนิ น กำรตั้ ง แต่ ก ำรท ำหลั ก สู ต รจนถึ ง กำรจบหลั ก สู ต ร
โดยใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนในระบบทำงไกล ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนต้องศึกษำด้วยตนเอง จำกสื่อกำรเรียน
เช่น ศึกษำเนื้อหำจำกหนังสือ เอกสำรกำรสอน วีดิทัศน์ เป็นต้น สถำบันกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำทำงไกล
แบบเดี่ ย ว เช่ น มหำวิ ท ยำลั ย สุ โขทั ย ธรรมำธิ รำช มหำวิท ยำลั ย เปิ ด ในปำกี ส ถำน มหำวิ ท ยำลั ย เปิ ด
ในศรีลังกำ และมหำวิทยำลัยวิทยุและโทรทัศน์ในจีน เป็นต้น
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2) การจั ด การศึ ก ษาทางไกลแบบคู่ (Dual mode) สถำบั น กำรศึ ก ษำ
ที่จั ด กำรศึ กษำทำงไกลในลั ก ษณะนี้ จะจัด กำรศึ กษำทั้ งสองระบบคู่กัน ระหว่ำงกำรศึก ษำระบบปกติ
ที่มี ห้ องเรี ย นหรื อชั้น เรีย นกับ ระบบกำรศึ กษำที่ จัด กำรเรีย นกำรสอนทำงไกลแบบไม่มี ห้ องเรียนและ
ให้ ผู้เรียนศึกษำได้ด้วยตนเอง สถำบันกำรศึกษำในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีกำรจั ด
กำรเรียนกำรสอนระบบปกติที่มีห้ องเรียนหรือชั้นเรียนอยู่แล้ว ต่อมำภำยหลังได้ขยำยกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในระบบทำงไกลเพิ่มขึ้น สถำบันกำรศึกษำทำงไกลที่จัดกำรศึกษำทำงไกลแบบคู่จึ งเป็นกำรจัด
กำรเรี ย นกำรสอนที่ ผ สมกั น ระหว่ ำงแบบมี ชั้ น เรีย นและแบบทำงไกล ซึ่ งผู้ เรีย นสำมำรถเลื อ กเรี ย น
ในสถำบัน (on-campus) แบบกำรเรียนปกติ หรือเลือกเรียกนอกสถำบัน (off-campus) แบบกำรเรียน
กำรสอนทำงไกลให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษำด้ ว ยตนเองโดยไม่ ต้ อ งเข้ ำ ไปเรี ย นในสถำบั น สถำบั น กำรศึ ก ษำ
ที่จัดกำรศึกษำทำงไกลแบบคู่ เช่น จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลั ยมหิดล มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยรังสิต มหำวิทยำลัยเมลเบิร์น มหำวิทยำลัยดีกิ้น ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นต้น
3) การจัดการศึกษาทางไกลแบบร่วมมือประสาน (Consortia) เป็นกำรร่วมมือกัน
ของสถำบันต่ำง ๆ เช่น สถำบันกำรศึกษำ หน่ว ยงำนผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน สถำนี วิทยุกระจำยเสียง
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อดำเนินกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลแบบร่ว มมือ
ประสำนด ำเนิ น กำรค่ อนข้ ำงยำก นอกจำกรัฐ บำลจะเป็ น ผู้ ดำเนิ น กำรโดยก ำหนดเป็ น กฎหมำยหรือ
ให้แนวปฏิบัติที่ง่ำยต่อกำรตกลงหรือควบคุมเท่ำนั้นจึงจะทำได้ เพรำะสถำบันหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ นั้น
มีอิสระและวิธีกำรทำงำนแตกต่ำงกันไป สถำบันที่จัดกำรศึกษำทำงไกลแบบร่วมมือประสำนที่เป็นสถำบัน
กลำงมีหน้ำที่ประสำนงำนร่วมมือกับหน่วยงำนหรือสถำบันกำรศึกษำอื่ น ๆ ในกำรจัดหลักสูตร จัดกำร
เรียนกำรสอนร่วมกัน ซึ่งอำจใช้ทรัพยำกรร่ว มกัน หรือใช้ทรัพยำกรของแต่ละสถำบันก็ได้ แต่ส่วนใหญ่
สถำบันหลักในกำรจัดกำรศึกษำแบบร่วมมือประสำนจะเป็นคนจัดกำรทรัพยำกรสนับสนุน เช่น จัดหำสื่อ
และเทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอน จัดหำเครือข่ำยที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน จัดระบบลงทะเบียน ระบบ
กำรสอน ระบบสนั บ สนุ น กำรเรี ย นกำรสอนและระบบกำรสอบให้ แ ก่ ผู้ ส อนและหลั ก สู ต รเป็ น ของ
สถำบันกำรศึกษำที่เข้ำร่วม สถำบันกำรศึกษำทำงไกลแบบร่วมมือประสำน เช่น มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย
เป็นต้น
1.4.2 การจั ด โครงสร้า งขององค์กร กำรจัดองค์กรของสถำบัน กำรศึกษำทำงไกล
ส่วนใหญ่จะจัดตำมภำรกิจที่จะต้องปฏิบัติซึ่งจะมีภำรกิจหลัก 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนวิชำกำร
และด้ำนกำรสนับสนุน
1) การจัดองค์กรด้านการบริหาร สถำบันที่จัดกำรศึกษำทำงไกลจะเป็นหน่วยงำน
ที่ ท ำหน้ ำที่ ในกำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรควบคุ ม กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล ส่ ว นใหญ่
จะบริห ำรแบบคณะกรรมกำร เช่น กำรบริ ห ำรและกำรจัด กำรกำรศึก ษำทำงไกลในระดั บอุดมศึกษำ
ผู้ที่ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรควบคุม กำรติดตำมและประเมินผล คือ สภำมหำวิทยำลัย
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และจะมีห น่ วยงำนกลำงที่ทำหน้ ำที่ อำนวยกำร เสนอแนะแนวทำงในกำรน ำนโยบำยไปสู่ แผนปฏิบั ติ
หัวหน้ำในส่วนนี้ เช่น อธิกำรบดี อธิกำร หรือผู้อำนวยกำร และหน่วยงำนบริหำรงำนทั่วไป ที่ทำหน้ำที่
สนับ สนุน ประสำนงำนและงำนธุรกำร งำนพัสดุ เช่น ส่วนกำรเงินกำรคลัง ส่วนส่งเสริมวิชำกำร ส่วน
แผนงำน ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ ส่วนอำคำรสถำนที่ ส่วนสำรบรรณและนิติกำร ส่วนพัสดุ
และส่วนประชำสัมพันธ์ เป็นต้น
2) การจัดองค์กรด้านวิชาการ องค์ กรด้ำนวิชำกำรจะทำหน้ำที่ด้ำนกำรสอน
กำรวิ จั ย และกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรในระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ กำรจั ด กำรด้ ำนวิช ำกำร อำจเรี ย กว่ำ คณะวิช ำ
สำขำวิช ำหรือชื่ออื่น ๆ ในควำมหมำยเดีย วกัน กำรดำเนิน งำนของคณะวิช ำนั้นจะมีคณบดี ประธำน
สำขำวิชำ หรือที่เรียกชื่ออย่ ำงอื่น ทำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน กำรดำเนินงำนของคณะวิช ำ
นอกจำกมี ค ณบดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบสู งสุ ด แล้ ว ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ค ณะกรรมกำรคณะวิ ช ำท ำหน้ ำ ที่ พิ จ ำรณำ
ด ำเนิ น งำนด้ ำ นวิ ช ำกำรและกำรบริ ห ำรงำนในคณ ะวิ ช ำด้ ว ย และมี ค ณ ำจำรย์ ข องคณ ะวิ ช ำ
ที่เป็นผู้ดำเนินกำรสอน กำรวิจัย และกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลจะแตกต่ำงจำกกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ
เพรำะผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน และผู้เรียนต้องเรียนด้วยตนเอง กำรสอนในระบบกำรศึกษำทำงไกล
จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ สื่ อ ในกำรเรี ย นกำรสอน สื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรสอนจะต้ อ งมี ก ำรพิ จ ำรณำอย่ ำ งเป็ น ระบบ
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ด้วยตนเอง สถำบันที่จัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลส่วนใหญ่จะใช้สื่อประสม
ในกำรเรี ย นกำรสอน เช่ น มหำวิ ท ยำลั ย เปิ ด แห่ ง ประเทศอั งกฤษ มหำวิ ท ยำลั ย สุ โขทั ย ธรรมำธิร ำช
ใช้สื่อประสม โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก และมีสื่อวิ ทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจำยเสียง คอมพิวเตอร์ และ
กำรสอนเสริมเป็นสื่อเสริม ดังนั้นกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำทำงไกลจึงสอนในรูปของคณะกรรมกำร
ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมกำรด้ำนเนื้ อหำ กรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ และกรรมกำรด้ำนวัดผล
กำรศึ ก ษำ เช่ น มหำวิท ยำลั ย สุ โขทั ย ธรรมำธิ รำช มี ค ณะกรรมกำรผลิ ต ชุ ด วิ ช ำที่ ท ำหน้ ำที่ พิ จ ำรณำ
โครงสร้ำงเนื้อหำ และวัตถุประสงค์ของชุดวิชำ กำหนดแผนและระยะเวลำในกำรเรียนกำรสอน กำหนด
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและพิ จ ำรณำรู ป แบบกำรน ำเสนอเนื้ อ หำสำระ รูป แบบกิ จ กรรม กำรประเมิ น ผล และ
สื่ อประกอบกำรเรีย น กำรสอน พิ จ ำรณำแนวทำงกำรจัด กำรเรียนกำรสอน ติ ดตำมและประเมิ น ผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้ น กำรจัดองค์กรด้ำนวิชำกำรจึงมีนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ และนักวัดผล
กำรศึกษำ รวมอยู่ด้วยซึ่งจะรวมอยู่ในองค์กรเดียวกัน หรือแยกหน่วยงำนออกต่ำงหำกเพื่อควบคุมดูแล
และติดตำมกำรปฏิบัติงำนในระดับปฏิบัติกำร เช่น กำรผลิตสื่อกำรเรียน กำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียน
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพก็ได้
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3) องค์กรด้านการสนับสนุน ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผู้ เรียนต้องศึกษำด้วย
ตนเอง ดั งนั้ น สถำบั น กำรศึ ก ษำทำงไกลต้ อ งจั ด บริ ก ำรสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรีย นสำมำรถเรี ย นด้ ว ยตนเอง
อย่ ำ งสะดวกสบำย เพื่ อ ให้ ก ำรศึ ก ษำเป็ น ไปอย่ ำ งรำบรื่ น มำกที่ สุ ด กำรจั ด องค์ ก รสนั บ สนุ น
ในสถำบันกำรศึกษำทำงไกลจึงสำคัญอย่ำงยิ่ง หน่วยงำนสนับสนุนที่สถำบันกำรศึกษำทำงไกลควรจะมี คือ
หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน เช่น สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ สำนักพิมพ์ หน่วยงำน
ที่ทำหน้ำที่รับ สมั คร ลงทะเบียนเรียน ประเมินผลกำรศึกษำ เช่น สำนักทะเบียนและวัดผล หน่วยงำน
ที่ช่วยในกำรค้นคว้ำเอกสำร เช่น ห้องสมุด หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ ปฐมนิเทศแนะแนว
กำรศึกษำ ตอบคำถำมและปั ญหำต่ำง ๆ จัดส่งวัสดุกำรศึกษำ เช่น สำนักบริกำรกำรศึกษำ หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรสื่อสำรและเครือข่ำยโทรคมนำคม เช่น สำนักคอมพิวเตอร์
1.4.3 การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา สถำบั น ที่ จ ะจั ด กำรศึ ก ษำทำงไกล
ต้องบริหำรกระบวนกำรและกิจกรรมกำรศึกษำทำงไกล ตั้งแต่กำรพัฒ นำหลั กสูตร กำรออกแบบและ
นำหลักสูตรไปใช้ กำรจัดบุคลำกร ฝึกอบรม และให้คำแนะนำแก่คณำจำรย์และทีมบริหำร กำรให้ข้อมูล
แก่นักศึกษำเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีกำรเข้ำเรียน กำรรับสมัครและกำรลงทะเบียนเรียน กำรเก็บ เงินค่ำ
บ ำรุ ง กำรศึ ก ษำ กำรให้ ทุ น กำรศึ ก ษำ และกำรเก็ บ ระเบี ย นผู้ เรี ย น กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน และ
กำรบริกำรให้คำปรึกษำแก่ผู้ เรียน กำรจัดกำรกระบวนกำรประเมินผล กำรให้คะแนน กำรให้ใบรับรอง
ประกำศนียบัตร และปริญญำบัตร กำรจัดตั้งและบำรุงรักษำห้องสมุด และศูนย์กำรเรียน กำรจัดหำและ
บำรุงรักษำด้ำนเทคโนโลยี โดยเฉพำะเครื่องเซิ ร์ฟ เวอร์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กำรติดตำมคุ ณ ภำพ
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของหลักสูตร ซึ่งกำรบริหำรและจัดกำรจะมีควำมยุ่งยำกและซับซ้อนแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับลักษณะของกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล ถ้ำเป็นกำรจัดกำรศึกษำแบบสถำบัน กำรศึกษำแบบเดี่ยว
องค์กรอำจจะต้องเข้ำมำบริหำรจัดกำรในทุกกิจกรรมทั้งกำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรจัดองค์กร กำรบริหำร
และจัดกำรกำรศึกษำ กำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกร กำรควบคุมติดตำมและประเมินผล แต่ถ้ำเป็น
สถำบันที่เคยจัดกำรศึกษำแบบปกติแล้วเปลี่ยนเป็นสถำบันกำรศึกษำแบบคู่ คือกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ควบคู่ไปกับกำรจัดกำรศึกษำแบบปกติ หน่วยงำนที่จัดกำรกำรศึกษำก็อำจจะใช้หน่วยงำนเดียวกันได้ เช่ น
องค์กรด้ำนกำรบริหำร หรือองค์กรด้ำนกำรสนับสนุน ส่วนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลก็จัดตั้งเป็นโครงกำร
พิเศษเพื่อดำเนินกำรเรียนกำรสอนทำงไกลขึ้นโดยเฉพำะ
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2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
2.1 ความหมายของหลักสูตร
นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยของหลักสูตร ดังนี้
สงัด อุทรำนันท์ (2532: 5-8) กล่ำวว่ำหลักสูตร มีควำมหมำย 3 ขอบเขต ดังนี้
1) ควำมหมำยของหลั กสู ตรในขอบเขตของศำสตร์ส ำขำวิช ำหนึ่ง ในที่ นี้ หมำยถึง
สำขำวิชำหลักสูตรซึ่งจะต้องศึกษำถึงกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร วิธีกำรใช้หลักสูตร
2) ควำมหมำยของหลักสูตรในขอบเขตข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนที่เขียนขึ้น
อย่ำงเป็ น ทำงกำร ตำมควำมหมำยนี้ หลั กสู ตรหมำยถึงเอกสำรหลักสูตรที่กล่ ำวถึงสำระของหลั กสู ตร
ในด้ำนจุดประสงค์ หลักกำร โครงสร้ ำง และเนื้อหำสำระที่จัดไว้ในหลั กสูตร รวมถึงเอกสำรประกอบ
หลั กสู ตร ได้แก่ คู่มือครูเกี่ย วกับ กำรใช้ห ลั กสู ตรและคู่มือหลั กสู ตรกำรสอนวิช ำต่ำง ๆ ที่เกิดเกี่ยวกับ
หลักสูตร
3) ควำมหมำยของหลักสูตรในขอบเขตของระบบกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ซึ่งหมำยถึง กิจกรรมที่เกี่ย วข้องทั้งหมดของหลั กสูตร กระบวนกำรประเมินผลของหลั กสู ตรตลอดจน
ผลิตผลต่ำง ๆ ที่เกิดเกี่ยวกับหลักสูตร
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2538: 11) กล่ำวว่ำ หลักสูตร มีควำมหมำยสองนัย ควำมหมำย
ในวงแคบ หลักสูตร คือวิชำที่สอน ส่วนควำมหมำยในวงกว้ำง หลักสูตร คือมวลประสบกำรณ์ที่จัดให้กับ
ผู้เรียนทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนซึ่งเป็นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ทำบำ (Taba, 1962: 9) กล่ ำ วว่ ำ หลั ก สู ต ร หมำยถึ ง มวลประสบกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่โรงเรียน และครูผู้สอนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมลักษณะที่ตั้งจุดหมำยไว้
กู๊ด (Good, 1973: 7) ให้ควำมหมำยของหลักสูตรไว้ 3 ประกำร คือ
1) หลักสูตร คือเนื้อหำวิชำที่จัดไว้เป็นระบบให้ผู้เรียนได้ศึกษำ เช่น หลักสูตรสังคม
ศึกษำ หลักสูตรศิลปศึกษำ เป็นต้น
2) หลั ก สู ต ร คื อ เค้ ำ โครงทั่ ว ไปของเนื้ อ หำหรื อ สิ่ ง เฉพำะที่ ต้ อ งสอนซึ่ ง โรงเรี ย น
จั ด ให้ แ ก่ เด็ ก เพื่ อ ให้ มี ค วำมรู้ จ นจบชั้ น เรี ย นหรื อ ได้ รั บ ประกำศนี ย บั ต รเพื่ อ ให้ ส ำมำรถเข้ ำ เรี ย นต่ อ
ในทำงอำชีพต่อไป
3) หลักสูตร คือ กลุ่มวิชำและกำรจัดประสบกำรณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่ำเรียน
ภำยใต้กำรแนะนำของโรงเรียนและสถำบัน
ก ล่ ำว โด ย ส รุ ป ห ลั ก สู ต ร ห ม ำย ถึ ง ม ว ล ป ระส บ ก ำรณ์ ก ำรเรี ย น รู้
ที่สถำบัน กำรศึกษำจัดให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตำม
ควำมมุ่งหมำยของหลักสูตร
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2.2 ความสาคัญของหลักสูตร
นักกำรศึกษำหลำยท่ำนได้กล่ำวถึง หลักสูตรมีควำมสำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้
ธ ำรง บั ว ศรี (2532: 6-7) ได้ ก ล่ ำ วว่ ำ หลั ก สู ต รมี ค วำมส ำคั ญ เพรำะหลั ก สู ต ร
เป็นส่วนกำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจว่ำผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่ มีคุณภำพโดยมีรำยละเอียด
ที่บ่งชี้ว่ำ ผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร มีเนื้อหำสำระมำกน้อยเพียงไร ควรได้รับกำรฝึกฝนให้มีทักษะในด้ำนใด
และควรมีพัฒนำกำรทั้งในส่วนของร่ำงกำย จิตใจ สังคม และสติปัญญำอย่ำงไร
สุ นี ย์ ภู่ พั น ธ์ (2546: 16–17) ได้ ก ล่ ำ วถึ ง ควำมส ำคั ญ ของหลั ก สู ต รว่ ำ หลั ก สู ต ร
เป็นองค์ประกอบอันสำคัญยิ่งอย่ำงหนึ่งของกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำประเภทใดและระดับใด
ก็ดีจะขำดหลั กสู ตรเสีย มิได้ เพรำะหลั กสูตรจะเป็นโครงร่ำงกำหนดไว้ว่ำจะให้ เด็กได้รับ ประสบกำรณ์
อะไรบ้ำงจึงเป็นประโยชน์ต่อเด็ก และสังคม หลักสูตรเป็นแนวทำงที่จะสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้แก่ผู้เรียน
นอกจำกนี้ หลักสูตรยังเป็นเครื่องชี้ให้เห็นโฉมหน้ำของสังคมในอนำคตว่ำจะเป็นอย่ำงไรอีกด้วย
จากความส าคั ญ ของหลั ก สู ต รข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า หลั ก สู ต รมี ค วำมส ำคั ญ เพรำะ
หลักสูตรเป็นเอกสำรซึ่งเป็นแผนกำรหรือโครงกำรจัดกำรศึกษำที่ ระบุแนวทำงกำรจัดมวลประสบกำรณ์
เป็ น ส่ ว นกำหนดทิ ศทำงกำรจั ดกำรศึก ษำให้ กับ บุ คลำกรที่ เกี่ยวข้อ งกั บกำรจัด กำรศึ กษำน ำไปปฏิ บั ติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภำพทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำที่หลักสูตรกำหนดไว้
2.3 องค์ประกอบของหลักสูตร
นักกำรศึกษำหลำยท่ำนเสนอองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ดังนี้
สงั ด อุ ท รำนั น ท์ (2532: 182) ให้ ค วำมเห็ น ว่ ำ หลั ก สู ต รที่ ดี ค วรประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ คือ
1) เหตุผลและควำมจำเป็นของหลักสูตร
2) จุดมุ่งหมำยทั่วไปและจุดมุ่งหมำยเฉพำะ
3) เนื้อหำสำระและประสบกำรณ์
4) กำรเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5) กำรเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งวิทยำกำรในชุมชน
6) กำรประเมินผล
สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) กล่ำวว่ำ หลักสูตรมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้
1) จุ ด มุ่ ง ห มำยของห ลั ก สู ต ร (curriculum aims) ห มำยถึ ง ควำมตั้ ง ใจห รื อ
ควำมคำดหวั งที่ ต้อ งกำรให้ เกิ ด ขึ้ น ในตั ว ผู้ ที่ จ ะผ่ ำนหลั ก สู ต รและเป็ น ตัว กำหนดทิ ศ ทำงและขอบเขต
ในกำรให้ กำรศึ ก ษำแก่ เด็ ก ช่ ว ยในกำรเลื อ กเนื้ อ หำและกิ จกรรมตลอดจนใช้เป็ น มำตรกำรอย่ ำงหนึ่ ง
ในกำรประเมินผล
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2) เนื้ อ หำ (content) เป็ น สิ่ ง ที่ ค ำดว่ ำ จะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นพั ฒ นำไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมำย
ที่กำหนดไว้โดยดำเนิ น กำรตั้งแต่ กำรเลื อกเนื้ อหำและประสบกำรณ์ กำรเรีย งล ำดับ เนื้อ หำสำระและ
กำรกำหนดเวลำเรียนที่เหมำะสม
3) กำรน ำหลั ก สู ต รไปใช้ (curriculum implementation) เป็ น กำรน ำหลั ก สู ต ร
ไปสู่ กำรปฏิ บั ติ ป ระกอบด้ ว ยกิ จ กรรมต่ ำง ๆ เช่น กำรจั ดท ำวัส ดุ ห ลั กสู ตร กำรจั ดเตรียมควำมพร้อ ม
ด้ำนบุคลำกรและสิ่งแวดล้อม กำรดำเนินกำรสอน เป็นต้น
4) กำรประเมิน ผลหลักสูตร (evaluation) คือกำรหำคำตอบว่ำหลักสูตรสัมฤทธิผ ล
ตำมที่กำหนดไว้ในจุดมุ่งหมำยหรือไม่ มำกน้อยเพียงใดและอะไรเป็นสำเหตุ กำรประเมินผลหลั กสูตร
เป็นงำนใหญ่และมีขอบเขตกว้ำงขวำงผู้ประเมินจำเป็นต้องวำงโครงกำรประเมินผลไว้ล่วงหน้ำ
บุ ญ ช ม ศ รี ส ะอำด (2546: 11) ก ล่ ำ วว่ ำ ห ลั ก สู ตรมี อ งค์ ป ระกอ บ พื้ น ฐำน
4 องค์ประกอบ คือ
1) จุดประสงค์
2) สำระควำมรู้ประสบกำรณ์
3) กระบวนกำรเรียนกำรสอน
4) กำรประเมินผล
ไทเลอร์ (Tyler, 1950: 1) ให้ควำมเห็นว่ำหลักสูตรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1) จุดประสงค์
2) กำรคัดเลือกเนื้อหำสำระ
3) กำรจัดเนื้อหำสำระและประสบกำรณ์
4) กำรประเมินผล
ทำบำ (Taba, 1962: 10) กล่ำวว่ำ หลักสูตรควรมีองค์ประกอบ 4 ประกำร คือ
1) จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรที่จะต้องกำหนดให้แน่นอน
ก่อน เพรำะเป็นแนวทำงในกำรกำหนดองค์ประกอบอื่น ๆ
2) เนื้อหำและอัตรำเวลำเรียน ทำหน้ำที่เสมือนพำหนะที่จะนำผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมำย
ของหลักสูตร
3) กระบวนกำรเรี ย นกำรสอน เป็น วิธีกำรนำหลั กสู ตรไปใช้ในกำรดำเนิน กิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมลักษณะเนื้อหำและประสบกำรณ์ของหลักสูตร
4) กำรวัดและประเมินผล เป็นกระบวนกำรที่ช่วยตรวจสอบประสิทธิภำพกำรเรียน
กำรสอนและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนและตัวหลักสูตร
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หลักสูตรประกอบด้วย 1) เหตุผลและควำมจำเป็นของหลักสูตร
2) จุ ด ประสงค์ เฉพำะของหลั ก สู ต ร 3) กำรคั ดเลื อ กเนื้ อหำสำระ 4) กำรจั ดเนื้ อหำและประสบกำรณ์
5) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และ 6) กำรวัดและประเมินผล
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3. นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนสาคัญของประเทศที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาต่างประเทศ
3.1 กรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)
วิสั ยทั ศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศพั ฒนำแล้ ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มีทั้งหมด 6 ด้ำน คือ
3.1.1 ด้านความมั่นคง
1) เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ปฏิ รู ป กลไกกำรบริ ห ำรประเทศและพั ฒ นำควำมมั่ น คงทำงกำรเมื อ ง
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
3) กำรรั ก ษำควำมมั่ น คงภำยในและควำมสงบเรี ย บร้ อ ยภำยใน ตลอดจน
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ
และรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
5) กำรพัฒ นำเสริมสร้ำงศักยภำพ กำรผนึกกำลั งป้องกันประเทศ กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ
รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
7) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
3.1.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ
2) กำรพัฒ นำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน
และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) กำรพั ฒ นำผู้ ประกอบกำรและเศรษฐกิ จชุ มชน พั ฒ นำทั กษะผู้ ประกอบกำร
ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล
4) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ ง ควำมมั่นคงและพลังงำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ
6) กำรเชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ภ ำคและเศรษฐกิ จ โลก สร้ ำ งควำมเป็ น หุ้ น ส่ ว น
กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ
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3.1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
3.1.4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
1) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
4) สร้ ำ งควำมเข้ มแข็ งของสถำบั นทำงสั งคม ทุ นทำงวั ฒ นธรรมและ
ควำมเข้มแข็งของชุมชน
5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
3.1.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
2) วำงระบบบริห ำรจัดกำรน้ำให้ มีประสิทธิภ ำพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
3.1.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดที่เหมำะสม
2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
6) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
7) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
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จะเห็ น ได้ ว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นที่ 3 กำรพั ฒ นำและเสริม สร้ำ งศั ก ยภำพคน
มีกำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ โดยคนไทยในอนำคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ
สติปัญญำ สำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนฐำนของกำรรู้คุณค่ำ ควำมเป็นไทย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อีกทั้งได้กำหนดประเด็น ยุ ทธศำสตร์ที่ เกี่ยวกับ นำนำชำติไว้คือ กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็น เลิ ศ
ทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ โดยเน้นกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ ยวชำญ
และมีควำมโดดเด่นเฉพำะสำขำสู่ระดับนำนำชำติในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ วิชำกำร และกำรพัฒนำ
สมรรถนะแรงงำน ควบคู่กับ กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิช ำกำรและกำรแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำร เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์
ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภำค (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2561: 32-39)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (สำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2560: 1-20)
หลักกำร ยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน”และ“คนเป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” เป็นปรัชญำนำทำงในกำรพัฒนำประเทศต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9 – 11
เพื่ อ เสริ ม สร้ ำงภู มิ คุ้ ม กั น และช่ ว ยให้ สั งคมไทยสำมำรถยื น หยั ด อยู่ ได้ อ ย่ ำ งมั่ น คงเกิ ด ภู มิ คุ้ ม กั น และ
มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งอย่ ำงเหมำะสม ส่ งผลให้ ก ำรพั ฒ นำประเทศสู่ ค วำมสมดุ ล และยั่ งยื น
ยุ ท ธศำสตร์ ในแผนพั ฒ นำฯ ฉบั บ ที่ 12 มี ทั้ งหมด 10 ยุ ท ธศำสตร์ โดยมี 6 ยุ ท ธศำสตร์ ต ำมกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศำสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายการพั ฒนา 1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน
ที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น 3) คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 4) คนไทย
มี สุ ข ภำวะที่ ดี ขึ้ น 5) สถำบั น ทำงสั งคมมี ค วำมเข้ ม แข็ งและมี ส่ ว นร่ว มในกำรพั ฒ นำประเทศเพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพำะสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน และภำคเอกชน
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 1) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อำทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย และจิตสำธำรณะ
2) พั ฒ นำศั ก ยภำพคนให้ มี ทั ก ษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชี วิ ต
อย่ ำ งมี คุ ณ ค่ ำ อำทิ ส่ ง เสริ ม เด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี ก ำรพั ฒ นำทั ก ษะทำงสมองและทำงสั ง คมที่ เหมำะสม
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ
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3) ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ กษำและกำรเรี ยนรู้ต ลอดชี วิต อำทิ ปรับ ระบบบริห ำร
จัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กให้ มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ อำทิ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทำงสุขภำพและโภชนำกำรที่เหมำะสมกับวัย ปรับปรุงมำตรกำรทำงกฎหมำยและ
ภำษีในกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภำพ
5) เพิ่มประสิทธิภ ำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบกำรเงิน
กำรคลังด้ำนสุขภำพ อำทิ ปรับระบบบริห ำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงสถำนพยำบำลทุกสังกัด
ในเขตพื้นที่สุขภำพ
6) พั ฒ นำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้ อมที่ เหมำะสมกั บ สั งคมสู งวัย อำทิ
ผลักดันให้มีกฎหมำยกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว
7) ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง อำทิ กำหนด
มำตรกำรดูแลครอบครัวที่เปรำะบำง และส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำร
ที่ทุกคนเข้ำถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
แนวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ 1) กำรเพิ่ ม โอกำสให้ กั บ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยประชำกร
ร้ อ ยละ 40 ที่ มี ร ำยได้ ต่ ำสุ ด สำมำรถเข้ ำถึ งบริ ก ำรที่ มี คุ ณ ภำพของรัฐ และมี อ ำชี พ อำทิ ขยำยโอกำส
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้กำรดูแล
นั ก เรี ย นที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ำรสร้ ำ งรำยได้ ข องครั ว เรื อ น สนั บ สนุ น ค่ ำ เดิ น ทำงไปยั ง สถำนศึ ก ษำ
ให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูง
2) กำรกระจำยกำรให้ บ ริกำรภำครัฐ ทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัส ดิกำร
ที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อำทิ บริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ผ่ำนกำรพัฒนำระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภำค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
3) เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
กำรเงิน ฐำนรำกตำมหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยงเพื่ อ ให้ ชุ มชนสำมำรถพึ่ งพำตนเองได้ มี สิ ท ธิ
ในกำรจั ดกำรทุน ที่ดิน และทรัพ ยำกรภำยในชุมชน อำทิ สนับสนุนกำรให้ ควำมรู้ในกำรบริห ำรจัดกำร
ทำงกำรเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน กำรปรับองค์กรกำรเงินของชุมชนให้ทำหน้ำที่เป็ นสถำบันกำรเงิน
ในระดั บ หมู่ บ้ ำน/ต ำบลที่ ท ำหน้ ำที่ ทั้ งกำรให้ กู้ ยื ม และกำรออม และจั ด ตั้ งโครงข่ ำยกำรเงิน ฐำนรำก
โดยมีธนำคำรออมสินและธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่ำย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ 1) กำรบริห ำรจัด กำรเศรษฐกิจส่ ว นรวม ทั้ งในด้ ำน
กำรคลั ง อำทิ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพกำรจั ด แผนงำนโครงกำร กำรจั ด สรรงบประมำณ กำรบริห ำร และ
กำรตรวจสอบกระบวนกำรงบประมำณ และด้ำนกำรเงิน อำทิ เพิ่มประสิทธิภำพของระบบกำรเงินและ
สถำบันกำรเงินทั้งในตลำดเงินและตลำดทุนให้สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
2) กำรเสริมสร้ ำงและพั ฒ นำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิ ตและ
บริกำร มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำระหว่ำงภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร และ
กำรค้ำกำรลงทุน เพื่อยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและ
อำหำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน ต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในปัจจุบันเพื่อยกระดับ
ไปสู่ อุ ต สำหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยี ขั้ น สู ง วำงอนำคตรำกฐำนกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรม เสริ ม สร้ ำ ง
ขี ด ควำมสำมำรถกำรแข่ งขั น ในเชิ งธุ ร กิ จ ของภำคบริ ก ำร ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมำยและกฎระเบี ย บ
เพือ่ ส่งเสริมกำรค้ำที่เป็นธรรมและอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 1) กำรรักษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของ
กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม
2) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
3) กำรแก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4) ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5) สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
6) กำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ
7) กำรพั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรและกลไกแก้ ไ ขปั ญ หำควำมขั ด แย้ ง
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
8) กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ
สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 1) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสงบใน
สังคมและธำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ
2) กำรพั ฒ นำเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพกำรป้ อ งกั น ประเทศเพื่ อ เตรี ย มควำมพร้ อ ม
ในกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอื่น ๆ
3) กำรส่ ง เสริ ม ควำมร่ ว มมื อ กั บ ต่ ำ งประเทศด้ ำ นควำมมั่ น คง เพื่ อ บู ร ณำกำร
ควำมร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ
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4) กำรรั ก ษำควำมมั่ น คงและผลประโยชน์ ข องชำติ ท ำงทะเลเพื่ อ คงไว้ ซึ่ ง อ ำนำจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล
5) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงเพื่อกำรพัฒนำ เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำง
แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงกำรพัฒนำภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 1) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และ
คุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ
2) ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐ เพื่อให้กำรจัดสรรและกำรใช้จ่ำยมีประสิทธิภำพ
3) เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อให้
ประชำชนและภำคธุรกิจได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และอำนวยควำมสะดวก ตรงตำมควำมต้องกำร
4) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง
5) ป้ องกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริต และประพฤติมิ ช อบ เพื่ อ ให้ สั งคมไทยมี วินั ย
โปร่งใส และยุติธรรม
6) ปฏิ รู ป กฎหมำยและกระบวนกำรยุ ติ ธ รรมให้ มี ค วำมทั น สมั ย เป็ น ธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่ง อำทิ พัฒนำ
ระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยถนน พัฒนำระบบ
ขนส่งทำงอำกำศ และพัฒนำระบบขนส่งทำงน้ำ
2) กำรสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำระบบขนส่ ง อำทิ กำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมต่ อ เนื่ อ ง
ที่เกิดจำกกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในสำขำขนส่ง
3) พั ฒ นำระบบโลจิ ส ติ ก ส์ อำทิ พั ฒ นำและยกระดั บ มำตรฐำนระบบกำรบริห ำร
จั ดกำรโลจิ ส ติ กส์ แ ละโซ่ อุป ทำนให้ ได้มำตรฐำนสำกล และพั ฒ นำและยกระดับ มำตรฐำนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
4) พั ฒ นำด้ ำ นพลั ง งำน อำทิ จั ด หำพลั ง งำนให้ เพี ย งพอและสร้ ำ งควำมมั่ น คง
ในกำรผลิตพลังงำน เพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต และกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำน
สะอำด
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5) พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล อำทิ พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมของ
ประเทศให้ ทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และส่ ง เสริ ม กำรใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในกำรสร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ ม
ทำงธุรกิจ
6) พัฒนำระบบน้ำประปำ อำทิ พัฒนำระบบน้ำประปำให้ครอบคลุมและทั่วถึง และ
กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้น้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรสร้ำงนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒ นาที่สาคัญ 1) เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒ นำและผลักดัน
สู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม อำทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนำกลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย
มีศักยภำพพัฒ นำได้เอง และกลุ่ มเทคโนโลยีที่นำสู่ กำรพัฒ นำแบบก้ำวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒ นำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
2) พั ฒ นำผู้ ป ระกอบกำรให้ เป็ น ผู้ ป ระกอบกำรทำงเทคโนโลยี อำทิ ส่ ง เสริ ม
ผู้ป ระกอบกำรให้มีบทบำทหลักด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทำงกำรพัฒ นำนวัตกรรม
ส่ ง เสริ ม กำรสร้ ำ งสรรค์ น วั ต กรรมด้ ำ นกำรออกแบบและกำรจั ด กำรธุ ร กิ จ ที่ ผ สำนกำรใช้ เทคโนโลยี
ให้แพร่หลำยในกลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจของไทย
3) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ด้ำนบุคลำกรวิจัย อำทิ กำรเร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ STEM และพัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ 1) กำรพั ฒ นำภำคเพื่ อ สร้ ำงโอกำสทำงเศรษฐกิ จ
ให้ ก ระจำยตั ว อย่ ำ งทั่ ว ถึ ง พั ฒ นำภำคเหนื อ ให้ เป็ น ฐำนเศรษฐกิ จ สร้ ำ งสรรค์ มู ล ค่ ำ สู ง พั ฒ นำภำค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ให้ ห ลุ ด พ้ น จำกควำมยำกจนสู่ เ ป้ ำ หมำยกำรพึ่ ง ตนเอง พั ฒ นำภำคกลำง
เป็นฐำนเศรษฐกิจชั้นนำ พัฒนำภำคใต้เป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ที่หลำกหลำย
2) กำรพั ฒ นำเมื อ ง อำทิ พั ฒ นำสภำพแวดล้ อ มเมื อ งศู น ย์ ก ลำงของจั ง หวั ด
ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองอย่ำงมีบูรณำกำรภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของส่วนกลำง
ส่วนท้องถิ่นภำคประชำสังคม และภำคเอกชน พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง
3) กำรพัฒ นำพื้น ที่เศรษฐกิจ อำทิ พัฒ นำฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก
ให้เป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมหลักของประเทศที่ขยำยตัวอย่ำงมีสมดุล มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
ศักยภำพของพื้นที่ พัฒ นำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนให้เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 1) ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและกำรลงทุนกั บมิตร
ประเทศ และแสวงหำตลำดใหม่สำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย
2) พั ฒ นำควำมเชื่ อ มโยงด้ ำ นกำรคมนำคมขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ และโทรคมนำคม
ในกรอบควำมร่วมมืออนุ ภูมิภ ำคภำยใต้แผนงำน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และ
ภูมิภำคอำเซียนเพื่ออำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์
3) พั ฒ นำและส่ ง เสริ ม ให้ ไทยเป็ น ฐำนของกำรประกอบธุ ร กิ จ กำรบริ ก ำร และ
กำรลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภำค
4) ส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศของผู้ประกอบกำรไทย
5) เปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในลักษณะหุ้นส่วน
ทำงยุทธศำสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำคที่มีควำมเสมอภำคกัน
6) สร้ำงควำมเป็ น หุ้ น ส่ว นกำรพั ฒ นำกับประเทศในอนุภูมิภ ำค ภูมิภ ำค และนำนำ
ประเทศ
7) เข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศโดยมีบทบำทที่สร้ำงสรรค์
8) ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำคและนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงในทุกด้ำนที่
เกี่ยวกับเรื่องควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน
9) บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและด้ำนกำรต่ำงประเทศ
10) ส่งเสริมให้เกิดกำรปรับตัวภำยในประเทศที่สำคัญ
จากการศึก ษาข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การศึ กษานานาชาติ พบว่า แผนพั ฒนำ
เศรษฐกิ จฯ ได้ ก ล่ ำวไว้ในยุ ท ธศำสตร์ ที่ 1 กำรเสริม สร้ ำงและพั ฒ นำศั ก ยภำพทุ น มนุ ษ ย์ โดยก ำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 3) คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมาตรฐานสากล และสำมำรถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง กำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชี วิต โดยขยำยควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำงสถำบั น อำชี ว ศึ ก ษำ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ภำคเอกชน และ
ผู้ เชี่ ย วชำญ ทั้ งในและต่ ำงประเทศ พั ฒ นำสำขำวิช ำที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญเฉพำะด้ ำนสู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ
กำรพัฒนำงำนวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยำยกำรจัดทำและกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะให้มำกขึ้น และ
จัดทำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ ำนระบบอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คน
ทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้มำตรกำรทำงภำษีจูงใจ
ให้ภำคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก (สำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2560: 65-70)
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3.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยำว 20 ปี เพื่อเป็นแผน
แม่บทสำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว ทั้งนี้เป็น กำรจัดทำขึ้น มำเพื่อทดแทนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
ซึ่งสิ้นสุดในปี 2559 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 มีสำระครอบคลุมทุกมิติ อำทิ กำรปฏิ รูป
กำรเรี ย นรู้ ก ำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ ส ถำนศึ กษำตำมแนวทำงกำรบริห ำรจัด กำรที่ ใช้โรงเรียนเป็ น ฐำน
กำรปฏิรูประบบกำรผลิตและพัฒนำครู กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติยึดหลักสำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ
ประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียมและทั่วถึงหลัก
ปรั ช ญ ำของเศรษ ฐกิ จ พ อ เพี ยงและห ลั ก กำรมี ส่ ว นร่ ว มของทุ กภ ำคส่ ว น ของสั ง คม อี ก ทั้ ง
ยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ประเด็นสำคัญ
เช่น คุณ ภำพของคนทุกช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ำของ
กำรกระจำยรำยได้ และวิ ก ฤตด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจำกนี้ ยั งยึ ด ตำมแนวทำงของยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ
(National Strategy) เป็นหลักและกรอบควำมคิดสำคัญในกำรจัดทำแผนฉบับนี้
วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ มีดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิตอย่ำ งเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
เป้ำหมำยสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) มีทั้งสิ้น 5 ประกำร ดังนี้
1) ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access)
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
อย่ำงเท่ำเทียม (Equity)
3) ระบบกำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพ สำมำรถพั ฒ นำผู้ เรี ย นให้ บ รรลุ ขี ด ควำมสำมำรถ
เต็มตำมศักยภำพ (Quality)
4) ระบบกำรบริ ห ำรจัด กำรศึ ก ษำที่ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพ เพื่ อ กำรลงทุ น ทำงกำรศึ ก ษำ
ที่คุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency)
5) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
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โดยมีรำยละเอียดของแต่ละยุทธศำสตร์ สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีควำมรักสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
3) คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพั ฒ นา 1) พั ฒ นำกำรจัด กำรศึก ษำเพื่ อเสริม สร้ำงควำมมั่น คงของ
สถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึ งกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจ จังหวัดชำยแดนภำคใต้
3) ยกระดั บ คุ ณ ภำพและส่ ง เสริ ม โอกำสในกำรเข้ ำ ถึ ง กำรศึ ก ษำในพื้ น ที่ พิ เศษ
(พื้นที่สูง พื้นที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)
4) พั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ จั ด กำรระบบกำรดู แ ลและป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คำม
ในรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้ า หมาย 1) ก ำลั ง คนมี ทั ก ษะที่ ส ำคั ญ จ ำเป็ น และมี ส มรรถนะต รงตำม
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
3) กำรวิจั ย และพั ฒ นำเพื่ อ สร้ำ งองค์ ค วำมรู้ และนวั ต กรรมที่ ส ร้ำ งผลผลิ ต และ
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
แนวทางการพั ฒ นา 1) ผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั งคนให้ มี ส มรรถนะในสำขำที่ ต รง
ตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
3) ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวั ตกรรมที่สร้ำงผลผลิต
และมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทยมีทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
และมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ
3) สถำนศึ ก ษำทุ ก ระดั บ กำรศึ ก ษำสำมำรถจั ด กิ จ กรรม/กระบวนกำรเรี ย นรู้
ตำมหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน
4) แหล่ ง เรี ย นรู้ สื่ อ ต ำรำเรี ย น นวั ต กรรม และสื่ อ กำรเรี ย นรู้ มี คุ ณ ภำพและ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
5) ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ
6) ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล
7) ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน
แนวทางการพั ฒ นา 1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค นทุ ก ช่ ว งวั ย มี ทั ก ษะ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย
2) ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
3) สร้ ำงเสริ ม และปรั บ เปลี่ ย นค่ ำ นิ ย มของคนไทยให้ มี วิ นั ย จิ ต สำธำรณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
4) พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ
5) พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
6) พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7) พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ
2) กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
3) ระบบข้ อ มู ล รำยบุ ค คลและสำรสนเทศทำงกำรศึ ก ษำที่ ค รอบคลุ ม ถู ก ต้ อ ง
เป็นปัจจุบัน เพื่อกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล
แนวทางการพั ฒ นา 1) เพิ่ มโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึ กษำ
ที่มีคุณภำพ
2) พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
3) พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
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ข้อย่อย 1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐาน
ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได้และสามารถ
ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
2) หลักสู ตร แหล่งเรียนรู้ และสื่ อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณ ภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
3) กำรวิจัย เพื่อพัฒ นำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณ ภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพั ฒ นา 1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรสร้ำ งจิ ต ส ำนึ ก รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
2) ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ งำนวิ จั ย และนวัต กรรมด้ ำนกำรสร้ำ งเสริม คุ ณ ภำพชี วิ ต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้ า หมาย 1) โครงสร้ ำ งบทบำทและระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรศึ ก ษำ
มีควำมคล่องตัวชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได้
2) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
3) ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนและพื้นที่
4) กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึก ษำรองรับลักษณะ
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรกำลังแรงงำนของประเทศ
5) ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรม
สร้ำงขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
3) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ

29
4) ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงินเพื่อกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
5) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จากการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 พบว่า ได้มีกำรกล่ำวถึง
กำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติในส่วนของสถำนศึกษำไว้ในชำติยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอ
ภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ มีกำรกำหนดไว้ในแนวทำงกำรพัฒนำข้อ 3) พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำน
กำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยง และเข้ำถึงได้ ข้อย่อย 1) พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำและด้ำนอื่น
ที่เกี่ยวข้องให้มีมำตรฐำนครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีควำมเป็นเอกภำพ เทียบเคียงกับมำตรฐำน
นานาชาติได้และสำมำรถใช้ร่วมกันระหว่ำงหน่ วยงำนในกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนภำยนอก
ที่เกี่ยวข้อง แต่ในส่วนของระดับอุดมศึกษำไม่ได้กล่ำวไว้ชัดเจน
3.4 กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) (ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2551: 33-34) เป้ำหมำยของกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับที่ 2 เมื่อ
สิ้ น สุ ด แผนในปี พ.ศ. 2565 คื อ “กำรยกระดั บ คุณ ภำพอุ ด มศึก ษำไทยเพื่ อผลิ ต และพั ฒ นำบุ ค ลำกร
ทีม่ ีคุณภำพสำมำรถปรับตัวสำหรับงำนที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพอุดมศึกษำไทยสร้ำงควำมรู้และ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในโลกำภิวัต น์ สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ของท้ อ งถิ่ น ไทยโดยใช้ ก ลไกของธรรมำภิ บ ำล กำรเงิน กำรก ำกั บ มำตรฐำนและเครือข่ ำยอุ ดมศึ กษำ
บนพื้นฐำนของเสรีภำพทำงวิชำกำร ควำมหลำกหลำยและเอกภำพเชิงระบบ”
จำกกำรศึกษำกรอบแผนอุดมศึ กษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
พบว่ำ ได้กำหนดควำมเป็นสำกลไว้ โดยกำหนดบทบำทของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ ให้อุดมศึกษำเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในกำรเพิ่มศักยภำพของประเทศในเวทีสำกล
ผ่ ำ นกำรสร้ ำ งและพั ฒ นำก ำลั ง คน และกำรสร้ ำ งควำมรู้ แ ละนวั ต กรรมผ่ ำ นระบบวิ จั ย และพั ฒ นำ
เพื่ อ ประโยชน์ ในภำคกำรผลิ ต โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนและกำรยกระดั บ ควำมเข้ ม แข็ งของสั งคมโดยรวม
แนวทำงกำรพัฒ นำโครงสร้ ำงพื้น ฐำนกำรเรียนรู้ รัฐ ควรลงทุ นสนั บ สนุ นกำรวิจัยและพัฒ นำทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ำนเทคโนโลยีฮำร์ดแวร์ ซอฟแวร์เนื้อหำสำระ
อุ ต สำหกรรมระดั บ ชำติ กำรส่ ง ออก ตลอดจนภู มิ ปั ญ ญำชำวบ้ ำ น เพื่ อ พั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันระดับสากลและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และจัดทำกรอบนโยบำยกำรพัฒนำระบบ “กำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษำ
ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบัณพิตในอนาคต คืออุดมศึกษำควรส่งเสริมกิจกรรม
นอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่กำรเรียนรู้ ของเยำวชนและนักศึกษำในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม
(Socialization) สมรรถนะพื้ น ฐำนที่ ข้ ำ มพ้ น ควำมรู้วิ ช ำกำร (Base line competencies) กำรสะสม
ควำมรู้และควำมสำมำรถเชิงบูรณำกำรที่ฝังตัว (Tacit knowledge and ability) ที่หำไม่ได้จำกกำรเรียน
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กำรสอนในห้อง ที่ขำดกำรปฏิสัมพันธ์ โดยปรับรูปแบบและเนื้อหำให้เหมำะสมกับสภำพสังคม กำรบูรณำ
กำรกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ำกับหลักสูตรเป็นอีกแนวทำงหนึ่ง เพื่อให้นักศึกษำได้ฝึก มีควำม
ท้ำทำยต่อนักศึกษำและต่ออำจำรย์ม ำกกว่ำกำรสอนตำรำอย่ำงเดียว และเพื่อเป็นกำรเปิดโลกทัศน์และ
เตรียมควำมพร้อมสำหรับบัณฑิตในสภำวะโลกำภิวัฒน์ กำรเพิ่มควำมเข้มข้นและประสิทธิภำพของกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุน ทั้งนี้ กำรเรียน
ด้ำนภำษำที่ มีป ระสิ ท ธิภ ำพและกำรซึมซับ วัฒ นธรรมต้องมีบริบท กำรแลกเปลี่ ยนนั กศึกษำ กำรเพิ่ ม
Mobility ของนักศึกษำและอำจำรย์ การจัดหลักสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกสำคัญ
นอกจำกนี้ ก ำรให้ ป ระชำคมอุ ด มศึ ก ษำเรี ย นรู้ แ ละเห็ น คุ ณ ค่ ำ ของพหุ ลั ก ษณ์
พหุวัฒนธรรม กำรเห็นจุดอ่อนจุดแข็งและทำงเลือกจำเป็นต้องส่งเสริมควำมหลำกหลำย (Diversity) และ
(Mobility) ของนั ก ศึ ก ษำต่ ำงวั ย ต่ ำงภู มิ ห ลั งวั ฒ นธรรมและสั งคม ต่ ำงเผ่ ำพั น ธุ์ เช่ น การจั ด โควต้ า
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายในประเทศกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศ
กลุ่มอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเซียใต้ กำรรับนักศึกษำวิทยำลัยชุมชนเข้ำเรียนต่อในมหำวิทยำลัย 4 ปี
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติของนักศึกษำมหำวิทยำลัยในพื้นที่บริกำรของวิทยำลัยชุมชน เป็นต้น
3.5 แผนพั ฒนามหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570)
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556)
มหำวิทยำลัย สุ โขทัยธรรมำธิรำชมีกำรกำหนดกรอบทิ ศทำงในกำรพัฒ นำระยะยำว
15 ปี เพื่ อ เป็ น เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำในระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย /ระดั บ คุ ณ ภำพ โดยแบ่ ง ช่ ว งเวลำ
ออกเป็น 3 ระยะ คือในช่วง 5 ปี แรก (พ.ศ. 2556-2560) ช่วงปี ที่ 10 (พ.ศ. 2561-2565) และในช่ วง
ปีที่ 15 (พ.ศ. 2566-2570) ตำมรำยละเอียดดังนี้
เป้าหมายปีที่
ระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคุณภาพ
ช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) - มุ่งสู่อันดับ 1 ใน 1000 ของระดับโลก และ
- ยื่นรับกำรประเมินตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand
Quality Award: TQA)
ช่วงปีที่ 10 (พ.ศ. 2561-2565) - มุ่งสู่อันดับ 1 ใน 500 ของระดับโลก และ
- ได้รับรำงวัลกำรควบคุมคุณภำพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality
Control: TQC)
ช่วงปีที่ 15 (พ.ศ. 2566-2570) - มุ่งสู่อันดับ 1 ใน 500 ของระดับโลก และ
- ได้รับรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award: TQA)
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พันธกิจ (Mission)
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ของมหำวิทยำลัย จึงกำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินกำร
ในแผนพั ฒ นำ มสธ. ระยะยำว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) และแสดงควำมเชื่ อ มโยงสู่ พั น ธกิ จ
ในแผนยุทธศำสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ระยะแรกให้เห็นตำมตำรำงเปรียบเทียบดังนี้
แผนพัฒนา มสธ. ระยะยาว 15 ปี
(พ.ศ. 2556-2570)
พันธกิจที่ 1 : พัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกล
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนอง
ต่อกำรพัฒนำประเทศ ภูมิภำค และโลก
พันธกิจที่ 2 : วิจัย ส่งเสริมและพัฒนำองค์
ควำมรู้ ด้ำนกำรศึกษำทำงไกลและองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
พันธกิจที่ 3 : บริกำรวิชำกำรโดยพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ชุมชน และ องค์กร สถำบัน
ในสังคมเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้และสังคม
ฐำนควำมรู้
พันธกิจที่ 4 : อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนำ และ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ
พันธกิจที่ 5 : พัฒนำองค์กรสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยเปิดชั้นนำของโลก

แผนพัฒนา มสธ. ระยะยาว 5 ปี
(พ.ศ. 2556-2560)
พันธกิจที่ 1 : พัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกล
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิต
บัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ
พันธกิจที่ 2 : วิจัย ส่งเสริมและพัฒนำองค์
ควำมรู้ ด้ำนกำรศึกษำทำงไกลและองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
พันธกิจที่ 3 : บริกำรวิชำกำรโดยพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ชุมชน และ องค์กร สถำบัน
ในสังคมเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้และสังคม
ฐำนควำมรู้
พันธกิจที่ 4 : อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนำ และ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ
พันธกิจที่ 5 : พัฒนำองค์กรสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยเปิดชั้นนำของโลก
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ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ในแผนฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ในแผนฯ ระยะยาว 15 ปี
ระยะยาว 15 ปี
ในแผนฯ ระยะ 5 ปี
ในแผนฯ ระยะ 5 ปี
พันธกิจที่ 1 : พัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำประเทศ ภูมิภำค และโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตและ ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิต
เพิ่มศักยภำพบัณฑิต/ พัฒนำกำลังคน
เพิ่มศักยภำพบัณฑิต/ ที่มีคุณธรรมนาความรู้
กำลังคนใหม่คุณภำพ
ให้มีคุณลักษณะ
กำลังคนของประเทศ
และจัดการศึกษา
และขีดควำมสำมำรถ
ที่พึงประสงค์ตำม
ให้มีขีดควำมสำมำรถ
ให้มีคุณภาพ
ในกำรแข่งขันสู่ระดับ
มำตรฐำนและอัตลักษณ์ ในกำรแข่งขันสู่ระดับ
ได้มาตรฐานตอบสนอง
สำกล
ของมหำวิทยำลัย
สำกล
ต่อการพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภำพตอบสนอง
และประเทศ
พลวัตของกำรจ้ำงงำน
และกำรแข่งขันในระดับ
สำกล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
2.1 เพื่อสร้ำงมำตรฐำน ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
2.1 เพื่อพัฒนา
พัฒนำควำมเข้มแข็ง
กำรศึกษำในระบบ
พัฒนำควำมเข้มแข็ง
มหาวิทยาลัย
ทำงวิชำกำรให้สำมำรถ กำรศึกษำทำงไกล และ ทำงวิชำกำร และ
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิด
แข่งขันได้และยกระดับ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยกระดับมำตรฐำน
ทางไกลชั้นนาที่
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ตำมอัตลักษณ์ของ
กำรศึกษำสู่สำกล
ได้รับการยอมรับ
สู่สำกลตำมอัตลักษณ์ มหำวิทยำลัย
ตำมอัตลักษณ์ของ
ในระดับสากล โดยใช้
ของสถำบัน
ให้มีควำมเข้มแข็งทำง สถำบัน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
วิชำกำร และสำมำรถ
ในการพัฒนาระบบ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับ
การเรียนการสอน
ในระดับชำติและ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
นำนำชำติ
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4. แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ/ ภาษาต่างประเทศ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4.1 แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม)
สกอ. (เดิม) ได้กำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ และหลั กสู ตร
ภำษำต่ำงประเทศของสถำบัน อุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2542 (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ,
2542) ไว้ดังนี้
หลักสูตรภาษาต่ างประเทศ หมำยถึง หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศทุกภำษำที่ใช้สื่ อ
กำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำต่ำงประเทศ
หลักสูตรนานาชาติ หมำยถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหำสำระที่มีมำตรฐำนและเปิดโอกำส
ให้ ใช้ภำษำเป็ นสื่อในกำรเรียนกำรสอนได้ทุกภำษำ รวมทั้งเปิดโอกำสให้ นักศึกษำต่ำงชำติเข้ำศึกษำได้
จำแนกได้ ดังนี้
1) หลักสูตรนานาชาติ ลักษณะนำนำชำติศึกษำ (International Studies Program)
ควรมีเนื้อหำสำระกิจกรรมครอบคลุมกำรศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม กำรเมืองของประเทศ
ต่ำง ๆ ซึ่งอำจศึกษำในลักษณะภูมิภำคกำรศึกษำ (Area Studies) เช่น ไทยศึกษำ อเมริกำศึกษำ เอเซีย
ศึกษำ เป็ น ต้น เพื่ อสร้ ำงควำมสั มพั น ธ์ และควำมเข้ำใจอันดี (Common Understanding) กำรพึ่งพำ
ซึ่งกันและกัน (Inter-dependent World) กำรขยำยโลกทัศน์ให้กว้ำง (Global Perspective) สู่กำรเป็นประชำคม
โลกที่ ต้ อ งมี ก ำรค้ ำ ขำยแข่ ง ขั น ทำงเศรษฐกิ จ ระหว่ ำ งประเทศ กำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ท ำงเทคโนโลยี
(Technology Transfer)
2) หลักสูตรนานาชาติ (International Programs) มีลักษณะต่อไปนี้ (1) เป็นหลักสูตร
ที่เปิ ดโอกำสให้ ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศเข้ำศึ กษำ (2) เนื้อหำของหลักสูตรต้องมี ควำมเป็ นนำนำชำติ
(3) อำจำรย์ผู้สอนต้องมีประสบกำรณ์ในเนื้อหำวิชำที่สอนและมีควำมรู้ภำษำที่ใช้สอนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก
(4) อุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน ตำรำเรียน สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ๆ และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีควำมทันสมัยและเอื้อให้นักศึกษำสำมำรถใช้ประโยชน์ได้มำกที่สุด (5) เป็นหลักสูตร
ที่มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรศึกษำ
กับสถำบันต่ำงประเทศ ได้แก่ กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ และนักวิชำกำรรวมถึงกำรปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่ำง
วัฒนธรรมและระหว่ำงชำติ เป็นต้น (6) ควรมีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ
3) รู ป แบบการจั ดการศึ กษาหลั กสู ตรนานาชาติ สำมำรถท ำได้ห ลำยรูป แบบ เช่ น
กำรขอควำมช่วยเหลื อจำกต่ำงประเทศในด้ำนกำรพัฒ นำหลั กสู ตร กำรส่ งผู้ เชี่ยวชำญมำท ำกำรสอน
กำรแลกเปลี่ย นอำจำรย์และนั กศึกษำ กำรเทียบโอนหน่ว ยกิต กำรให้ ป ริ ญ ญำระหว่ำงสถำบัน (Joint
Degree Program) และกำรร่วมมือกับต่ำงประเทศในรูปแบบอื่น ๆ (Joint Venture)
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4.2 แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559
(สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2559: 1-2)
ความหมาย
การจั ด การศึ ก ษาในต่ า งประเทศของสถ าบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทย หมำยถึ ง
กำรดำเนิ นกำรจัดกำรศึกษำระดับ อุดมศึกษำในต่ำงประเทศโดยสถำบันอุดมศึกษำของไทย ทั้งกำรจัด
กำรเรียนกำรสอน โดยสถำบันอุดมศึกษำของไทย หรือโดยควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ
ทั้งนี้ยกเว้นกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทย หมำยถึ ง สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำของรั ฐ เอกชน และ
มหำวิ ท ยำลั ย ในก ำกั บ และในสั ง กั ด ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ (เดิ ม ) และ
กระทรวงศึกษำธิกำร
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ หมำยถึง สถำบันอุดมศึกษำที่มิใช่สถำบันอุดมศึกษำ
ของไทย หมำยรวมถึง หน่วยงำนที่ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำหรือวิจัย อำทิ สถำบันวิจัย สถำบัน
วิชำชีพเฉพำะทำงชั้นสูง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ลั ก ษณะการจั ด การเรี ย นการสอนในต่างประเทศ หมำยรวมวิธีก ำรเรีย นกำรสอน
ในชั้น เรี ย นโครงกำร/กิจ กรรมสนั บ สนุ น กำรเรียนกำรสอนในชั้น เรียน เพื่ อสนั บสนุน กำรจัดกำรเรีย น
กำรสอนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยอำจจัดกำรศึกษำตำมรูปแบบ ดังนี้
1) เป็นกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำของไทย โดยได้รับปริญญำของไทย หรือ
2) เป็ น ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำของไทยกั บ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ
ต่ำงประเทศโดยได้รับปริญญำของไทย และ/หรือปริญญำร่วม
แนวทางการจัดการศึกษา
1) สถำบันอุดมศึกษำของไทยที่ไปจัดกำรศึกษำในต่ำงประเทศต้องเป็นสถำบันที่จัดตั้ง
โดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของไทย และจัดกำรศึกษำอย่ำงมีมำตรฐำนและคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรฯ และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและกระทรวงศึกษำธิกำร
ของประเทศไทย
2) สถำบั น อุดมศึกษำต่ำงประเทศ ต้อ งจัดตั้งโดยถูกต้องตำมกฎหมำยมี มำตรฐำน
คุณภำพตำมเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ และได้รับกำรรับรองวิทยฐำนะโดยหน่วยงำนของรัฐ หรือ
หน่วยงำนอื่นที่รัฐมอบหมำยให้ทำหน้ำที่ในประเทศนั้น ๆ

35
การจัดการศึกษา
1) สถำบันอุดมศึกษำของไทยต้องดำเนินกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องตำมระเบียบ
กฎหมำย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ
2) ในกรณีที่สถำบันอุดมศึกษำของไทยทำควำมตกลงร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับ
สถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ แล้วแจ้งสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำทรำบ
หลักสูตร/สาขาวิชา
1) หลักสูตรที่สถำบันอุดมศึกษำของไทยเปิดสอนตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ต้องสอดคล้องตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำที่มีผล
ใช้บั งคับ ในขณะนั้ น และเกณฑ์มำตรฐำนอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีผ ลกำรประเมินคุณ ภำพกำรศึกษำ
ภำยในเป็นไปตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนด กรณีเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำของไทยกับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ โดยได้รับปริญญำของไทย และ/หรือปริญญำร่วม
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมำยตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ
2) สถำบันอุดมศึกษำไทยต้องรำยงำนข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ จำนวนนักศึกษำ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอำจำรย์ประจำหลักสูตร อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
และข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำทรำบ และติดตำมกำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำ
กำรให้ปริญญำให้เป็นไปตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงทั้งสองสถำบัน
4.3 จุดมุ่งหมายในการจัดหลักสูตรนานาชาติ
จุดมุ่ งหมำยส ำคัญ ของรัฐในกำรจัดหลั ก สู ตรนำนำชำติเรียงล ำดับดังนี้ (ทองอินทร์
วงศ์โสธร ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ และวรรณำ โพธิ์น้อย, 2540: 26)
1) กำรผลิตบัณฑิตที่สำมำรถทำงำนในหน่วยงำนของประเทศที่ลักษณะงำนเกี่ยวข้อง
กับต่ำงประเทศ
2) กำรพัฒนำคณำจำรย์ของสถำบัน
3) กำรเตรียมคนไทยให้มีบทบำทในเวทีโลก
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่สำมำรถทำงำนในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
5) เพื่ อ เพิ่ ม ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ประเทศและกลุ่ ม ประเทศที่ มี ค วำมส ำคั ญ
ทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองต่อประเทศไทย
6) เพื่ อให้ ชำวต่ ำงประเทศมี ควำมรู้เกี่ ยวกั บประเทศไทยและมี โอกำสเรียนรู้วิ ถี ชี วิ ต
คนไทยมำกขึ้น
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4.4 รูปแบบในการจัดหลักสูตรนานาชาติ กำรจัดหลักสูตรนำนำชำติของถำบันอุดมศึกษำไทย
ในสั งกัด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุด มศึ กษำโดยใช้ค วำมร่ว มมือ กัน และกำรออกใบปริญ ญำบั ต ร
เป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ (ธเนศ จิตสุทธิภำกร, 2547: 6)
1) สถำบันอุดมศึกษำไทยจัดเอง
2) สถำบันอุดมศึกษำไทยร่วมมือกันระหว่ำงสถำบันในประเทศ
3) สถำบันอุดมศึกษำไทยร่วมมือกับต่ำงประเทศ
4) สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำไทยร่ ว มมื อ กั บ ต่ ำ งประเทศจั ด ตั้ ง ในลั ก ษณะเป็ น สถำบั น อุดมศึกษำนำนำชำติ
4.5 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (2558) ได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 โดยมีสำระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
อาจารย์ป ระจํ า หลั กสูตร หมำยถึง อำจำรย์ป ระจำที่ มีคุณ วุฒิ ตรงหรือสั ม พัน ธ์กั บ
สำขำวิช ำของหลั กสู ตรที่เปิ ดสอน ซึ่งมีห น้ ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ทั้งนี้ สำมำรถ
เป็ น อำจำรย์ ป ระจ ำหลั ก สู ต รหลำยหลั ก สู ต รได้ ในเวลำเดี ย วกั น แต่ ต้ อ งเป็ น หลั ก สู ต รที่ อ ำจำรย์ ผู้ นั้ น
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร
อาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลักสู ตร หมำยถึ ง อำจำรย์ประจำหลั กสู ตรที่ มีภ ำระหน้ ำที่
ในกำรบริ ห ำร และพั ฒ นำหลั ก สู ต รและกำรเรีย นกำรสอน ตั้ งแต่ ก ำรวำงแผน กำรควบคุ ม คุ ณ ภำพ
กำรติดตำมประเมินผล และกำรพัฒนำหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลำที่ จั ด กำรศึ ก ษำ โดยจะเป็ น อำจำรย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเกิ น กว่ ำ 1 หลั ก สู ต ร
ในเวลำเดีย วกั น ไม่ ได้ ยกเว้น พหุ วิท ยำกำร หรือ สหวิท ยำกำร ให้ เป็ น อำจำรย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
ได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำมำรถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ หลักสูตรปริญญำโทและปริญญำเอก มุ่งให้มีควำมสัมพันธ์
สอดคล้องกับ แผนพัฒ นำกำรศึกษำระดับ อุดมศึกษำของชำติ ปรัชญำของกำรอุดมศึกษำ ปรัช ญำของ
สถำบันอุดมศึกษำและมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพที่เป็นสำกล เน้นกำรพัฒนำนักวิชำกำรและนักวิชำชีพ
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับสูง ในสำขำวิชำต่ำง ๆ โดยกระบวนกำรวิจัยเพื่อให้สำมำรถบุกเบิกแสวงหำ
ควำมรู้ใหม่ได้อย่ำงมีอิสระ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
เชื่อมโยงและบูรณำกำรศำสตร์ที่ตนเชี่ยวชำญกับศำสตร์อื่นได้อย่ำงต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิช ำกำรและวิช ำชีพ ทั้งนี้ ในระดับ ปริญ ญำโท มุ่งให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรสร้ำงและ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ใหม่เพื่อกำรพัฒ นำงำนและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญำเอก มุ่งให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรค้นคว้ำวิจัยเพื่อสรรค์สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนสังคม
และประเทศ
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ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำค
กำรศึกษำปกติ 1 ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ สถำบันอุดมศึกษำที่เปิด
กำรศึ ก ษำภำคฤดู ร้ อ น ให้ ก ำหนดระยะเวลำและจ ำนวนหน่ ว ยกิ ต โดยมี สั ด ส่ ว นเที ย บเคีย งกั น ได้ กั บ
กำรศึกษำภำคปกติ สถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระบบไตรภำค หรือระบบจตุรภำค ให้ถือแนวทำง
ดังนี้
ระบบไตรภำค 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 3 ภำคกำรศึกษำปกติ 1 ภำคกำรศึกษำ
ปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภำค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต
ระบบทวิภำค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบทวิภำค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภำค
ระบบจตุรภำค 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 4 ภำคกำรศึกษำปกติ 1 ภำคกำรศึกษำ
ปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 10 สัปดำห์ โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุรภำค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิต
ระบบทวิภำค หรือ 2 หน่วยกิต ระบบทวิภำค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภำค
การคิดหน่วยกิต
1) รำยวิชำภำคทฤษฎี ที่ใช้เวลำบรรยำยหรืออภิปรำยปัญหำไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมง
ต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค
2) รำยวิ ช ำภำคปฏิ บั ติ ที่ ใช้ เวลำฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่ ำ 30 ชั่ ว โมงต่ อ ภำค
กำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค
3) กำรฝึ ก งำนหรื อ กำรฝึ ก ภำคสนำม ที่ ใช้ เวลำฝึ ก ไม่น้ อ ยกว่ำ 45 ชั่ว โมงต่ อ ภำค
กำรศึกษำปกติ ให้มีคำ่ เท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค
4) กำรทำโครงงำนหรือกิจกรรมกำรเรียนอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำย ที่ใช้เวลำทำ
โครงงำนหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่ำ 45 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบ
ทวิภำค
5) กำรค้นคว้ำอิสระ ที่ใช้เวลำศึกษำค้นคว้ำไม่น้อยกว่ำ 45 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ
ปกติให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค
6) วิทยำนิพนธ์ ที่ใช้เวลำศึกษำค้นคว้ำไม่น้อยกว่ำ 45 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติ
ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค
โครงสร้างหลักสูตร
1) ปริญญาโท ให้ มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งกำรศึกษำเป็น 2 แผน คือ แผน ก เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรวิจัยโดยมีกำรทำวิทยำนิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก1 ทำเฉพำะวิทยำนิพนธ์ซึ่งมีค่ำเทียบได้ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต สถำบันอุดมศึกษำอำจกำหนด
ให้ เรี ย นรำยวิ ช ำเพิ่ ม เติ ม หรื อ ท ำกิ จ กรรมทำงวิช ำกำรอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ได้ โ ดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต แต่ จ ะต้ อ ง
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ำมที่ ส ถำบั น อุ ด มศึ ก ษำก ำหนด แบบ ก2 ท ำวิ ท ยำนิ พ นธ์ ซึ่ งมี ค่ ำ เที ย บได้ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
12 หน่วยกิตและศึกษำงำนรำยวิชำอีกไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
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แผน ข เป็ น แผนกำรศึ ก ษำที่ เน้ น กำรศึ ก ษำงำนรำยวิ ช ำ โดยไม่ ต้ อ งท ำ
วิทยำนิพนธ์ แต่ต้องมีกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2) ปริญญาเอก แบ่งกำรศึกษำเป็น 2 แบบ โดยเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒ นำนักวิชำกำร
และนักวิชำชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็ น แผนกำรศึกษำที่เน้น กำรวิจัยโดยมีกำรทำวิทยำนิพ นธ์ที่ก่อให้ เกิด
ควำมรู้ใหม่ สถำบันอุดมศึกษำอำจกำหนดให้เรียนรำยวิชำเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทำงวิชำกำรอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตำมที่สถำบันอุดมศึกษำกำหนด ดังนี้ แบบ 1.1 ผู้เข้ำศึกษำ
ที่สำเร็จปริญญำโท จะต้องทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต แบบ 1.2 ผู้เข้ำศึกษำที่สำเร็จปริญญำ
ตรี จะต้องทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยำนิพนธ์ตำมแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้อง
มีมำตรฐำนและคุณภำพเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรวิจัยโดยมีกำรทำวิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพสูง
และก่อให้ เกิดควำมก้ำวหน้ ำทำงวิช ำกำรและวิช ำชีพ และศึกษำงำนรำยวิช ำเพิ่ มเติม ดั งนี้ แบบ 2.1
ผู้เข้ำศึกษำที่สำเร็จปริญญำโท จะต้องทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต และศึกษำงำนรำยวิชำอีก
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต แบบ 2.2 ผู้เข้ำศึกษำที่สำเร็จปริญญำตรี จะต้องทำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48
หน่วยกิต และศึกษำงำนรำยวิชำอีกไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยำนิพนธ์ตำมแบบ 2.1 และแบบ
2.2 จะต้องมีมำตรฐำนและคุณภำพเดียวกัน
จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
1) ปริญญาโท
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ ขั้นต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและมีผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่ำงน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ หรือขั้น ต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร
ที่ ไ ม่ ใช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรศึ ก ษำเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญำ และเป็ น ผลงำนทำงวิ ช ำกำรที่ ไ ด้ รั บ กำรเผยแพร่
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย
กรณี ที่ มี ค วำมจ ำเป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ส ำหรั บ สำขำวิ ช ำที่ ไม่ ส ำมำรถสรรหำอำจำรย์
ผู้รับผิ ดชอบหลักสู ตรครบตำมจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษำน้ อยกว่ำ 10 คน ทำงสถำบันอุดมศึกษำ
ต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิ ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
พิจำรณำเป็นรำยกรณี
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและกำรค้นคว้ำอิสระ ต้องเป็นอำจำรย์ประจำ
หลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำเอกหรื อ เที ย บเท่ ำ หรื อ ขั้ น ต่ ำปริ ญ ญำโทหรื อ เที ย บเท่ ำ ที่ มี ต ำแหน่ ง
รองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ และเป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ต้องเป็นผลงำนวิจัย
2) อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงำน
ทำงวิช ำกำรเช่น เดีย วกับ อำจำรย์ ที่ป รึกษำวิท ยำนิพ นธ์ห ลั กส ำหรับอำจำรย์ที่ ปรึกษำวิทยำนิพ นธ์ร่ว ม
ที่เป็ น ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ำยนอกต้องมีคุณ วุฒิ ปริญ ญำเอกหรือเทียบเท่ำ และมีผ ลงำนทำงวิช ำกำรที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่กำหนด
ข้ำงต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ ภำยนอกจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง เป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ
แห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ
อาจารย์ ผู้ ส อบวิท ยานิพ นธ์ ต้องประกอบด้วยอำจำรย์ประจำหลั กสู ตร และ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภำยนอกสถำบั น รวมไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรสอบต้องไม่เป็นอำจำรย์
ที่ป รึกษำวิท ยำนิ พนธ์ห ลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม โดยอำจำรย์ผู้ ส อบวิทยำนิพนธ์ต้อง
มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงำนทำงวิชำกำรดังนี้
(1) กรณีอำจำรย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิป ริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ
ขั้นต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำ เพื่ อรับ ปริญ ญำ และเป็ น ผลงำนทำงวิช ำกำรที่ ได้ รับ กำรเผยแพร่ตำมหลั กเกณฑ์ ที่ กำหนด
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุ คคลดำรงตำแหน่งทำงวิช ำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลั ง
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย
(2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ ภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิ ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ และ
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำรที่ ได้ รั บ กำรตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในวำรสำรที่ มี ชื่ อ อยู่ ในฐำนข้ อ มู ล ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ
ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่กำหนด
ข้ำงต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ ภำยนอกจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง เป็นที่ยอมรับ
ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยำนิ พ นธ์ หรื อ กำรค้ น คว้ ำ อิ ส ระ โดยผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบจำก
สภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ
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อาจารย์ ผู้ ส อน ต้ องเป็ น อำจำรย์ป ระจำหรือ อำจำรย์ พิ เศษที่ มี คุ ณ วุฒิ ขั้ น ต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่ สัมพันธ์กัน หรือในสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน
และต้ องมีป ระสบกำรณ์ ด้ำนกำรสอนและมีผ ลงำนทำงวิช ำกำรที่ ไม่ ใช่ส่ ว นหนึ่งของกำรศึกษำเพื่ อรับ
ปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
ให้ บุ คคลดำรงตำแหน่ งทำงวิช ำกำรอย่ ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 5 ปี ย้อนหลั ง ทั้งนี้ อำจำรย์พิ เศษ
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น
2) ปริญญาเอก
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำที่มีตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อ
รั บ ป ริ ญ ญ ำ แ ล ะเป็ น ผ ล งำน ท ำงวิ ช ำก ำรที่ ได้ รั บ ก ำรเผ ยแ พ ร่ ต ำม ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ ก ำห น ด
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุ คคลดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลั ง
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย
อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่ำงน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ ปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีตำแหน่งศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่
ไม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรศึ ก ษำเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญำ และเป็ น ผลงำนทำงวิ ช ำกำรที่ ได้ รั บ กำรเผยแพร่
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย
กรณี ที่ มี ค วำมจ ำเป็ น อย่ ำงยิ่งส ำหรั บ สำขำวิช ำที่ ไม่ ส ำมำรถสรรหำอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตำมจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษำน้อยกว่ำ 10 คน ทำงสถำบันอุดมศึกษำต้อง
เสนอจำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพิจำรณำ
เป็นรำยกรณี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1)อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอำจำรย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) ต้องมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ดังนี้
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ ประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก สำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ต้องมีคุณวุฒิ ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร
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ที่ มี ชื่ อ อยู่ ในฐำนข้ อ มู ล ที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นำนำชำติ ซึ่ งตรงหรือ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิท ยำนิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง
กรณี ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ำยนอกที่ไม่มีคุณ วุฒิ และผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่กำหนด
ข้ำงต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงมำก เป็ นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น และ
แจ้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ
อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ ว ยอำจำรย์ ป ระจ ำหลั ก สู ต ร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน รวมไม่น้อยกว่ำ 5 คน ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก โดยอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้
1) กรณี อำจำรย์ป ระจำหลั กสู ต ร ต้ องมีคุ ณ วุฒิ ป ริญ ญำเอกหรือ เทียบเท่ ำหรือ
ขั้นต่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำ เพื่ อรับ ปริญ ญำ และเป็ น ผลงำนทำงวิช ำกำรที่ ได้ รับ กำรเผยแพร่ตำมหลั กเกณฑ์ ที่ กำหนด
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุ คคลดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลั ง
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย
2) กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ำยนอก ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำเอกหรื อ เที ย บเท่ ำ และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง
กรณี ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ำยนอกที่ไม่มีคุณ วุฒิ และผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่กำหนด
ข้ำงต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงมำก เป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น และ
แจ้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ
อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอำจำรย์ประจำหรืออำจำรย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ หรือขั้น ต่ำปริญ ญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพัน ธ์กัน หรือในสำขำวิช ำของรำยวิชำที่ส อน และต้องมีประสบกำรณ์ ด้ำนกำรสอนและ
มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ
กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย
1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ในกรณี ร ำยวิช ำที่ ส อนไม่ ใช่ วิช ำในสำขำวิช ำของหลั ก สู ต ร อนุ โลมให้ อ ำจำรย์
ที่มีคุณ วุฒิ ระดับ ปริญ ญำโทหรือเที ยบเท่ำที่มีตำแหน่งทำงวิช ำกำรต่ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ทำหน้ำที่
อำจำรย์ผู้สอนได้
ทั้งนี้ อำจำรย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น
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ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1) อำจำรย์ ป ระจ ำหลั กสู ต ร 1 คน ให้ เป็ นอำจำรย์ที่ป รึกษำวิท ยำนิ พนธ์ห ลั กของ
นักศึกษำปริญญำโทและปริญญำเอกตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณี อำจำรย์ ป ระจ ำหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญ ำเอกหรื อ เที ย บเท่ ำ และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์ ให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำโทและ
เอกรวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภำคกำรศึกษำ
กรณี อ ำจำรย์ ป ระจ ำหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำเอกหรื อ เที ย บเท่ ำ และด ำรง
ต ำแหน่ ง ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ ขึ้ น ไป หรื อ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำโทหรื อ เที ย บเท่ ำ ที่ มี ต ำแหน่ ง รอง
ศำสตรำจำรย์ ขึ้ น ไป และมี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำรตำมเกณฑ์ ให้ เป็ น อำจำรย์ที่ ป รึก ษำวิท ยำนิ พ นธ์ ข อง
นักศึกษำระดับปริญญำโทและเอก รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภำคกำรศึกษำ
กรณี อ ำจำรย์ ป ระจ ำหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำเอกหรื อ เที ย บเท่ ำ และด ำรง
ตำแหน่ งศำสตรำจำรย์ และมี ควำมจำเป็ น ต้องดูแลนั กศึกษำเกินกว่ำจำนวนที่ กำหนดให้ เสนอต่อสภำ
สถำบันพิจำรณำแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภำคกำรศึกษำ หำกมีควำมจำเป็นต้องดูแลนักศึกษำมำกกว่ำ
15 คน ให้ขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเป็นรำยกรณี
2) อำจำรย์ ป ระจำหลั กสู ตร 1 คน ให้ เป็น อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้น คว้ำอิส ระของ
นักศึกษำปริญญำโทได้ไม่เกิน 15 คน
หำกเป็ น อำจำรย์ ที่ป รึกษำทั้งวิท ยำนิ พนธ์และกำรค้นคว้ำอิส ระ ให้ คิดสั ด ส่ ว น
จำนวนนักศึกษำที่ทำวิทยำนิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภำคกำรศึกษำ
3) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และ/
หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ และ/หรืออำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
2) ปริ ญ ญาเอก จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี ห รื อ เที ย บเท่ ำ
ที่ มี ผ ลกำรเรี ย นดี ม ำก หรื อ ปริ ญ ญำโทหรื อ เที ย บเท่ ำ และมี ผ ลกำรสอบภำษำอั ง กฤษได้ ต ำมเกณฑ์
ที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนด
การลงทะเบี ยนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่ เกิน 15
หน่วยกิต ในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ และให้ใช้เวลำศึกษำในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
1) ปริญญำโท ให้ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน 5 ปีกำรศึกษำ
2) ปริญญำเอก ผู้ที่สำเร็จปริญญำตรีแล้วเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำเอกให้ใช้
เวลำศึกษำไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ ส่วนผู้ที่สำเร็จปริญญำโทแล้วเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำเอกให้ใช้เวลำ
ศึกษำ ไม่เกิน 6 ปีกำรศึกษำ
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กำรลงทะเบี ย นเรียนสำหรับผู้ เข้ำศึกษำแบบไม่เต็มเวลำ ให้ ส ถำบันอุดมศึกษำ
กำหนดจำนวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ โดยเทียบเคียงกับจำนวน
หน่วยกิตที่กำหนดข้ำงต้นในสัดส่วนที่เหมำะสม
หำกสถำบันอุดมศึกษำใดมีเหตุผลและควำมจำเป็นพิเศษ กำรลงทะเบียนเรียนที่มี
จำนวนหน่วยกิตแตกต่ำงไปจำกเกณฑ์ข้ำงต้นก็อำจทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมำตรฐำน
และคุณภำพกำรศึกษำ
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
1) ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย
โดยคณะกรรมกำรที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ สำหรับ
ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
แผน ก แบบ ก2 ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำพร้อมทั้งเสนอวิทยำนิพนธ์
และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้งและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้
ผลงำนวิทยำนิพนธ์ห รือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
อย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรพิ จำรณำวำรสำรทำงวิช ำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ดังกล่ำว
แผน ข ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ และสอบผ่ ำนกำรสอบประมวล
ควำมรู้ (Comprehensive Examination) ด้ว ยข้อเขียนและ/หรือปำกเปล่ ำในสำขำวิช ำนั้ น พร้อมทั้ ง
เสนอรำยงำนกำรค้ น คว้ ำ อิ ส ระและสอบผ่ ำ นกำรสอบปำกเปล่ ำ ขั้ น สุ ด ท้ ำ ยโดยคณะกรรมกำรที่
สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ และรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระ หรือ
ส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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2) ปริญญาเอก
แบบ 1 สอบผ่ ำ นกำรสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination)
เพื่ อเป็ น ผู้ มีสิทธิขอทำวิทยำนิ พนธ์ เสนอวิทยำนิพนธ์ และสอบผ่ ำนกำรสอบปำกเปล่ ำขั้นสุ ดท้ ำยโดย
คณะกรรมกำรที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอก
สถำบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้
ส ำหรั บ ผลงำนวิท ยำนิ พนธ์ห รือ ส่ ว นหนึ่ งของวิทยำนิ พ นธ์ต้ องได้รับ กำร
ตีพิ ม พ์ ห รือ อย่ ำงน้ อ ยได้ รั บ กำรยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวำรสำรระดั บชำติ ห รือนำนำชำติ ที่มี คุ ณ ภำพตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์ กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2 ศึกษำรำยวิชำครบถ้ว นตำมที่กำหนดในหลั กสู ตร โดยจะต้องได้
ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ำกว่ ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรือ เที ย บเท่ ำ สอบผ่ ำนกำรสอบวั ด
คุณสมบั ติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้ มีสิทธิขอทำวิทยำนิพนธ์ เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบ
ผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอกสถำบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้
ส ำหรั บ ผลงำนวิท ยำนิ พนธ์ห รือ ส่ ว นหนึ่ งของวิทยำนิ พ นธ์ต้ องได้รับ กำร
ตีพิ ม พ์ ห รือ อย่ ำงน้ อ ยได้รั บ กำรยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ในวำรสำรระดั บชำติ ห รือนำนำชำติ ที่มี คุ ณ ภำพตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์ กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา ปริญญำโทและปริญญำเอก สถำบันอุดมศึกษำ
ที่มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ และอักษรย่อสำหรับสำขำวิชำไว้แล้ว ให้ใช้ชื่ อ
ปริญญำตำมที่กำหนดในพระรำชกฤษฎีกำนั้นในกรณีที่ปริญญำใดยังมิได้กำหนดชื่อไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ
หรือกรณีที่สถำบันอุดมศึกษำใดไม่มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ และอักษรย่อ
ส ำหรั บ สำขำวิ ช ำให้ ใช้ ชื่ อ ปริ ญ ญำตำมหลั ก เกณฑ์ ก ำรก ำหนดชื่ อ ปริ ญ ญำ ตำมที่ ค ณะกรร มกำร
กำรอุดมศึกษำกำหนด
การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบกำรประกันคุณภำพ
ของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในกำรประกันคุณ ภำพอย่ำงน้อย 6 ด้ำน คือ 1) กำรกำกับมำตรฐำน
2) บัณฑิต 3) นักศึกษำ 4) คณำจำรย์ 5) หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรีย น 6) สิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีกำรประเมินและ
รำยงำนผลกำรดำเนิ น กำรของหลั กสู ตรทุ กปี ก ำรศึ กษำเพื่ อน ำข้อ มูล ที่ ได้ ไปปรับ ปรุงพั ฒ นำหลั ก สู ต ร
เป็นระยะ ๆ อย่ำงน้อย ตำมรอบระยะเวลำของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจัยในประเทศ
5.1.1 เชาว์ โรจนแสง อนุพงศ์ บุญญานุพงศ์ และวัชรี ลิมังกูร (2539) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง
กำรศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ จุ ด คุ้ ม ทุ น กำรจั ด กำรเรี ย นก ำรสอนในระบบทำงไกลของมหำวิ ท ยำลั ย
สุโขทัยธรรมำธิรำช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทำงไกลของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยครอบคลุมถึงกำรวิเครำะห์รำยรับ รำยจ่ำย และจุดคุ้มทุน ตลอดจน
อัตรำค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำกนักศึกษำในรำยกำรสำคัญที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทำงไกล
โดยวิเครำะห์จำกข้อมูลกรณีเฉพำะของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเท่ำนั้น
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ก ำหนดวิธีก ำรวิ จัย ด้ ว ยกำรวิ จัย เชิ งวิเครำะห์ ป ริม ำณเกี่ ยวกั บ
รำยรับ รำยจ่ำย จุดคุ้มทุน และอัตรำส่วนเหลื่อมระหว่ำงรำยรับและรำยจ่ำย โดยศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลจำก
เอกสำรและหลักฐำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง กำรวิเครำะห์
ข้อมูลกระทำโดยนำข้อมูลมำปรับเข้ำกระบวนกำรวิเครำะห์เพื่อประมำณต้นทุน โดยใช้เทคนิควิเครำะห์
สมกำรถดถอยร่วมกับสถิติเชิงพรรณำด้วยกำรหำค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ย
จำกกำรวิจัยพบว่ำ ภำวะกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ดำเนินกำรให้บริกำรกำรเรียนกำรสอนระบบทำงไกลโดยมีต้นทุนกำรผลิตและบริหำร/ บริกำรทำงวิชำกำร
เป็นจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกับอัตรำที่เรียกเก็บ คือ รวมทุกรำยกำรเป็นต้นทุนสูงถึงร้อยละ 98.22 ของอัตรำ
ที่เรียกเก็บจำกนักศึกษำ ซึ่งจะเหลือเงินจำนวนที่เป็ นส่วนเหลื่อมระหว่ำงต้นทุนกับรำยได้อยู่เพียงร้อยละ
1.78 ที่จะนำไปใช้ดำเนินกำรด้ำนอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัยได้
ผลจำกกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำรำยได้ของมหำวิทยำลัยอยู่ในระดับที่เกือบจะ
ไม่ คุ้ม ทุ น ซึ่ งเป็ น สิ่ งที่ มหำวิท ยำลั ย สุ โขทั ยธรรมำธิรำชจะต้อ งพึ งตระหนั กถึงผลกระทบที่ อำจเกิ ดกั บ
กำรดำเนินกำรของมหำวิทยำลัยต่อไปในอนำคต
ข้ อ เสนอแนะ 1) มหำวิ ท ยำลั ย ควรวำงแผนกำรผลิ ต และกำรให้ บ ริ ก ำร
ที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 2) ควรมีมำตรกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงรัดกุม 3) ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
ทดแทนกำลังคนให้มำกขึ้น 4) เปิดหลักสูตร/สำขำวิชำใหม่ ณ จุดคุ้มทุน 5) หำแนวทำงในกำรลดต้นทุน
กำรผลิตชุดวิชำ6) ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิมพ์เอกสำรกำรสอนที่เป็นค่ำใช้จ่ำยผันแปรลงไป 7) จัดกำรเรียน
กำรสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 8) มีควำมเด็ดขำดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
9) ปรับอัตรำค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกนักศึกษำให้คุ้มกับต้นทุน
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5.1.2 สุ ม าลี สั ง ข์ ศ รี และคณะ (2543) ได้ ท ำกำรวิ จั ย เรื่ อ ง กำรศึ ก ษำทำงไกล
ในมหำวิทยำลัยที่คัดสรรจำกประเทศต่ำง ๆ : ประสบกำรณ์เพื่อประยุกต์สู่กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกล
ของไทย ในศตวรรษที่ 21 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษำสภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำทำงไกลของ
มหำวิทยำลัยที่คัดสรรในประเทศต่ำง ๆ ในด้ำนนโยบำยและแผนงำน กำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนและสื่อกำรสอน ผู้เรียน ผู้สอน กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กำรบริกำรสนับสนุน
กำรศึ ก ษำ และกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ 2) เพื่ อ ศึ กษำปั ญ หำในกำรจั ดกำรศึ ก ษำทำงไกลของ
มหำวิทยำลัยที่คัดสรร 3) เพื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยที่คัด
สรร และ 4) เพื่อเสนอแนวทำงกำรประยุกต์ใช้ประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลที่ได้จำกประเทศ
ต่ำง ๆ ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของไทย
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ มหำวิทยำลัยที่จัดกำรศึกษำทำงไกล โดยไม่มี
ชั้น เรียน จำนวน 5 แห่ ง จำก 5 ประเทศ ใน 5 ภูมิภำคของโลก ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง ได้แก่
มหำวิทยำลัยเปิดประเทศอังกฤษ มหำวิทยำลั ยอะธำบัสกำประเทศคำนำดำ มหำวิทยำลั ยทำงอำกำศ
ประเทศญี่ ปุ่ น สถำบั นกำรศึกษำระบบเปิ ดแห่งประเทศนิวซีแลนด์ และมหำวิทยำลัยเปิดแห่ งแอฟริกำใต้
นอกจำกนั้นยังศึกษำสภำพกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชด้วย
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยกำรศึกษำเอกสำรและกำรสืบค้นข้อมูลจำก
อิน เทอร์ เน็ ต เกี่ยวกับกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลั ยที่ คัดสรร กำรสอบถำมข้อมูลจำกบุ คลำกรของ
มหำวิ ทยำลั ย กำรสอบถำมควำมคิ ด เห็ น จำกผู้ เชี่ ย วชำญด้ ำนกำรศึ ก ษำทำงไกลในประเทศไทย และ
กำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำทำงไกลในประเทศไทย กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) สภำพกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยที่คัดสรรในประเทศต่ำง ๆ
มหำวิทยำลัยเปิดแต่ละแห่งยึดปรัชญำกำรศึกษำตลอดชีวิต มุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชน
ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยเฉพำะผู้ที่ประกอบอำชีพแล้ว แต่ละแห่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตร
ไปจนถึงระดับ ปริญ ญำ บำงแห่ งเปิ ดถึงปริญญำเอก มีห ลักสู ตรหลำกหลำยสำขำ กำรเรียนกำรสอนใช้
สื่อประสม ส่วนใหญ่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก บำงแห่งใช้สื่อคอมพิวเตอร์มำก กำรบริกำรสนับสนุนกำรศึกษำ
จัดอย่ำงหลำกหลำยและทั่วถึงในระดับพื้นที่ กำรประเมินผลกำรเรียนมีทั้งระหว่ำงภำคและปลำยภำค
ทุกแห่งมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2) ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยที่คัดสรรในประเทศต่ำง ๆ
ปัญหำที่พบมำก คือ ปัญหำกำรออกกลำงคันและปัญหำกำรเรียนด้วยตนเองของนักศึกษำ ปัญหำผู้สอน
ให้เวลำติดต่อกับนักศึกษำในด้ำนกำรเรียนน้อย ส่วนปัญหำด้ำนอื่น ๆ คือ ด้ำนนโยบำย ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนหลักสูตร ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและสื่อ ด้ำนกำรวัดและประเมินผล ด้ำนบริกำรสนับสนุน
กำรศึกษำและด้ำนกำรประกันคุณภำพ มีปัญหำในระดับปำนกลำงถึงน้อย
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3) กำรเปรียบเทียบสภำพกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยที่คัดสรร
ในประเทศต่ำง ๆ ทั้ง 9 ด้ำน พบว่ำ ในแต่ละด้ำนคล้ำยคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ และมีควำมแตกต่ำงกันบ้ำง
ในรำยละเอียดปลีกย่อย เช่น ด้ำนบริหำรจัดกำรบำงมหำวิทยำลัยมีหน่วยวิจัยตลำด หน่วยศึกษำควำมเสี่ยง
ด้ำนผู้ เรี ย นบำงมหำวิท ยำลั ย ก ำหนดอำยุ ผู้ เข้ ำเรีย น ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและสื่ อบำงมหำวิท ยำลั ย
มีบริกำรมำกกว่ำแห่งอื่น เช่น มีบริกำรติดตำมนักศึกษำ
4) แนวทำงพั ฒ นำกำรศึ ก ษำทำงไกล โดยเฉพำะส ำหรั บ มหำวิ ท ยำลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมำธิ ร ำช มี ดั ง นี้ ด้ ำ นนโยบำย ควรเน้ น ปรั ช ญำกำรศึ ก ษำตลอดชี วิ ต และให้ โ อกำสแก่
ผู้ด้อยโอกำส ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ควรบริหำรในรูปแบบคณะกรรมกำรและมีหน่วยงำนเฉพำะที่จำเป็น
ด้ำนหลักสูตร ควรมีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและมีหลักสูตรนำนำชำติ
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและสื่อ ควรใช้ประโยชน์จำกสื่อคอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ เรียน
กับผู้สอนมำกขึ้น ด้ำนกำรวัดและประเมินผลควรมีกำรประเมินทั้งระหว่ำงภำคและปลำยภำค ด้ำนบริกำร
สนั บ สนุ น กำรศึ ก ษำ ควรมี ศู น ย์ ก ำรเรี ย นกระจำยทุ ก พื้ น ที่ มี บ ริ ก ำรให้ นั ก ศึ ก ษำติ ด ต่ อ อำจำรย์ แ ละ
มหำวิทยำลัยได้สะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และมีบริกำรติดตำมนักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำน
5.1.3 ธเนศ จิตสุทธิภากร (2547) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรจัดกำร
โปรแกรมนำนำชำติ ข องสถำบั น อุด มศึ ก ษำไทย ผลกำรวิจั ย สรุป ได้ ดั งนี้ องค์ ป ระกอบของโปรแกรม
นำนำชำติเพื่อสู่ควำมเป็นสำกลมีองค์ประกอบด้วยกัน 6 ด้ำน ประกอบด้วยนักศึกษำ อำจำรย์ กิ จกรรม
นำนำชำติ ทรัพยำกรสนับสนุนในกำรเรียนค้นคว้ำหำข้อมูล กำรบริหำรจัดกำร และหลักสูตรนำนำชำติ
ปี 2547 มี โ ปรแกรมนำนำชำติ ที่ เปิ ด สอนอยู่ 520 หลั ก สู ต ร ในปี 2546
มีนักศึกษำต่ำงชำติ จำนวน 4,170 คน เป็นนักศึกษำจำกประเทศจีนมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 28.44 ของ
นักศึกษำต่ำงชำติทั้งหมด และนั กศึกษำส่วนมำกใช้ทุนส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 67.53 กำรจัดโปรแกรม
นำนำชำติ มี ก ำรจั ด อยู่ ใ น 4 รู ป แบบคื อ รู ป แบบที่ 1 สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำไทยจั ด เอง รู ป แบบที่ 2
สถำบันอุดมศึกษำไทยร่วมมือกันระหว่ำงสถำบันในประเทศ รูปแบบที่ 3 สถำบันอุดมศึกษำไทยร่วมมือกั บ
ต่ ำ งประเทศ รู ป แบบที่ 4 สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำไทยร่ ว มมื อ กั บ ต่ ำ งประเทศ จั ด เป็ น สถำบั น นำนำชำติ
โปรแกรมนำนำชำติอยู่ในรูปแบบที่ 1 มีมำกที่สุด รองลงมำ คือรูปแบบที่ 3 ส่วนรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 4
มีเท่ำกัน ปัญหำของกำรจัดโปรแกรมนำนำชำติส่วนมำกคือ จำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ น้อย และไม่มีควำมหลำกหลำย
ขณะที่กำรจัดกิจกรรมนำนำชำติมีน้อยเนื่องจำกขำดแคลนงบประมำณ
โปรแกรมนำนำชำติ ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น คื อ หลั ก สู ต รที่ เป็ น สำกลและ
สภำพแวดล้ อ มที่ เป็ น นำนำชำติ โครงสร้ ำ งกำรบริ ห ำรโปรแกรมนำนำชำติ มี อ ยู่ ใ น 2 ลั ก ษณะ
คือ เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำภำควิชำภำยใต้คณะหรือเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะในรูปแบบของวิทยำลัย
นำนำชำติ
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ปั จ จั ย แห่ งควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรโปรแกรมนำนำชำติประกอบด้วย 13
ปัจจัย คือ วิสัยทัศน์ ภำวะควำมเป็นผู้นำ ควำมคล่องตัวในกำรบริหำร คุณภำพอำจำรย์ หลักสูตรทันสมัย
เว็ปไซต์ทันสมัย กำรสื่อสำรดี ประชำสัมพันธ์เชิงรุก ใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนภำยนอก ควำมมีชื่อเสียงของสถำบัน ควำมสนใจร่วมกัน และกำรบอกต่อของศิษย์เก่ำ
โดยใน 8 ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จแรกมีอยู่ร่วมกันทุกโปรแกรมนำนำชำติ ทั้ง 4 รูปแบบ
กลยุทธ์ในกำรจัดกำรโปรแกรมนำนำชำติประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) กลยุทธ์ใน
กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นนำนำชำติประกอบด้วย กลยุทธ์ในกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของนักศึกษำ กลยุทธ์
กำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของคณำจำรย์ กลยุทธ์ในกำรพัฒนำกิจกรรมนำนำชำติ กลยุทธ์ในกำรจัดสรร
ทรัพ ยำกรที่ เอื้ออำนวยควำมสะดวกต่อผู้ เรี ยนในกำรค้นคว้ำหำข้อมู ล กลยุทธ์ในกำรพั ฒนำหลั กสู ตรให้ มี
ควำมเป็ นสำกล และกลยุท ธ์ในกำรบริ ห ำรจัดกำรโปรแกรมนำนำชำติ 2) กลยุทธ์ในกำรเพิ่มศักยภำพ
ทำงกำรแข่งขันให้มีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ประกอบด้วยกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือและกล
ยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหำหลักสูตร
5.1.4 กนิษฐา นาวารัตน์ (2549) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบและกลยุทธ์
กำรส่งเสริมควำมเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำนำนำชำติของประเทศไทย ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเครำะห์รูปแบบกำรส่งเสริมกำรศึกษำนำนำชำติ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพำะในประเทศมำเลเซียและสิงคโปร์ 2) วิเครำะห์บริบทของกำรศึกษำนำนำชำติในประเทศไทย
ศักยภำพของประเทศไทย และบทบำทควำมเป็นผู้นำในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำนำนำชำติในภูมิภำค
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ 3) พั ฒ นำรู ป แบบและกลยุ ท ธ์ในกำรส่ งเสริม ประเทศไทยให้ เป็ น ศู น ย์ก ลำง
กำรศึกษำนำนำชำติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรส่งแบบสำรวจ กำรสัมภำษณ์ และแบบสอบถำม กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ส่งแบบสำรวจไป ได้แก่ สถำนฑูตมำเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เขมร พม่ำ ลำว เวียดนำม บรูไน
และฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เพื่อสำรวจรูปแบบกำรส่งเสริมกำรศึกษำนำนำชำติในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ กำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ 12 ท่ำนจำกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชน หน่วยงำนของรัฐและ
องค์กรต่ำงประเทศ กำรส่งแบบสอบถำมไปยังผู้บริหำรหลักสูตรนำนำชำติของสถำบัน -อุดมศึกษำของรัฐ
และเอกชน และหน่ วยงำนของรั ฐที่ เกี่ย วข้อง 63 สถำบัน โดยจัดประชุมผู้ ท รงคุณ วุฒิ และตรวจสอบ
รูปแบบและกลยุทธ์เพื่อควำมเหมำะสมและสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง
จำกกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำวและประมวลผลจำกกำรวิเครำะห์โอกำส-อุปสรรค
จุดแข็ง-จุดอ่อน กำรใช้แรงผลั กดันทั้ง 5 ของ Porter ในกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน และ
กำรวิเครำะห์ ศักยภำพโดยใช้ Diamond Model ของ Porter ผลกำรวิจัย พบว่ำ รูป แบบที่ เหมำะสม
ในกำรส่ งเสริ มให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศูน ย์ กลำงกำรศึ ก ษำนำนำชำติในภู มิ ภ ำคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ได้แก่ กำรเป็นศู นย์กลำงกำรศึกษำนำนำชำติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ในประเทศอนุภูมิภำคกลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion/ GMS) ภำยใน 5 ปี พันธกิจที่สำคัญ
ได้แก่ กำรสร้ำงหลักสูตรนำนำชำติให้ได้มำตรฐำนสำกล กำรสร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในภูมิภำค
กำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ สถำบันทั้งในและต่ำงประเทศ และกำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ ยน
วัฒนธรรมระหว่ำงชำติ โดยเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ กำรพัฒ นำคุณภำพบัณฑิตให้มีสมรรถภำพสำกลและ
กำรพัฒ นำหลักสู ตรนำนำชำติ องค์ป ระกอบของรูป แบบและกลยุทธ์กำรส่ งเสริมควำมเป็นศูนย์กลำง
กำรศึกษำนำนำชำติ (P.I.L.L.A.R. Model) ได้แก่ นโยบำย ระบบสำรสนเทศ ผู้มีบทบำทหลัก กฎหมำย
และระเบียบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร โดยกลยุทธ์แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร แผน
โครงกำร และกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ
กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ น ำไปปฏิ บั ติ มี 3 ระดั บ ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ ระดั บ รั ฐ บำลและ
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งควรปรับนโยบำยและทิศทำงให้ชัดเจน และให้กำรสนับสนุนมหำวิทยำลัยไทย
ทั้งควำมตกลงร่วมมือกับมหำวิทยำลัยชั้นนำในต่ำงประเทศ ระดับสถำบันอุดมศึกษำ กำรรวมตัวกันสร้ำง
ควำมร่ ว มมื อ ของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำที่ มี ห ลั ก สู ต รนำนำชำติ ใ นประเทศไทย (Consortium of
International Education Thailand: CIET) เพื่อผลั กดันกิจกรรมวิชำกำรต่ำง ๆ และระดับหน่วยงำน
ส่ งเสริ ม กำรศึ กษำนำนำชำติ (Study in Thailand Agency: SITA) ซึ่งเป็ น หน่ ว ยงำนอิส ระ ให้ บ ริก ำร
นักศึกษำต่ำงชำติอย่ำงครบวงจร (One-stop service) และประสำนงำนกำรดำเนินกำรและกิจกรรมของ
CIET ตลอดจนทำกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดเชิงรุกทั้งในและต่ำงประเทศ
5.1.5 สุ ร ภี โสรั จ จกุ ล (2549) ได้ ท ำกำรวิ จั ย เรื่ อ ง กำรพั ฒ นำรู ป แบบศู น ย์ พั ฒ นำ
ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรเรี ย นรู้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษำหลั ก สู ต รนำนำชำติ ที่ ศึ ก ษำในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำสั ง กั ด
คณะกรรมกำรกำรอุด มศึก ษำ ผลกำรวิจั ย สรุป ได้ ดั งนี้ ยุ ท ธศำสตร์ก ำรเรียนรู้ข องนั ก ศึก ษำหลั กสู ต ร
นำนำชำติที่อยู่ในระดับมีควำมจำเป็นที่ต้องพัฒนำมำก คือ หมวดควำมตั้งใจ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรลด
ควำมกังวล ยุทธศำสตร์ที่มีควำมจำเป็นต้องพัฒนำ คือ หมวดกำรเรียนรู้ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กระบวนกำรจัด
กระท ำข้ อมู ล ยุ ท ธศำสตร์ กำรแยกแยะใจควำมหลั กและใจควำมรอง ยุท ธศำสตร์ในกำรสอบ หมวด
กำรบริห ำรและจั ดกำรตนเอง คือ ยุ ทธศำสตร์กำรมีส มำธิ ยุทธศำสตร์กำรประเมินตนเองในกำรสอบ
ยุทธศำสตร์กำรใช้ทรัพยำกรในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และยุทธศำสตร์กำรบริหำรเวลำ ส่วนยุทธศำสตร์
ที่ไม่มีควำมจำเป็นต้องพัฒนำ คือ หมวดควำมตั้งใจ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทัศนคติและยุทธศำสตร์
แรงจู ง ใจ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษำไทยและนั ก ศึ ก ษำต่ ำ งชำติ หลั ก สู ต รนำนำชำติ
มีควำมแตกต่ำงเป็ น นัย สำคัญ ทำงสถิติที่ 0.05 คือ หมวดควำมเรียนรู้ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรแยกแยะ
ใจควำมหลักและใจควำมรอง หมวดควำมตั้งใจ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรลดควำมกังวล และหมวดกำรบริหำร
และจั ด กำรตนเอง ได้ แ ก่ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรใช้ ท รั พ ยำกรเพื่ อ กำรส่ งเสริ ม กำรเรีย นรู้ และยุ ท ธศำสตร์
กำรประเมินตนเองโดยกำรสอบ รูปแบบศูนย์พัฒนำยุทธศำสตร์กำรเรียนรู้จึงพัฒนำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับ
ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษำหลั ก สู ต รนำนำชำติ เป็ น ส ำคั ญ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว นคื อ
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1) ผู้ ใช้บ ริกำรโดยเฉพำะนั กศึกษำชั้น ปี ที่ 1 และนักศึกษำที่มีปัญ หำในกำรเรียน 2) กำรให้ บริกำร คือ
กำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรสอบและกำรแนะแนว 3) กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีอิสระ เพื่อควำมคล่องตัว
โครงสร้ำงและบุคลำกรกำรสร้ำงบรรยำกำศไม่ตึงเครียด ทรัพยำกรที่ทันสมัย และกำรนำเสนอยุทธศำสตร์
ส่ งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพหลั ก สู ต รนำนำชำติ ด้ ว ยศู น ย์ พั ฒ นำยุ ท ธศำสตร์ ก ำรเรีย นรู้ เพื่ อ ช่ ว ยนั ก ศึ ก ษำ
ในกำรปรับตัวและเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำและเพื่อส่งเสริมควำมเป็นสำกลของ
นักศึกษำและหลักสูตรนำนำชำติ
5.1.6 เสาวภาคย์ วัฒนวิเชียร (2549) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำรวิเครำะห์อุปสงค์ของ
กำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติระดับปริญญำตรีในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำอุปสงค์และปัจจัย
ที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์ ควำมสำมำรถของสถำบัน กำรศึกษำในกำรตอบสนองต่ออุปสงค์ และแนวทำง
กำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติระดับปริญญำตรีในประเทศไทย โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด
อุปสงค์ใช้แบบจำลอง Logit ส่วนกำรวิเครำะห์ ประเด็นอื่นใช้สถิติเชิงพรรณำและกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
ซึ่งข้อมูล ที่ ใช้ในกำรศึกษำได้มำจำก 1) แบบสอบถำมของนักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติที่ศึกษำ
หลั กสูตรนำนำชำติระดับ ปริญ ญำตรีในประเทศไทย จำนวน 371 คน และ 357 คน ตำมล ำดับ และ
จำกนั ก ศึ ก ษำไทยและนั ก ศึ ก ษำต่ ำงชำติ ที่ ศึ ก ษำหลั ก สู ต รปกติ ระดั บ ปริญ ญำตรี ในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ จ ำนวน 359 คน และ 362 คน ตำมล ำดับ 2) กำรสั ม ภำษณ์ ควำมคิดเห็ น ของผู้ บ ริห ำร
หลักสูตรนำนำชำติ จำนวน 8 ท่ำน และ 3) กำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 15 ท่ำน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำที่ศึกษำหลักสูตรนำนำชำติระดับปริญญำตรีในสำขำบริหำรธุรกิจ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย ร้อยละ 83.8 เป็นนักศึกษำ
ไทย นั กศึกษำต่ำงชำติมีเพีย งร้อยละ 16.2 นักศึกษำส่ วนใหญ่ เลื อกศึกษำสำขำบริห ำรธุรกิจมำกที่สุ ด
(ร้อยละ 88.4) รองลงมำคือ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ร้อยละ 5.9) และกำรโรงแรมและ
กำรท่ อ งเที่ ย ว (ร้ อ ยละ 5.7) ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธพลต่ อ อุ ป สงค์ ข องในกำรเลื อ กศึ ก ษำหลั ก สู ต รนำนำชำติ
เรียงตำมลำดับควำมสำคัญ คือควำมมีชื่อเสียง คุณภำพและมำตรฐำนทำงกำรศึกษำของสถำบัน รำยได้ที่
คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกกำรทำงำน กำรสนับสนุนของบิดำมำรดำ ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ
ต่อหลักสูตรนำนำชำติ โอกำสในกำรมีงำนทำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ และรำยได้ของ
บิดำมำรดำ/ผู้ปกครอง ตำมลำดับ สำหรับกำรตอบสนองต่ออุปสงค์ทั้ง 3 สำขำวิชำ มหำวิทยำลัยส่วนใหญ่
เน้ นด้ำนกำรเรีย นกำรสอน บริกำรทำงกำรศึกษำ กำรพัฒ นำคุณ ภำพและมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ แต่
เนื่ องจำกมีต้น ทุน ในกำรจั ดกำรสูง และไม่ส ำมำรถจัดสรรทุนกำรศึกษำให้ เพียงพอกับควำมต้องกำรที่
เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมำก จึงทำให้จำนวนอำจำรย์และนักศึกษำชำวต่ำงชำติเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป
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ดังนั้น แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติระดับปริญญำตรีในประเทศไทย
เพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับหลักสูตรนำนำชำติในต่ำงประเทศ สถำบันกำรศึกษำจำเป็นต้องเน้นกำรพัฒนำ
คุณภำพ มำตรฐำนทำงกำรศึกษำ ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
กำลังคนและตลำดแรงงำน ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมที่นักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติสำมำรถ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน และเก็บค่ำเล่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมกำรเรียนที่
เหมำะสมไม่สูงมำกจนเกินไป
5.1.7 รัฐ ศาสตร์ กรสู ต (2554) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒ นำหลั กสู ตรเกียรตินิ ยม
บริหำรธุรกิจหลักสู ตรสำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ) วัต ถุประสงค์เพื่อพัฒ นำหลักสูตร
เกี ย รติ นิ ย ม สำขำวิ ช ำคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ในระดั บ ปริญ ญำตรี ส ำหรับ หลั ก สู ต รบริ ห ำรธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต
(หลักสูตรนำนำชำติ) มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต โดยมีขั้นตอนดำเนินงำน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นกำรสำรวจ
ข้อมูลพื้นฐำนที่ใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตร 2) ขั้นกำรพัฒนำหลักสูตร และ 3) ขั้นประเมินเอกสำรหลักสูตร
ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ 1) ผู้บริหำรหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) มหำวิทยำลัยเกษม
บั ณ ฑิ ต 2) อำจำรย์ ห ลั ก สู ต รบริ ห ำรธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนำนำชำติ ) มหำวิท ยำลั ย เกษมบั ณ ฑิ ต
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บ ข้อมูล ได้แก่ กำรสัมภำษณ์และแบบสอบถำม โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์
จะนำมำวิเครำะห์เนื้อหำเพื่อนำมำใช้ประกอบกำรวิจัย ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหำรคณะสนับสนุน
ให้เปิดหลักสูตรนี้ 2) หลักสูตรเกียรตินิยมหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ (หลั กสูตร
นำนำชำติ) ประกอบไปด้วยหน่วยกิตรำยวิชำทั้งหมด 124 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย หมวดกำรศึกษำ
ทั่วไป 34 หน่วยกิต หมวดวิชำแกน 45 หน่วยกิต กลุ่มวิชำเอกบังคับ 39 หน่วยกิต และกลุ่มวิชำเลือกเสรี
6 หน่วยกิต 3) เอกสำรหลักสูตรได้รับกำรประเมินจำกผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 5 ท่ำ น พบว่ำ หลักสูตรมีเอก
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง รวมถึงรำยละเอียดของหลักสูตร อำทิเช่น รำยวิชำ คำอธิบำยรำยวิชำ
และอื่น ๆ สอดคล้องกับปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรสำมำรถผลิตบุคลำกรที่มีคุณภำพ
ให้แก่ภำคอุตสำหกรรมได้
5.1.8 พอพันธ์ อุยยานนท์ และคณะ (2554) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำรเทียบเคียงระบบ
กำรศึ ก ษำทำงไกลของมหำวิ ท ยำลั ย สุ โขทั ย ธรรมำธิร ำช กั บ มหำวิท ยำลั ย เปิ ด ชั้ น น ำในต่ ำงประเทศ
ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) ได้ตัวชี้วัดจำนวน 64 ตัว โดยจำแนกเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงเป้ำหมำยสูงสุด
ของมหำวิทยำลัย เปิ ดที่ใช้ร ะบบกำรศึกษำทำงไกลตำมพั นธกิจและยุท ธศำสตร์ห ลั กของมหำวิทยำลั ย
จำนวน 23 ตัว และที่นำไปสู่เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยจำนวน 41 ตัว
2) เพื่อกำรเปรียบเทียบสมรรถนะ สำมำรถระบุลักษณะเด่นของมหำวิทยำลัยที่
ได้ศึกษำทั้ง 4 แห่ง ดังนี้ คือ UNISA มีกำรนำตัวแบบธุรกิจมำดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมในหน่วยงำน
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ทุ กระดั บ KNOU โดดเด่ น ด้ำนกำรวิจั ย และกำรน ำเทคโนโลยีม ำใช้ ในกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจั ย
IGNOU มีกำรกระจำยอำนำจไปยั งศูน ย์ ภู มิภ ำคอย่ำงชัดเจนและใช้สื่ อกำรเรียนกำรสอนที่ เข้ำถึงกลุ่ ม
ผู้ เรี ย นจ ำนวนมำกและมี ลั ก ษณะหลำกหลำย และ UT น ำกลยุ ท ธ์ ก ำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
อย่ำงต่อเนื่องมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง
3) ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ กำรจั ด ท ำแผนแม่ บ ทระยะยำวของมหำวิ ท ยำลั ย และ
ยกระดับมหำวิทยำลัยสู่สำกลมีประเด็นครอบคลุมระบบบริหำรจัดกำร ระบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
ระบบกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร ระบบสื่ อกำรศึกษำ ระบบกำรจัดส่งสื่อกำรศึกษำ ระบบสนับสนุน
ผู้เรียน ระบบกำรวัดและประเมินผล ระบบกำรบริหำรงำนวิจัย และระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
5.1.9 จรั ญ ญา เทพพรบั ญ ชากิ จ (2556) ได้ ท ำกำรวิจั ย เรื่ อ ง แนวทำงกำรบริห ำร
จัดกำรหลักสูตรนำนำชำติของมหำวิทยำลัยเอกชนไทย โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อศึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรนำนำชำติของมหำวิทยำลัยในประเทศไทย และเพื่อศึกษำแนวทำงกำรบริห ำรจัดกำร
หลักสูตรนำนำชำติของมหำวิทยำลัยเอกชนไทยที่มีคุณภำพ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
นำนำชำติของมหำวิทยำลัยในประเทศไทยมี 4 รูปแบบหลัก แต่ละรูปแบบมี 6 องค์ประกอบหลัก และ
มีส ภำพกำรบริ ห ำรงำนหลั กสู ตร 6 ประกำร ส่ วนแนวทำงกำรบริห ำรจัด กำรหลั กสู ตรนำนำชำติของ
มหำวิ ท ยำลั ย เอกชนควรให้ ค วำมส ำคั ญ ต่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรหลั ก สู ต รทั้ ง 5 ด้ ำน คื อ ด้ ำ นวิ ช ำกำร
ด้ำนกำรจัดกำรทั่วไป ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรเงินและด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ และมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเอกชนที่จัดกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติควรพิจำรณำแนวทำงที่ได้จำกกำรวิจัยไปพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
5.1.10 วาริ ธ ราศรี (2559) ได้ ท ำกำรวิ จั ย เรื่ อ ง กำรสร้ ำ งรู ป แบบควำมร่ ว มมื อ
ระหว่ำงไทย-ลำว ในด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำนำนำชำติ เพื่อรองรับควำมเป็นประชำคมอำเซียนกรณีศึกษำ
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ มหำสำรคำมกั บ มหำวิ ท ยำลั ย แห่ ง ชำติ ล ำว ผลกำรวิ จั ย สรุ ป ได้ ดั งนี้ มี รู ป แบบ
4 องค์ประกอบหลัก และ 14 องค์ประกอบย่อย ดังนี้
1) ด้ ำน ควำมร่ ว มมื อระห ว่ ำ งสถำบั น (Cooperation International
Institutions) ได้ แ ก่ (1) กำรท ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น (MOU) (2) ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งผู้ บ ริ ห ำร
มหำวิ ท ยำลั ย (3) ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำงภำคคณะฯ ต่ ำง ๆ และ (4) ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ำ งหลั ก สู ต ร
สำขำวิชำ/ภำควิชำ
2) ด้ำนกำรบูรณำกำรทรัพยำกร (Integration Resources) ได้แก่ (1) บูรณำกำร
ผสมผสำนในด้ำนเนื้ อหำวิช ำเรี ย น (2) บู รณำกำรผสมผสำนในด้ำนกำรเรียนกำรสอน (3) บู รณำกำร
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรที่เป็นกลำง (สำกล) (4) บูรณำกำรในด้ำนสถำนที่เรียน และ (5) บูรณำกำร
ในด้ำนงบประมำณ

53
3) ด้ ำ นควำมห ลำกหลำยท ำงวิ ช ำก ำร (Variety of Academic) ได้ แ ก่
(1) ควำมหลำกหลำยในด้ ำนเนื้ อ หำวิช ำเรียน (2) ควำมหลำกหลำยในด้ ำนหลั ก สู ต รสำขำวิช ำ และ
(3) ควำมหลำกหลำยในด้ำนภำษำ
4) ด้ำนกำรบริหำรที่ดีร่วมกัน (Serving Good Together) ได้แก่ (1) กำรบริกำรใน
เรื่องของเอกสำรผ่ำนแดนไทย-ลำว และ (2) กำรบริกำรในเรื่องของข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
5.1.11 มุกดาฉาย แสนเมือง (2560) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง กำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของ
คุ ณ ภำพบริ ก ำรทำงกำรศึ ก ษำของมหำวิ ท ยำลั ย ไทยจำกมุ ม มองของนั ก ศึ ก ษำหลั ก สู ต รนำนำชำติ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับควำมคำดหวังระดับกำรรับรู้ และช่องว่ำง (Gap) ระหว่ำงระดับควำมคำดหวัง
และระดับกำรรับรู้ที่ได้รับในคุณภำพบริกำรกำรศึกษำจำกมุมมองของนักศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจซึ่งมีแบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำหลัก สูตรนำนำชำติในมหำวิทยำลัยทั้งรัฐและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จำนวน 441 รำย โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอนสำหรับ
ข้อมู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ะน ำมำวิเครำะห์ โดยกำรใช้ ส ถิติ เชิ งพรรณนำแสดงกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อ ยละ
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรจัดอั นดับ ส่วนกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย สถิติที่ใช้ในกำร
ทดสอบ คือกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่น และกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย
ผลกำรวิจัยพบว่ำนักศึกษำในหลักสูตรนำนำชำติของมหำวิทยำลัยไทยมีระดับ
ควำมคำดหวังต่อคุณภำพกำรบริกำรทำงกำรศึกษำอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด แต่ระดับกำรรับรู้ในกำร
บริกำรที่นักศึกษำได้รับนั้นต่ำกว่ำที่ระดับนักศึกษำคำดหวังไว้คืออยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก ทำให้เกิด
คะแนนช่องว่ำงของคุณภำพบริกำรที่ติดลบ (A negative gap score) และส่งผลต่อควำมไม่พึงพอใจของ
นักศึกษำที่มีต่อคุณภำพกำรบริกำรที่มอบให้หลักสูตรนี้ และมำกไปกว่ำนั้นยังสำมำรถสรุปได้ว่ำนักศึกษำ
ทั้งในมหำวิทยำลัยรัฐและเอกชน รวมถึงนักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติไม่มีควำมพึงพอใจในคุณภำพ
กำรบริกำรโดยรวมของหลั กสู ตรนำนำชำติในมหำวิทยำลั ยไทย และเมื่อจัดอันดับคุณ ภำพกำรบริกำร
SERVQUAL Model ของหลั ก สู ตรนำนำชำติ ในมหำวิท ยำลั ย ไทยพบว่ำนั ก ศึ ก ษำไม่ พึ งพอใจคุ ณ ภำพ
บริ กำรด้ำนควำมมีน้ ำใจไมตรี มำกที่สุ ด รองลงมำคือ ด้ำนควำมน่ ำเชื่อ ถือ ด้ำนลั กษณะทำงกำยภำพ
ด้ำนควำมผูกพัน และด้ำนควำมเป็นมืออำชีพ ตำมลำดับ
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5.1.12 ศุ ภ ศิ ริ บุ ญ ประเวศ (2560) ได้ ท ำกำรวิ จั ย เรื่อ ง นวั ต กรรมระบบบริห ำร
คุ ณ ภำพของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ตำมเกณฑ์ คุ ณ ภำพระดั บ นำนำชำติ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษำ
1) กรอบแนวคิดระบบบริห ำรคุณ ภำพสถำบันอุดมศึกษำ และเกณฑ์คุณ ภำพสถำบันอุดมศึกษำระดับ
นำนำชำติ 2) สภำพปั จ จุ บั น และสภำพที่ พึ งประสงค์ในระบบบริห ำรคุณ ภำพของสถำบั นอุ ด มศึ กษำ
3) กำรปฏิบั ติที่ ดีของระบบบริ ห ำรคุณ ภำพของสถำบั น อุดมศึ กษำ 4) พั ฒ นำนวัตกรรมระบบบริห ำร
คุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพระดับนำนำชำติ กลุ่มประชำกร คือ สถำบันอุดมศึกษำ
สั งกั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ 124 แห่ ง ใช้ กลุ่ ม ตั ว อย่ ำง 92 แห่ ง ผู้ ให้ ข้อ มู ล ได้ แ ก่
อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี และหั วหน้ ำฝ่ำยคุณ ภำพหรือฝ่ำยประกันคุณ ภำพ รวม 276 คน และศึกษำ
แนวปฏิบัติที่ดีจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำดัชนีควำมต้องกำรจำเป็น และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรวิจัย พบว่ำ
1) กรอบแนวคิ ดระบบบริห ำรคุณ ภำพสถำบั นอุ ดมศึกษำประกอบด้ว ย 4
องค์ประกอบ และกรอบแนวคิดเกณฑ์คุณภำพระดับนำนำชำติ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
ควำมมีชื่อเสียง ด้ำนบุคลำกร ด้ำนนักศึกษำ ด้ำนงำนวิจัย และด้ำนรำยได้
2) สภำพปัจจุบัน ในภำพรวม อยู่ในระดับปำนกลำง และสภำพที่พึงประสงค์
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก
3) แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด้ ำ นกำรวำงแผนเน้ น ควำมสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทที่
เปลี่ ย นแปลง ด้ำนกำรควบคุ มคุ ณ ภำพและกำรปรับ ปรุงคุ ณ ภำพเน้ น ควำมต่ อเนื่อ งและชั ดเจน และ
ด้ำนกำรประกันคุณภำพเน้นกำรคิดเกณฑ์กำรประเมินตนเอง
4) นวัตกรรมระบบบริหำรคุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพ
ระดับ นำนำชำติ ชื่อ ระบบบริห ำรคุณ ภำพสถำบันอุดมศึกษำ แบบมุ่งเน้นกำรปรับปรุงคุณ ภำพระดับ
นำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง (CIQI)
5.2 การวิจัยในต่างประเทศ
5.2.1 Sanderson, Gavin (2007) ได้จัดทำบทควำมวิชำกำรเรื่อง กำรพัฒนำกำรศึกษำ
นำนำชำติ ในประเทศสิ งคโปร์ ( International education developments in Singapore) บทควำมนี้
พิจำรณำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำร่วมสมัยในประเทศสิงคโปร์และควำมสั มพันธ์กับบริบทระหว่ำง
ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรศึกษำนำนำชำติได้จัดตั้งขึ้นโดยเป็นผลมำจำกแรงจูงใจ ที่แตกต่ำงกันโดย
พื้นฐำนมำกกว่ำโปรแกรมกำรเก็บค่ำธรรมเนียมแบบเต็มจำนวนที่พบในประเทศตะวันตก บทควำมนี้ระบุ
ว่ำกำรศึกษำนำนำชำติบนชำยฝั่งในประเทศสิงคโปร์เป็นตัวเร่ง ให้เกิดกำรเตรียมสถำบันกำรศึกษำท้องถิ่น
ส ำหรั บ คลื่ น ลู ก ต่ อ ไปของกำรพั ฒ นำทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศ เนื่ อ งจำกเป็ น กำรปรั บ ทิ ศ ทำง
เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นภูมิภำคที่ครอบครองกำรขับเคลื่อนด้วย “เศรษฐกิจควำมรู้” ระดับอุดมศึกษำในภำค
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ตติยภูมิระดับโลก (กำรพิจำรณำถึงเนื้ อหำด้ำนประวั ติศำสตร์ วัฒ นธรรมและกำรพัฒ นำทำงเศรษฐกิจ
มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรเรียกร้องให้ประเทศสิงคโปร์ ก้ำวสู่ควำมเป็น “ศูนย์กลำง” ของกำรศึกษำ
นำนำชำติ) ซึ่งจะท้ำทำยรูปแบบเดิมของตะวันตกที่แพร่หลำยมำตลอดหลำยปี
5.2.2 Pring-Valdez, Anacleta (2012) ได้ ท ำกำรวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบหลั ก สู ต ร
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ : บทเรียนจำกกำรเทียบเคียงต่ำงประเทศ (Curriculum Model for Medical
Technology: Lessons from International Benchmarking) พบว่ ำ หลั ก สู ต รเป็ น องค์ ป ระกอบที่
สำคัญ ของกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ กำรพั ฒ นำหลั กสู ตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท ำหน้ำที่เป็ น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภำพเพื่อค้น พบควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นและระดับชำติทั้งในปัจจุบันและ
อนำคต ในควำมพยำยำมที่จะเสริมสร้ำงระบบกำรประกันคุณภำพระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศฟิลิปปินส์
สถำบันอุดมศึกษำจำเป็นต้องยกระดับกำรเสนอหลักสูตรอุดมศึกษำสู่มำตรฐำนนำนำชำติ
กำรยึ ด ตำมกรอบกำรคิ ด แบบ PMI (Plus, Minus, Interesting) ข้ อมู ล ได้ ถู ก
รวบรวมผ่ำนกำรทบทวนเอกสำรเชิงลึก กำรสัมภำษณ์ผู้ประสำนงำนโครงกำรและกำรลงพื้นที่สังเกตกำรณ์
ตำมโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศแคนำดำ
ผลลัพธ์กำรเทียบเคียงแสดงให้เห็นถึงกำรแจกแจงควำมคิดเชิงบวกต่อประเด็น
ต่ำง ๆ (Plus Points) และกำรพิจำรณำประเด็นที่เป็นจุดสนใจ (Interesting Points) (เป็นเทคนิคกำรคิด
วิเครำะห์ ที่น ำไปเป็ นแนวทำงกำรพั ฒนำ ปรับปรุงโครงสร้ำง เนื้อหำสำระของหลั กสูตร กลยุทธ์กำรเรียน
กำรสอน และกำรใช้กระบวนกำรประเมิ นสมรรถนะของหลั กสู ตรเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์แห่ งประเทศ
ฟิลิปปินส์)
5.2.3 Nakamura Wallitsch, Kristen (2013) ได้ทำกำรวิจัยเรื่อง ควำมเป็นสำกล
วิวัตน์ หลักสูตรกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกลำง: กรณีศึกษำประสบกำรณ์นักศึกษำระดับ บัณฑิตศึกษำ
น ำ น ำช ำ ติ (Internationalization, English Medium Programs, and the International Graduate
Student Experience in Japan: A Case Study)
งำนวิจัยครั้งนี้เป็นกรณี ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้โลกำภิวัตน์และสำกลวิวัตน์ทำง
วัฒ นธรรมเป็ น เสมื อนเลนส์ ที่ ส่ องให้ เห็ น ประสบกำรณ์ ควำมเป็ นอยู่ ของนั กศึ กษำระดับ บั ณ ฑิ ตศึก ษำ
นำนำชำติในบัณฑิตวิทยำลัยแห่งกำรศึกษำเอเซียแปซิฟิค (GSAPS) แห่งมหำวิทยำลัยวำเซดะ เมืองโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำนำนำชำติเป็นเสมือนตัว แสดงท้องถิ่นในชุมชนต่ำงประเทศ
เพื่อตอบคำถำมเกี่ยวกับ 1) เหตุผลที่นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำนำนำชำติตัดสินใจเรียนหลักสูตรกำรใช้
ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกลำงในประเทศญี่ปุ่น และ 2) ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและประสบกำรณ์ด้ำนสังคม
ของกลุ่มนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำนำนำชำติในประเทศญี่ปุ่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
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เชิงลึกนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำนำนำชำติ จำนวน 17 คน เพื่อสำรวจประสบกำรณ์ทำงกำรศึกษำและ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
ผลกำรอภิป รำยแสดงให้ เห็ นถึงลั กษณะเชิ งวิช ำกำรและกำรอยู่ร่วมกั นแบบ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในขณะที่อำศัยอยู่ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์แบบอุปนัยสรุปได้ถึงวิธีที่
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำนำนำชำติใช้ชีวิตทำงสังคมและทำงวิชำกำรท่ำมกลำงอิทธิพลของโลกำภิวัตน์
และสำกลวิวัตน์ทำงวัฒนธรรม
5.2.4 Alexander, Franco (2014) ได้ ท ำกำรวิ จั ย เรื่ อ ง “กำรพั ฒ นำกลยุ ท ธ์ แ ละ
กำรประเมิ น ผลในกำรบริ ห ำรหลั ก สู ต ร MBA (หลั ก สู ต รนำนำชำติ ) ” (Evaluation and Strategic
Development within The Brand Management of an International MBA Program) กำรประยุ ก ต์ ใช้
แนวทำงอุปนัยในกลยุทธ์กำรวิจัยแห่งทฤษฎีฐำนรำก (grounded theory) กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีนักศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำนธุรกิจ ณ มหำวิทยำลัยนำนำชำติมำศึกษำ
ต่อระดับบัณฑิตศึกษำในหลักสูตร MBA ด้ำนธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำม
แบบมำตรำส่ วนประกอบด้ว ยคำถำมปลำยปิดและปลำยเปิดโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่ มตัวอย่ำง
ที่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำนธุรกิจ จำนวน 273 คน
บทสรุ ป ของกำรศึ กษำครั้ งนี้ คื อ ลั ก ษณะควำมเป็ น สำกลของมหำวิ ท ยำลั ย
กำรสร้ ำงควำมคุ้ น เคย และที่ ตั้ ง ทำงภู มิ ศ ำสตร์ ข องมหำวิ ท ยำลั ย เป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ต่ อ กำรพิ จ ำรณำ
ลงทะเบียนศึกษำต่อหลักสูตร MBA (หลักสูตรนำนำชำติ) ของสถำบัน อนึ่ง ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ได้แก่
ด้ำนสภำพแวดล้อมระหว่ำงประเทศ จุดเด่นของมหำวิทยำลัยก็อำจเป็นลักษณะที่กำหนดไว้ในกำรพัฒนำ
กลยุทธ์ของกำรสร้ำงแบรนด์หลักสูตร MBA (หลักสูตรนำนำชำติ)
5.2.5 Armstrong, Napaporn & Laksana, Sangob (2016) ได้ ท ำกำรวิ จั ย เรื่ อ ง
ควำมเป็ น นำนำชำติ ในกำรศึ ก ษำระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ : กรณี ศึ ก ษำประเทศไทยและประเทศมำเลเซี ย
(Internationalization of Higher Education: Case Studies of Thailand and Malaysia)
ควำมเป็ น นำนำชำติในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเติบโตอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ
เนื่องจำกควำมต้องกำรที่จะส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดี กำรอพยพของแรงงำนที่มีทักษะในเศรษฐกิจโลก
ควำมต้องกำรของสถำบันกำรศึกษำที่จะสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น และกำรสร้ำงแรงงำนที่มีกำรศึกษำมำกขึ้นใน
กลุ่ ม ประเทศเศรษฐกิ จ เกิ ด ใหม่ (OECD, 2004) นอกจำกนี้ ผลกระทบของชุ ม ชน ASEAN (ASEAN
Communities) ตั้ ง แต่ ป ลำยปี 2015 สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำควำมเป็ น นำนำชำติ ใ นกำรศึ ก ษำ
ระดับอุดมศึกษำในประเทศไทย ซึ่งตระหนักว่ำเป็นหัวข้อวำระที่สำคัญระดับอำเซียน บทควำมนี้ต้องกำร
นำเสนอข้อค้นพบของกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมเป็นนำนำชำติในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำจำกกรณีศึกษำ
ในประเทศไทย (มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ) และประเทศมำเลเซีย (มหำวิทยำลัยนำนำชำติอิสลำม) ที่ซึ่งเป็น
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ประเทศสมำชิกอำเซียน วัตถุประสงค์กำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ 1) สำรวจองค์ประกอบสำคัญของควำมเป็น
นำนำชำติในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 2) บ่งชี้ปัจจัยที่จะพัฒ นำควำมสำเร็จของควำมเป็น นำนำชำติ
ในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 3) สร้ำงสรรค์และตรวจสอบรูปแบบแนวทำงกำรปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) ของควำมเป็นนำนำชำติในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในประเทศไทย
กำรศึกษำครั้งนี้ ใช้วิธีกำรศึกษำแบบผสมผสำน โดยใช้กำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพ และเก็บ รวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ บุคคลสำคัญของรัฐบำล จำกกรณี ศึกษำในหลำย ๆ
มหำวิ ท ยำลั ย ของทั้ ง สองประเทศด้ ว ยแบบสอบถำมโดยตรงไปยั ง ผู้ เชี่ ย วชำญและผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
ที่มี ป ระสบกำรณ์ เกี่ย วข้องกับ ควำมเป็ น นำนำชำติ และรวมทั้ งมี กำรจัดสนทนำกลุ่ ม (Focus Group)
ผู้เชี่ยวชำญในวงกำรอุดมศึกษำและควำมเป็นนำนำชำติ
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ องค์ประกอบสำคัญของควำมเป็นนำนำชำติในกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำและปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภำพของควำมเป็นนำนำชำติในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จำก
กรณีศึกษำในประเทศไทยและประเทศมำเลเซียเพื่อนำมำซึ่งรูปแบบแนวทำงปฏิ บัติที่ดี (Best Practice)
ประกอบด้ ว ย 7 องค์ ป ระกอบหลั ก ที่ ส ำคั ญ ดั งนี้ 3 อั น ดั บ แรกคื อ ภำครัฐ บำล คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ อันดับ 4 สถำบันอุดมศึกษำที่มีหกองค์ประกอบ
คุณภำพภำยใน อันดับ 5 เครือข่ำย/หุ้นส่วนระดับนำนำชำติ อันดับ 6 นำยจ้ำง และอันดับ 7 หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
5.2.6 Refnaldi, Fitrawati, and Aryuliva Adnan (2017) ได้ ท ำกำรวิ จั ย เรื่ อ ง
กำรวิเครำะห์ ควำมต้องกำรสู่กำรพัฒ นำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ห ลักสูตรกำรสอนภำษำอังกฤษ : กำรบรรลุ
มำตรฐำน ด้ ำ น กำรป ระกั น คุ ณ ภ ำพ AUN-QA (From Need Analysis to ELT Study Program
Learning Outcome Development: Meeting the Standards of the ASEAN University
Network Quality Assurance (AUN-QA)) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ภ ำยใต้บริบทกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมำกที่สุดของโปรแกรมกำรศึกษำเนื่องจำกหลักสูตร กิจกรรมกำรเรียนรู้ และ
วิธีกำรประเมิน ควรสอดคล้ องส่ งเสริ มกันด้วยผลลั พธ์กำรเรียนรู้ งำนวิจัยชิ้นนี้รำยงำนแผนที่ผ ลลัพ ธ์
กำรเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศำสตรบัณ ฑิต (กำรศึกษำภำษำอังกฤษ) ของ Universitas Negeri Padang
(UNP) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรวิจัยและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภำพ
ของหลักสูตรให้ดีขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อบรรลุมำตรฐำน AUN-QA
กำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เริ่ ม ต้ น โดยกำรส ำรวจควำมต้ อ งกำรของผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ วนเสี ย เกี่ย วกับ ควำมเหมำะสมของผลลั พธ์กำรเรียนรู้ กำรประเมิ นผลลั พ ธ์กำรเรียนรู้ข องหลั กสู ต ร
อย่ ำงต่อเนื่ อง กำรปรั บ ผลลัพ ธ์กำรเรียนรู้ให้ ดีขึ้นภำยใต้เกณฑ์ AUN-QA แล้ ว เก็บแบบสอบถำมจำก
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เกี่ ย วกั บ ผลลั พ ธ์ ก ำรเรี ย นรู้ ในหลั ก สู ต รและเอกสำรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร ELT
ในระดับอุดมศึกษำ และเกณฑ์ AUN-QA
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ผลกำรวิจัยบ่งชี้ว่ำมีช่องว่ำงระหว่ำงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ให้ทันสมัยจึงถูกจัดทำ
ขึ้นเพื่อเติมเต็มควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำรบรรลุเกณฑ์ AUN-QA

บทที่ 3

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการศึ กษาหลั กสูตรนานาชาติและภาษาต่ างประเทศระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1.1 แหล่งข้อมูล ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย มคอ. 2 รายละเอียด
ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555 (หลักสูตรสหวิทยาการ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 (หลักสูตรนานาชาติ) สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
เว็บไซต์ (Website) ในระบบอินทราเน็ ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบฟอร์มในการรวบรวมข้อมูล
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ (Website) ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet) ด้วยตัวเอง
และยังได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ จานวน
1 คน ส่ ง แบบสอบถามถึ ง ประธานคณะกรรมการประจ าสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ จ านวน 1 คน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรนิ เ ทศศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช านิเ ทศศาสตร์ อ าเซี ยน (หลั ก สู ตร
นานาชาติ) จานวน 7 คน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จานวน 3 คน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) จานวน 6 คน
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ทาการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
2.1 แหล่ ง ข้ อ มู ล การคั ด เลื อ กมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาหลั กสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบ
การศึกษาทางไกล แต่ยังไม่มีสถาบันที่จัดการศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้วิจัยจึงต้อง
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ในระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่มีข้อมูล มคอ. 2
รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รแบบเจาะจง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง มหาวิ ท ยาเกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ในส่ ว นของการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนานาชาติ แ ละภาษาต่ า งประเทศระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศคั ด เลื อ กแบบเจาะจงจากเว็ บ ไซต์ (Website) ในระบบ
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อินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยเปิดที่มีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนดประเด็นไว้มากที่สุดได้แก่
มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี (Korea National Open University (KNOU) และมหาวิทยาลัย
เปิดของประเทศญี่ปุ่น – บัณฑิตวิทยาลัย (The Open University of Japan – School of Graduate
Studies) และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบฟอร์ ม ในการรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ก าหนด
ประเด็นสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารและการจัดการ
ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ด้านการเรียนการสอน
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ (Website) ในระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ด้วยตัวเอง (ยกเว้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้วิจัยเดินทางไปศึกษาดูงานได้เก็บข้อมูล และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โดยตรง)
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ทาการวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
3.1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผนส าคั ญ ของชาติ และของมหาวิ ท ยาลั ย สุโขทัยธรรมาธิราช ทีเ่ กี่ยวข้องกับทิศทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ
3.2 สรุ ป ข้ อ มู ล ปั ญ หา และแนวทางการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนานาชาติ และ
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้นาข้อมูลในทุกขั้นตอนมาประกอบแล้ว เสนอแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยในประเทศ
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
- มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น –
บัณฑิตวิทยาลัย (The Open University
of Japan –School of Graduate Studies)
- มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี
(Korea National Open University)

แนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
นำเสนอกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์สภำพและปัญหำกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ ส ภำพกำรจั ดกำรศึ กษำนำนำชำติ และภำษำต่ ำงประเทศระดั บ
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยในและต่ำงประเทศ
ตอนที่ 3 กำรวิ เ ครำะห์ เ ปรี ย บเที ย บสภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รนำนำชำติ แ ละ
ภำษำต่ำงประเทศระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยในและต่ำงประเทศ
มีรำยละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีสภำพกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำต่ำงประเทศระดับ บั ณฑิ ตศึ ก ษำ ด้ำนกำรบริห ำรและกำรจัด กำรหลั กสู ตร ด้ำนโครงสร้ ำ ง
หลักสูตรและจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน และด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร
องค์ประกอบ
1.1.1 สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กร
สูงสุด ประกอบด้วย
- นำยกสภำมหำวิทยำลัย ที่ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง
- ปลัดทบวงมหำวิทยำลัยหรือผู้แทน
- อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์หรือ
ผู้แทน
- อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือ
ผู้แทน
- ผู้อำนวยกำรองค์กำรสื่อสำรมวลชน
แห่งประเทศไทยหรือผู้แทน
- ผู้ว่ำกำรกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
หรือผู้แทน
- อธิกำรบดีซึ่งเป็นกรรมกำรโดยตำแหน่ง

อานาจและหน้าที่
- ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของมหำวิทยำลัยและโดยเฉพำะ
มีอำนำจหน้ำที่ในกำรวำงนโยบำยของมหำวิทยำลัยเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร แก่สังคม และ
กำรทะนุบำรุงวัฒนธรรม ทั้งนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมหำวิทยำลัยและ นโยบำยของรัฐ
- จัดวำงระเบียบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
- อนุมัติปริญญำ ประกำศนียบัตรชัน้ สูง อนุปริญญำ และ
ประกำศนียบัตร
- พิจำรณำกำรจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิก สำนักงำนอธิกำรบดี
สถำบัน สำนักและสำขำวิชำ แล้วแต่กรณี
- อนุมัติกำรรับสถำบันวิชำกำรชั้นสูงเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย
- พิจำรณำกำรแต่งตั้งและถอดถอนอธิกำรบดีและศำสตรำจำรย์
ประจำ อนุมัติกำรแต่งตั้งและถอดถอน รองอธิกำรบดี ผู้อำนวยกำร
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- กรรมกำรสภำวิชำกำรซึ่งสภำวิชำกำร
เลือกจำนวนหนึ่งคน
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
แต่งตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่ำสี่คนแต่ไม่เกิน
เก้ำคน
1.1.2 สภาวิชาการ เป็นองค์กรรองลงมำ
ประกอบด้วย
- อธิกำรบดี
- ประธำนกรรมกำรประจำสำขำวิชำ
- ผู้อำนวยกำรสถำบัน
- ผู้อำนวยกำรสำนัก
- ศำสตรำจำรย์ประจำ
- ผู้แทนคณำจำรย์ประจำที่คณำจำรย์
เลือกจำกคณำจำรย์ประจำสำขำวิชำ ๆ ละ
หนึ่งคน

1.1.3 สาขาวิชาต่ำง ๆ 12 สำขำวิชำ
(มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ)
1.1.4 หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 9 สำนัก 1 สถำบัน คือ
สำนักวิชำกำร สำนักทะเบียนและวัดผล
สำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ สำนักบรรณ
สำรสนเทศ สำนักบริกำรกำรศึกษำ
สำนักพิมพ์ สำนักบัณฑิตศึกษำ และ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยมีสำนักงำน
อธิกำรบดีเป็นหน่วยงำนบริหำรส่วนกลำง

อานาจและหน้าที่
สถำบัน ผู้อำนวยกำรสำนัก รองผูอ้ ำนวยกำรสถำบัน รอง
ผู้อำนวยกำรสำนัก รองศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
- จัดวำงระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อกระทำกำรใด ๆ ตำมทีส่ ภำมหำวิทยำลัย
มอบหมำย และหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยที่มิได้
ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ
- พิจำรณำกำหนดหลักสูตร กำรสอน และกำรวัดผลกำรศึกษำ
- เสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญำ
และประกำศนียบัตร
- เสนอกำรจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิก สถำบัน สำนักและสำขำวิชำ
- พิจำรณำกำรรับสถำบันวิชำกำรชั้นสูงเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย
- เสนอแนะกำรแต่งตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
- พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและถอดถอน
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
- จัดหำวิธีกำรอันจะยังกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรบริกำรทำง
วิชำกำร ของมหำวิทยำลัย
- พิจำรณำให้ควำมเห็นแก่สภำมหำวิทยำลัยในเรื่องเกี่ยวกับ
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อกระทำกำรใด ๆ ตำมทีส่ ภำวิชำกำร
มอบหมำย
รับผิดชอบด้ำนวิชำกำรและหลักสูตร
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัย

64
องค์ประกอบ
1.1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกอบด้วย
-อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่ำงน้อย 2 คน (กรณีหลักสูตรระดับ
ประกำศนียบัตรและปริญญำตรี) หรือ
อย่ำงน้อย 3 คน (กรณีหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ) เป็นกรรมกำร หรือ
-อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อำจำรย์ประจำหลักสูตร เป็นกรรมกำร หรือ
-อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อำจำรย์ประจำหลักสูตร เป็นกรรมกำร
หำกมีควำมจำเป็นอำจแต่งตั้งอำจำรย์
อื่นภำยในมหำวิทยำลัยเป็นกรรมกำรเพิ่มเติม
ได้ตำมที่พิจำรณำเห็นสมควร
ทั้งนี้ อำจำรย์ 1 คน สำมำรถเป็น
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้มำกกว่ำ 1 คณะ
ให้คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำน และอีกคน
หนึ่งเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่งำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำ
จำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรมีวำระ
กำรดำรงตำแหน่ง 2 ปี

อานาจและหน้าที่
- จัดให้มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ วำงแผน ติดตำม ทบทวน
กำรดำเนินงำนหลักสูตร บริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
- พิจำรณำจัดทำแผนกำรผลิตชุดวิชำในภำพรวมของหลักสูตร
โดยประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
คณะกรรมกำรบริหำรชุดวิชำ (คบ.ช.) คณะกรรมกำรกลุ่มผลิตหรือ
ปรับปรุงชุดวิชำในหลักสูตรระดับปริญญำตรี คณะกรรมกำรผลิต
หรือปรับปรุงชุดวิชำในหลักสูตรระดับปริญญำโท และคณะกรรมกำร
ผลิตหรือปรับปรุงแนวกำรศึกษำชุดวิชำในหลักสูตรระดับปริญญำเอก
- กำรจัดทำรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) และ
รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.4) (ถ้ำมี) เพื่อเสนอ
สำขำวิชำและสภำวิชำกำร
- ประเมิน วิเครำะห์ รวบรวม รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
หลักสูตร ดังนี้
1) รำยงำนรำยภำคกำรศึกษำต่อสำขำวิชำและสภำวิชำกำร
ได้แก่ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) รำยงำนผล
กำรดำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.6) (ถ้ำมี)
2) รำยงำนรำยปีกำรศึกษำต่อสำขำวิชำและสภำวิชำกำร
ได้แก่ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7)
3) รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรรอบ 5 ปี ต่อสำขำวิชำ
สภำวิชำกำร
4) ติดตำมบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต
5) ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับผลกำรประเมิน
6) ปรับปรุงดัชนีด้ำนมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำเป็น
ระยะ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อยทุก ๆ 5 ปี
7) หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จานวนหลักสุตรที่เปิดสอน
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พัฒนำหลักสูตรนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำนิเทศศำสตร์
อำเซี ยน (หลั ก สู ต รนำนำชำติ ) 2) หลั ก สู ต รบริ ห ำรธุ ร กิ จ มหำบั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รภำษำอั ง กฤษ) และ
3) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำอำเซียนศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร
1.2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์
อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555 (หลักสูตรสหวิทยำกำร)
เปิดสอน ครั้งแรกในภำคต้น
ปีกำรศึกษำ 2557 โดยใช้เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
พ.ศ. 2548
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
(หลักสูตรนานชาติ) เปิดสอนในภำคต้น
ปีกำรศึกษำ 2560 และเลื่อนเปิดสอน
เป็นภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562
(มติสภำวิชำกำรครั้งที่ 17/2561
เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2561) โดยใช้
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558
1.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำขำวิชำ
วิทยำกำรจัดกำร กำหนดเปิดสอน
ครั้งแรกในภำคต้นปีกำรศึกษำ 2563
และมีกำรเลื่อนเปิดสอน
จนปิดหลักสูตร ไม่มีกำรเปิดสอน
โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ
พ.ศ.2558

การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ
- สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
หลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่
5/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน
2555
- สกอ. รับทรำบให้ควำม
เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม
2555
- สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
หลักสูตร ในกำรประชุมครั้งที่
6/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน
2560
- สกอ. รับทรำบให้
ควำมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8
มีนำคม 2561

- สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
หลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่
7/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน
2561
- สกอ. พิจำรณำ
ควำมสอดคล้องของหลักสูตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2561

แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต จัดกำรศึกษำ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
เป็นหลักสูตรของสถำบันโดยเฉพำะ
มี 2 แผนคือ
1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
จัดสำหรับนักศึกษำที่เลือกทำ
วิทยำนิพนธ์ โดยต้องศึกษำชุดวิชำ
4 ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) และทำ
วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ
มีกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
2) หลักสูตรแผน ข จัดสำหรับ
นักศึกษำที่ไม่เลือกทำวิทยำนิพนธ์
โดยต้องศึกษำชุดวิชำ 5 ชุดวิชำ (30
หน่วยกิต) และกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระ 1 ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) และ
มีกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นบั หน่วยกิต)

66
หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร
1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 (หลักสูตร
นานาชาติ) ไม่มีการเปิดสอน

การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ
สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
หลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม
2557 และครั้งที่ 6/2557 วันที่
27 มิถุนำยน 2557

แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต
จัดกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของ
สถำบันโดยเฉพำะ มี 2 แผนคือ
1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
จัดสำหรับนักศึกษำที่เลือกทำ
วิทยำนิพนธ์ โดยต้องศึกษำชุดวิชำ
6 ชุดวิชำ (36 หน่วยกิต) และ
ทำวิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ
มีกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
2) หลักสูตรแผน ข จัดสำหรับ
นักศึกษำที่ไม่เลือกทำวิทยำนิพนธ์
โดยต้องศึกษำชุดวิชำ 7 ชุดวิชำ
(42 หน่วยกิต) และกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระ 1 ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต)
และมีกำรอบรมเข้มเสริม
ประสบกำรณ์มหำบัณฑิต (ไม่นับ
หน่วยกิต)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต จัดกำรศึกษำ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
เป็นหลักสูตรของสถำบันโดยเฉพำะ
มี 2 แผนคือ
1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
จัดสำหรับนักศึกษำที่เลือกทำ
วิทยำนิพนธ์ โดยต้องศึกษำรำยวิชำ
8 รำยวิชำ (24 หน่วยกิต) และ
ทำวิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ
มีกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
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การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ

แผนการศึกษา
2) หลักสูตรแผน ข จัดสำหรับ
นักศึกษำที่ไม่เลือกทำวิทยำนิพนธ์
โดยต้องศึกษำรำยวิชำ 10 รำยวิชำ
(30 หน่วยกิต) และกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระ 6 หน่วยกิต และ
มีกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นบั หน่วยกิต)

1.3 ด้านการเรียนการสอน
1.3.1 ผู้เรียน คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำดังนี้
1) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรสหวิทยาการ)
(1) ส ำเร็ จกำรศึ กษำขั้ นปริ ญญำตรี หรื อเที ยบเท่ ำจำกสถำบั นอุ ดมศึ กษำ
ที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง หรือ
(2) เป็ น ผู้ ที่ส ภำวิช ำกำรมหำวิทยำลั ยสุ โ ขทัยธรรมำธิรำชพิจำรณำแล้ ว
เห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้ โดยไม่กระทบต่อกำรรักษำมำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ
หมายเหตุ
ก. ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น ต้ อ งไม่ เ ป็ น โรคที่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ต่อกำรศึกษำและไม่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่น
เนื่องจำกควำมประพฤติเสื่อมเสีย
ข. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำได้
2) หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจมหาบัณฑิต หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560 (หลั กสู ตร
ภาษาอังกฤษ)
(1) ส ำเร็ จกำรศึ กษำขั้ นปริ ญญำตรี หรื อเที ยบเท่ ำจำกสถำบั นอุ ดมศึ กษำ
ที่สภำมหำวิทยำลัยนั้น ๆ รับรอง หรือ
(2) ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำปริ ญ ญำตรี จ ำกหลั ก สู ต รของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ
ที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นหลัก หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด และ
(3) เป็ น ผู้ ที่ส ภำวิช ำกำรมหำวิทยำลั ยสุ โ ขทัยธรรมำธิรำชพิจำรณำแล้ ว
เห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้ โดยไม่กระทบต่อกำรรักษำมำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ
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ก. ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น ต้ อ งไม่ เ ป็ น โรคที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
กำรศึกษำและไม่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลั ยหรือสถำบันอุดมศึก ษำอื่น
เนื่องจำกควำมประพฤติเสื่อมเสีย
ข. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำและสื่อสำรโต้ตอบผ่ำนสื่อออนไลน์กับอำจำรย์ผู้สอนได้ดี
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557 (หลักสูตรนานาชาติ)
(1) ส ำเร็ จกำรศึ กษำขั้ นปริ ญญำตรี หรื อเที ยบเท่ ำ จำกสถำบั นอุ ดมศึ กษำ
ที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง
(2) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและไม่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลั ยหรือสถำบันอุดมศึก ษำอื่น
เนื่องจำกควำมประพฤติเสื่อมเสีย
1.3.2 ผู้สอน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลที่เอื้อ
ให้ นั ก ศึ ก ษำสำมำรถใช้ เ วลำว่ ำ งศึ ก ษำด้ ว ยตนเอง โดยไม่ ต้ อ งเข้ ำ ชั้ น เรี ย นตำมปกติ โดยอำศั ย
กำรใช้ สื่ อ ประสม ซึ่ ง มี สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เ ป็ น สื่ อ หลั ก สื่ อ โสตทั ศ น์ แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น สื่ อ เสริ ม
ทำให้อำจำรย์มีบทบำทแตกต่ำงไปจำกมหำวิทยำลัยปิดทั่ว ๆ ไป
หน้ ำ ที่ ห ลั ก ของอำจำรย์ เ น้ น กำรผลิ ต สื่ อ ประสมทั้ ง สื่ อ หลั ก และสื่ อ เสริ ม
ซึ่งเป็นสื่อที่นักศึกษำต้องใช้ประกอบกำรเรียนด้วยตนเอง นอกจำกนี้ยังมีภำระกำรเข้ำร่ วมปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษำทั้งกำรสัมมนำเสริม/ เข้ม กำรตอบกระดำนสนทนำ กำรฝึกอบรม/ กำรฝึกปฏิบัติตำมที่หลักสูตร
ก ำหนด และมี ก ำรอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบกำรณ์ ม หำบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม ที่ ก ำหนด
ในหลักสูตรเป็นชุดวิชำที่นักศึกษำทุกคนจะต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตก่อน
สำเร็จกำรศึกษำตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนดประมำณ 4 วัน หรือ 30 ชั่วโมง โดยมีอำจำรย์เป็นผู้
ประเมินผล โดยมีอำจำรย์ ดังนี้
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1) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศ
ศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 (หลักสูตรสหวิทยาการ)

อาจารย์ผู้สอน
- อำจำรย์ประจำสำขำวิชำ จำนวน 23 คน
- อำจำรย์ประจำหลักสูตร จำนวน 10 คน
- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 คน
- อำจำรย์พิเศษซึ่งมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำน
ต่ำง ๆ เป็นอำจำรย์พิเศษ โดยควำมเห็นชอบจำก
สภำวิชำกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมผลิตชุดวิชำในคณะกรรมกำร
ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชำ
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรสัมมนำเสริม/สัมมนำ
เข้มชุดวิชำ/ประสบกำรณ์วิชำชีพ
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ/
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่
- อำจำรย์ประจำสำขำวิชำ จำนวน 48 คน
พ.ศ. 2560 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- อำจำรย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน
- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 คน
- อำจำรย์พิเศษซึ่งมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำน
ต่ำง ๆ เป็นอำจำรย์พิเศษ โดยควำมเห็นชอบจำก
สภำวิชำกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมผลิตชุดวิชำในคณะกรรมกำร
ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชำ
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรสัมมนำเสริม/สัมมนำ
เข้มชุดวิชำ/ ประสบกำรณ์วิชำชีพ
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ/
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียน
- อำจำรย์ประจำ จำนวน 9 คน
ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 (หลักสูตรนานาชาติ)
- อำจำรย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 คน
- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 4 คน
- อำจำรย์พิเศษ ซึ่งมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำน
ต่ำง ๆ เป็นอำจำรย์พิเศษ โดยควำมเห็นชอบจำก
สภำวิชำกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมผลิตชุดวิชำในคณะกรรมกำร
ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชำ
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หลักสูตร

อาจารย์ผู้สอน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรสัมมนำเสริม/สัมมนำ
เข้มชุดวิชำ/ประสบกำรณ์วิชำชีพ
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ/
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์

1.3.3 สือ่
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล โดยจัดสำระ
ของหลักสูตรเป็นชุดวิชำที่บูรณำกำรเนื้อหำสำระและประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของชุดวิชำที่มีควำมสัมพันธ์กัน
เข้ ำไว้ ด้ วยกั นอย่ ำงมี ระบบในรู ปแบบชุ ดกำรสอนที่ เรี ยกว่ ำ “ชุ ดวิ ชำ” ซึ่ งบู รณำกำรเนื้ อ หำสำระและ
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ให้มีควำมสัมพันธ์อย่ำงเป็นระบบ แต่ละชุดวิชำมีค่ำไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิ ตทวิภำค
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ ชุดวิชำหนึ่ง ๆ แบ่งเนื้อหำกำรสอนไม่น้อยกว่ำ 15 โมดูล แต่ละโมดูล
ใช้เวลำศึกษำประมำณ 18 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำเป็นระบบทวิภำค ปีกำรศึกษำหนึ่งมี 2 ภำคกำรศึกษำ
ปกติ แต่ละภำคกำรศึกษำมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ ในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ นักศึกษำ
จะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต โดยที่นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียน
เรี ย นได้ 18 หน่ ว ยกิ ต ตำมที่ ส ำขำวิ ช ำก ำหนดเป็ น รำยกรณี ส่ ว นในภำคกำรศึ ก ษำพิ เ ศษนั ก ศึ ก ษำ
จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต จนกว่ำจะครบจำนวนหน่วยกิตตำมหลักสูตรในสำขำวิชำที่ศึกษำ
ทั้งนี้ นักศึกษำต้องใช้เวลำศึกษำไม่เกิน 6 ปีกำรศึกษำ นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำแรก ผู้เรียนต้องศึกษำ
และค้นคว้ำเนื้อหำจำกสื่อต่ำง ๆ ตำมหัวเรื่องที่สำขำวิชำและอำจำรย์ผู้สอนกำหนดด้วยตนเอง ผู้เรียนและ
ผู้ ส อนจะต้องกำหนดเวลำเพื่อเข้ำมำทำกิจ กรรมกำรเรียนกำรสอนพร้อมกัน ผู้ ส อนนำเสนอบทเรียน
ผ่ำนบนเว็ปไซต์และกระดำนสนทนำเพื่อให้ผู้เรียนเข้ำไปศึกษำเนื้อหำสำระตำมที่ได้รับมอบจำกผู้สอน
จำกสื่อผสมและมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนด้วยตนเอง เป็นกำรเรียนรู้บทเรียนเข้ำถึงได้พร้อมกั นและในเวลำ
เดียวกัน (Synchronous) เป็นรูปแบบกำรเรียนกำรสอนลักษณะกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียน
และผู้สอนกับผู้เรียนโดยสื่อสำรผ่ำนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กระดำนสนทนำ กำรประชุมทำงไกลด้วยเสียง
และกำรประชุ ม ทำงไกลผ่ ำ นจอภำพ น ำสภำพแวดล้ อมของแหล่ งทรั พยำกรออนไลน์ มำใช้ เชื่ อ มโยง
ไปยังฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เช่น หนังสือออนไลน์ ฐำนข้อมูลวิจัยและเนื้อหำรำยวิชำ เป็นต้น นักศึกษำสำมำรถ
เข้ำถึงเนื้อหำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์และใช้เป็นเครื่องมือในกำรสืบค้น
ระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนสื่อออนไลน์ที่มหำวิทยำลัยใช้เป็นระบบที่ เอื้อให้
นักศึกษำสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้ำชั้นเรียนตำมปกติ ใช้วิธีกำรศึกษำโดยศึกษำ
ด้วยตนเองตำมที่ได้รับมอบหมำยผ่ำนสื่อกำรสอนออนไลน์ดังนี้
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1) สื่อหลัก ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือออฟไลน์ตำมกลุ่มชุดวิชำ ระบุ
และแนะนำ ตำมแนวกำรศึ กษำออนไลน์ และ/หรือสื่อกำรศึกษำออฟไลน์ที่แนะนำครอบคลุ มเนื้ อ หำ
จำนวนรวม 6- 15 โมดูล/ชุดวิชำ
แนวการศึกษา (Study Guide) สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย แผนผังแนวคิ ด
แผนกำรสอนประจำหน่วย แผนกำรสอนประจำตอน สำระสังเขป แหล่งข้อมูลกิจกรรม แนวตอบกิจกรรม
และแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
2) สื่อเสริม ได้แก่ กำรเรียนกำรสอน และกำรสัมมนำผ่ำนสื่อออนไลน์
การเรี ย นการสอนผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ เน้ น กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน
แบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ำย ครอบคลุมกำรจัดทำประกำศ ปฐมนิเทศชุดวิชำ รำยละเอียดชุดวิชำ ปฏิทิน
กำรศึกษำ กำรมอบหมำยกิจกรรม กำรตรวจกิจกรรม กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ กำรตอบคำถำมนักศึกษำ
แหล่งเนื้อหำและกำรสัมมนำเสริมออนไลน์
กำรสัมมนำแบบออนไลน์ ประกอบด้วย กำรสัมมนำเสริม และกำรสัมมนำเข้ม
1.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ดังนี้
แผน ก แบบ ก2 ประเมินผลกำรศึกษำจำกผลงำนที่ได้มอบหมำยให้ทำกำรสอบชุด
วิชำประจำภำคกำรศึกษำ กำรสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ รวมทั้งกำรเข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์หรือ
ประสบกำรณ์วิชำชีพตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตรผ่ำนระบบออนไลน์ ดังนี้
1) กำรสอบชุดวิชำประจำภำคกำรศึกษำ เป็นกำรสอบประจำภำคกำรศึกษำ เพื่อ
วัดว่ำนักศึกษำมีควำมรู้ในชุดวิชำ ซึ่งอำจเป็นกำรสอบข้อเขียนหรือกำรวัดผลกำรศึกษำโดยวิธีอื่น โดย
นั ก ศึ ก ษำจะต้ อ งสอบชุ ด วิ ช ำทุ ก ชุ ด ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นไว้ เว้ น แต่ ชุ ด วิ ช ำนั้ น ได้ ถอนอย่ ำ งถู ก ต้ อ ง
ตำมประกำศมหำวิทยำลัย
2) กำรสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ เป็นกำรสอบเพื่อประเมินผลงำนวิทยำนิพนธ์ ของ
นักศึกษำหลักสูตรปริญญำโท แผน ก ประกอบด้วย กำรตรวจประเมินคุณภำพผลงำน กำรทดสอบควำมรู้
ของนั กศึกษำด้วยวิธีกำรสอบปำกเปล่ำ กระทำโดยคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ จำนวนไม่เกิน 4 คน
ที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ และถือว่ำสอบผ่ำนวิทยำนิพนธ์
เมื่อคณะกรรมกำรสอบทั้งคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบผ่ำน นักศึกษำมีสิทธิส อบปกป้องวิทยำนิพนธ์
ไม่เกิน 2 ครั้ง
3) กำรเข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตหรือประสบกำรณ์
วิชำชีพมหำบัณฑิต เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้นักศึกษำหลักสูตรปริญญำโทจะต้องเข้ำรับกำรอบรมผ่ ำน
ระบบออนไลน์ เพื่อพัฒ นำทัก ษะและบุ คลิ กภำพที่เหมำะสม ส่ งเสริมภำวะผู้ นำ รวมทั้ งกำรส่ ง เสริ ม
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คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำวิชำชีพ ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนสำเร็จกำรศึกษำหรือตำมที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร
แผน ข ประเมิ น ผลกำรศึ ก ษำจำกผลงำนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยให้ ท ำ กำรสอบ
ชุดวิชำประจำภำคกำรศึกษำ กำรสอบประมวลควำมรู้ (Comprehensive Examination) และกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระ รวมทั้งกำรเข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์หรือประสบกำรณ์วิชำชีพตำมที่กำหนดไว้
ในหลักสูตรดังนี้
1) กำรสอบชุดวิชำประจำภำคกำรศึกษำเป็นกำรสอบประจำภำคกำรศึกษำเพื่อ
วัดว่ำนักศึกษำมีควำมรู้ในชุดวิชำ ซึ่งอำจเป็นกำรสอบข้อเขียนหรือกำรวัดผลกำรศึกษำ โดยวิธีอื่น โดย
นั กศึกษำต้องสอบชุดวิช ำทุกชุดวิช ำที่ล งทะเบียนเรี ยนไว้ เว้นแต่ชุดวิช ำนั้นได้ถอนอย่ำงถู กต้ อ งตำม
ประกำศมหำวิทยำลัย
2) กำรสอบประมวลควำมรู้ (Comprehensive Examination) เป็ น กำรสอบ
ข้อเขียนและกำรสอบปำกเปล่ำหรือเป็นกำรสอบข้อเขียนอย่ำงเดียว สำหรับนักศึกษำหลั กสูตรปริญญำโท
แผน ข เพื่ อ วั ด ควำมสำมำรถในกำรบู ร ณำกำรควำมรู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษำไปแล้ ว ของนั ก ศึ ก ษำ โดยนั ก ศึ ก ษำ
มีสิทธิสอบประมวลควำมรู้เมื่อสอบผ่ำนชุดวิชำครบตำมหลักสูตรหรือกำลังศึกษำชุดวิชำในภำคกำรศึกษำ
สุดท้ำย และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 3.00 กำรสอบให้สอบข้อเขียนเป็นหลั ก ส่วนกำรสอบปำกเปล่ำ
เพิ่มเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ กำรสอบประมวลควำมรู้ภำค
ข้อเขียนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภำคทฤษฎีและภำคประยุกต์ โดยมีระยะเวลำในกำรสอบรวมกันไม่น้อย
กว่ำ 6 ชั่วโมง กระทำโดยคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้แยกตำมหลักสูตรหรือแขนงวิชำ จำนวนไม่น้อย
กว่ำ 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบประมวลควำมรู้โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำ นักศึกษำ
มีสิทธิ์สอบประมวลควำมรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
3) กำรสอบกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ เป็นกำรสอบปำกเปล่ำเพื่อประเมินควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำหลักสูตรปริญญำโท แผน ข ประกอบด้วย กำรตรวจ
ประเมิน คุณภำพผลงำน กำรทดสอบควำมรู้ข องนั กศึ ก ษำด้ว ยวิธีกำรสอบปำกเปล่ ำ และกำรประชุ ม
พิจำรณำผลงำนของกรรมกำร กระทำโดยคณะกรรมกำรสอบกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ จำนวนไม่เกิน 2 คน
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจำสำขำวิชำเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งและถือว่ำสอบผ่ำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระ เมื่อคณะกรรมกำรสอบทั้งคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบผ่ำน นักศึกษำมีสิทธิสอบกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
4) กำรเข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตหรือประสบกำรณ์
วิ ช ำชี พ มหำบั ณ ฑิ ต เป็ น กิ จ กรรมที่ ก ำหนดให้ นั ก ศึ ก ษำหลั ก สู ต รปริ ญ ญำโทจะต้ อ งเข้ ำ รั บ กำรอบรม
เพื่อพัฒนำทักษะและบุคลิกภำพที่เหมำะสม ส่งเสริมภำวะผู้นำ รวมทั้งกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยำวิชำชีพ ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยด้ วยระบบออนไลน์ก่อนสำเร็จกำรศึกษำหรือตำมที่กำหนดไว้
ในหลักสูตร
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กำรรำยงำนผลกำรศึ ก ษำของแต่ ล ะชุ ด วิ ช ำ ให้ ก ระท ำเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ซึ่งมีควำมหมำยและค่ำคะแนนต่อหน่วยกิต ดังนี้
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D
F

ความหมาย
ผลกำรประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent)
ผลกำรประเมินขั้นดีมำก (Very Good)
ผลกำรประเมินขั้นดี (Good)
ผลกำรประเมินขั้นค่อนข้ำงดี (Fairly Good)
ผลกำรประเมินขั้นพอใช้ (Fair)
ผลกำรประเมินขั้นอ่อน (Poor)
ผลกำรประเมินขั้นตก (Failed)

คะแนนต่อหน่วยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.0
0

นักศึกษำที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่ำ 2.0 ถือว่ำสอบไม่ผ่ำน ต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชำนั้นใหม่
ผลกำรศึกษำอำจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อื่น ดังนี้
P (Passed)
U (Unsatisfactory)
I (Incomplete)
IP (In Progress)
W (Withdrawn)
N (Not Graded and Credited)
SP (Suspended)

สอบผ่ำนสำหรับกำรประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
สอบไม่ผ่ำนสำหรับกำรประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน
กำรประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรมครบตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
ผลกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำตำมจำนวนหน่วยกิต
ที่ได้รับกำรประเมินในภำคกำรศึกษำนั้น
กำรยกเลิก ใช้ในกรณีที่นักศึกษำขอถอนชุดวิชำที่
ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ไม่นับคะแนน
ผลสอบของชุดวิชำที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน
ในภำคกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
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แผน ก แบบ ก2 ศึกษำชุดวิชำ ตำมที่กำหนดในหลักสูตร และข้อกำหนดของ
มหำวิทยำลัยโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ พร้อม
ทั้งเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้
ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำง
น้ อ ยได้ รั บ กำรยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวำรสำรระดั บ ชำติ ห รื อ ระดั บ นำนำชำติ ที่ มี คุ ณ ภำพตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิช ำกำรสำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ดังกล่ำว
แผน ข ศึกษำชุดวิชำครบถ้วนตำมที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ และสอบผ่ำนกำรสอบประมวล
ควำมรู้ (Comprehensive Examination) ด้ว ยข้อเขียนและ/หรือปำกเปล่ำในสำขำวิชำนั้น พร้อมทั้ง
เสนอรำยงำนกำรค้ น คว้ ำ อิ ส ระและสอบผ่ ำ นกำรสอบปำกเปล่ ำ ขั้ น สุ ด ท้ ำ ย โดยคณะกรรมกำรที่
มหำวิ ท ยำลั ย แต่ ง ตั้ ง โดยเป็ น ระบบเปิ ด ให้ ผู้ ส นใจเข้ ำ รั บ ฟั ง ได้ และรำยงำนกำรค้ น คว้ ำ อิ ส ระหรื อ
ส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
1.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา
มหำวิ ท ยำลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมำธิ ร ำช เป็ น มหำวิ ท ยำลั ย ที่ จั ด กำรศึ ก ษำแบบ
ไม่มีชั้นเรียนของตัวเองทำให้มหำวิทยำลัยจำเป็นต้องขอควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำทั่วประเทศไทย
อีกทั้งนั กศึกษำของมหำวิทยำลั ย สุ มีกระจำยอยู่ในทุกจังหวัดทั่ว ประเทศ มหำวิทยำลั ยจึงจำเป็นต้อง
จั ดบริ กำรกำรศึ ก ษำที่ เ อื้ อ อ ำนวยควำมสะดวกให้ แ ก่ นั กศึ ก ษำอย่ ำ งทั่ว ถึง และรวดเร็ว โดยใช้วิธี ก ำร
ต่ ำ ง ๆ ที่ นั ก ศึ ก ษำสำมำรถขอรั บ บริ ก ำรได้ ต ำมควำมพร้ อ มและควำมสะดวกโดยกำรจั ด บริ ก ำร
แก่ นั ก ศึ ก ษำ มหำวิ ท ยำลั ย ได้ มี ก ำรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ำรกำรศึ ก ษำเพื่ อ เป็ น แหล่ ง บริ ก ำรกำรศึ ก ษำ
แก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัยที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศอย่ำงน้อย 6 ประเภท ดังนี้
1) ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาภาค เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ำรกำรศึ ก ษำระดั บ ภู มิ ภ ำค
ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยได้ รั บ ควำมร่ ว มมื อ จำกสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำในส่ ว นภู มิ ภ ำค ได้ แ ก่ มหำวิ ท ยำลั ย ต่ ำ ง ๆ
ในกำรอนุญำตให้มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจัดตั้งศูนย์บริกำรกำรศึกษำขึ้น ณ สถำบันกำรศึกษำนั้น
ๆ ทั้ ง นี้ ศู น ย์ บ ริ ก ำรกำรศึ ก ษำภำคจะมี บ ทบำทและหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรจั ด บริ ก ำร
กำรสอนเสริ ม สรรหำบุ ค ลำกรในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ส อนเสริ ม เฉพำะในภู มิ ภ ำคที่ รั บ ผิ ด ชอบ
จัดสนำมสอบให้ปรึกษำและแนะแนวกำรศึกษำแก่นักศึกษำตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์และให้บริกำร
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
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2) ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ำรกำรศึ ก ษำระดั บ จั ง หวั ด
ที่จั ดตั้งขึ้น โดยได้รั บ ควำมร่ ว มมื อจำกสถำนศึก ษำระดับ มัธ ยมศึ ก ษำ สั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร (ตำมนโยบำยควำมร่ ว มมื อ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2521)
ในกำรอนุญำตให้มหำวิทยำลัยจัดตั้งศูนย์บริกำรกำรศึกษำจังหวัดขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำจังหวัดจะมีบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดสถำนที่
ที่ใช้ในกำรดำเนินกิจกรรมทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรปฐมนิเทศนักศึ กษำกำรสอนเสริม
กำรสอบ กำรแนะแนวกำรศึกษำ กำรจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บั ณฑิตศึกษำ และกิจกรรมกำรศึกษำอื่น ๆ
ที่มหำวิทยำลัยพิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสมและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษำ เป็นแหล่งบริกำรข่ำวสำรและ
หน่วยประชำสัมพันธ์ในระดับจังหวัดของมหำวิทยำลัย รวมทั้งเป็นหน่วยประสำนงำนในกำรติดต่อระหว่ำง
นักศึกษำกับมหำวิทยำลัยในกรณีที่นักศึกษำไม่สำมำรถติดต่อกับมหำวิทยำลัยได้โดยตรงอีกด้วย
3) ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ำรกำรศึ ก ษำที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
โดยควำมร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยรำชกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของสำขำวิ ช ำเป็ น ครั้ งครำวตำม
ควำมจำเป็นที่ต้องมีกำรศึกษำเฉพำะทำง โดยมีบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรให้กำรศึกษำ
ให้คำปรึกษำแนะนำทำงวิชำกำร เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ ประสบกำรณ์ ฝึกงำนฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง
ฝึกปฏิบัติภำคสนำมเฉพำะวิชำ ทั้งยังเป็นแหล่งกลำงในกำรสรรหำบุคลำกรผู้เชี่ ยวชำญในสำขำวิชำเฉพำะ
เพื่อเสนอต่อมหำวิทยำลัยพิจำรณำแต่งตั้งเป็นอำจำรย์สอนเสริม
4) ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ ในเรื อ นจํ า เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ำรที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น
โดยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับกรมรำชทัณฑ์ ให้มีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจใน
เรือนจำขึ้นในแต่ละภูมิภำค เพื่อเป็นสถำนที่จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษำและกิจกรรมบริกำร
กำรศึ ก ษำอื่ น ๆ แก่ นั ก ศึ ก ษำที่ เ ป็ น ผู้ ต้ อ งขั ง ในเรื อ นจ ำ/ทั ณ ฑสถำนที่ ก ระจำยอยู่ ทั่ ว ประเทศ
โดยไม่ต้องเดินทำงไปเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่วนกลำง
5) ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ มุ ม มสธ. เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ำรห้ อ งสมุ ด และ
สื่อกำรศึกษำที่ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนพันธมิตรภำยนอก ได้แก่ สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย (กศน.) กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร โดยให้ ม หำวิ ท ยำลั ย จั ด ตั้ ง
มุ ม มสธ. ขึ้ น ในห้ อ งสมุ ด ประชำชนอ ำเภอเมื อ งทุ ก จั ง หวั ด และส ำ นั ก วั ฒ นธรรม กี ฬ ำ และ
กำรท่ อ งเที่ ย ว กรุ ง เทพมหำนครให้ จั ด ตั้ ง มุ ม มสธ. ในห้ อ งสมุ ด ประชำชนของกรุ ง เ ทพมหำนคร
บำงแห่ ง รวมทั้งร่ ว มมื อ กับ กรมรำชทั ณ ฑ์จั ดตั้ ง มุม มสธ. ในห้ องสมุด เรื อ นจ ำ/ทั ณ ฑสถำนบำงแห่ ง
โดยศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ มุม มสธ. เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริก ำรสื่อกำรศึกษำต่ำง ๆ ได้แก่
เอกสำรกำรสอนพร้อมแบบฝึกปฏิบัติที่มหำวิทยำลัยผลิต หนังสืออ่ำนประกอบชุดวิชำ หนังสืออ้ำงอิง
หนังสือสำรคดีและควำมรู้ต่ำง ๆ และสื่อซีดีเสียงชุดวิชำ
6) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เป็นหน่วยงำนในสังกัดของมหำวิทยำลัย ซึ่งจัดตั้งอยู่ใน
ส่ ว นภู มิ ภ ำค รวม 10 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรสื่ อ กำรศึ ก ษำและบริ ก ำรข่ ำ วสำรข้ อ มู ล
ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยแก่นักศึกษำนักเรียน และผู้สนใจใฝ่รู้โดยทั่วไป
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1.4 ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
และภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จำกกำรวิ เ ครำะห์ แ บบสั ม ภำษณ์ ร องอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ยกำรศึ ก ษำและสนั บ สนุ น
กำรเรี ย นรู้ จ ำนวน 1 คน และแบบสอบถำมที่ ส่ ง ให้ ป ระธำนคณะกรรมกำรประจ ำสำขำวิ ช ำ
นิ เ ทศศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะกรรมกำรบริ ห ำรหลั ก สู ต รนิ เ ทศศำสตรมหำบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช ำ
นิเทศศำสตร์อำเซียน (หลักสูตรนำนำชำติ ) จำนวน 7 คน คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) จำนวน 3 คน คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรศิลปศำสตร-มหำบัณฑิต
แขนงวิชำอำเซียนศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) จำนวน 6 คน ระบุปัญหำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำง
กำรพัฒ นำกำรจั ด กำรศึ กษำในหลั ก สู ตรนำนำชำติ และภำษำต่ ำงประเทศในอนำคต ดังรำยละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1.4.1 ปัญหาการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ จําแนก
ตามประเด็น
ประเด็น
กำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตร

รายละเอียด
1) ขำดหน่วยงำนกลำงระดับมหำวิทยำลัยที่ทำหน้ำที่ที่ชัดเจน (n=3)
2) ขำดกำรสนับสนุนเรื่องกำรประชำสัมพันธ์จำกมหำวิทยำลัย (n =3)
3) ขำดบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (n=3)
4) ขำดกำรประชำสัมพันธ์ กำรรับสมัครนักศึกษำไม่ได้รับควำมสะดวก (n=2)
5) บุคลำกรสำยสนับสนุนขำดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี (n=1)
6) บุคลำกรสำยสนับสนุนไม่เพียงพอ (n=1)
7) กำรที่มหำวิทยำลัยมุ่งเป้ำทำกำไรจำกหลักสูตรนำนำชำติในระยะสั้น
ทำให้ค่ำเทอมสูงเกินกว่ำที่กลุม่ เป้ำหมำยจะจ่ำยได้ ทำให้มีจำนวนนักศึกษำ
สมัครน้อย (n =1)
8) ระเบียบกำรบริหำรและกำรจัดกำรขำดควำมยืดหยุ่น (n=1)
9) ขำดกำรสนับสนุนเพื่อเป็นกำรนำร่องในระยะเริ่มต้น เช่น กำรศึกษำ
บำงส่วน กำรให้ทุนกำรศึกษำ และทุนวิจัย เป็นต้น (n=1)
10) ไม่มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่สำขำวิชำ (n =1)
11) ขำดอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศจำกสถำบันในต่ำงประเทศที่ให้ควำมร่วมมือ
(n=1)
12) ด้ำนผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำประจำหลักสูตร (n=1)
13) ด้ำนผู้สอนทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ (n=1)
14) ขำดกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนและอุปกรณ์อำนวย
ควำมสะดวกที่เพียงพอ (n=1)
15) ขำดเทคโนโลยีที่ทันสมัย (n=1)
16) หน่วยงำนสนับสนุนมีกำรวิเครำะห์ค่ำเล่ำเรียนล่ำช้ำ (n=1)
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ประเด็น
รายละเอียด
กำรบริ ห ำรและกำรจั ดกำรหลักสูตร 17) กำรที่มหำวิทยำลัยมุ่งเป้ำทำกำไรจำกหลักสูตรนำนำชำติในระยะสั้นทำ
(ต่อ)
ให้ค่ำเทอมสูงเกินกว่ำที่กลุ่มเป้ำหมำยจะจ่ำยได้ ทำให้มีจำนวนนักศึกษำ
สมัครน้อย (n=1)
หลักสูตรและเนื้อหำวิชำ
1) เนื้อหำหลักสูตรยังขำดควำมทันสมัย (n=2)
2) เนื้อหำบำงส่วนในหลักสูตรอำจจะยำกเกินไปสำหรับผู้เรียน (n=1)
3) เนื้อหำหลักสูตรขำดควำมยืดหยุ่น กำรปรับเนื้อหำให้ทันสมัยค่อนข้ำงยำก
(n=1)
4) กำรจัดทำเนื้อหำชุดวิชำมีควำมจำเป็นต้องใช้อำจำรย์ผู้สอนจำก
สถำบัน กำรศึกษำต่ำง ๆ ที่เป็นชำวต่ำงชำติ ซึ่งอำจจะมีปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำย
(n=1)
5) ขำดชุดวิชำที่เกี่ยวกับบริบทของไทยและประเทศอำเซียน ซึ่งเป็น
รำกฐำนสำคัญมำกในกำรเรียนรู้ดำ้ นกำรสื่อสำรและทุกสำขำวิชำ (n=1)
6) ควรเปิดโอกำสให้แก่นักศึกษำให้มีโอกำสเลือกชุดวิชำมำกขึ้น (n=1)
7) ขำดมุมมองในเชิงวิพำกษ์ กำรมองปัญหำอำเซียนจำกประชำชนและ
มุมมองเชิงนโยบำยมหภำค (n=1)
8) กำรบริหำรจัดกำรชุดวิชำ (n =1)
9 ) กำรสื่อสำรอำเซียนมีตลำดผู้เรียนแคบ (n = 1)
กำรเรียนกำรสอน
1) กำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนและอุปกรณ์อำนวย
ควำมสะดวกไม่เพียงพอ (n=2)
2) ขำดผู้เชี่ยวชำญภำษำประจำหลักสูตร (n=2)
3) ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยยังผูกติดกับ สกอ.
ที่เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบมหำวิทยำลัยปิด ซึ่งมีผลต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ โดยเฉพำะด้ำนคุณสมบัติของอำจำรย์ที่
ปรึกษำ และสัดส่วนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ต่อนักศึกษำ (n=1)
4) ระบบกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยไม่ทันสมัยเพียงพอ
ที่จะรองรับกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ (n=1)
5) กำรจัดทำหลักสูตรและเนื้อหำชุดวิชำต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งต้องใช้เวลำ
มำกในกำรจัดทำหลักสูตร กำรจัดทำเนื้อหำชุดวิชำมีควำมจำเป็นต้องใช้
อำจำรย์ผู้สอนจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ที่เป็นชำวต่ำงชำติ ซึ่งทำให้มี
ปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำย
6) เนื้อหำหลักสูตรขำดควำมยืดหยุ่น (n=1)
7) กำรปรับเนื้อหำให้ทันสมัยค่อนข้ำงยำก (n=1)
8) เนื้อหำบำงส่วนในหลักสูตรอำจจะยำกเกินไปสำหรับผู้เรียน (n=1)
9) ควรเน้น e-Learning และไม่จำเป็นต้องผลิตชุดวิชำ จัดทำเพียง
Lesson Plan (n=1)
10) เน้น interactive media และกรณีศึกษำ (n=1)
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ประเด็น
กำรเรียนกำรสอน (ต่อ)

รายละเอียด
11) ผู้เรียนขำดกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนที่ดี (n=1)
12) ผู้เรียนขำดควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนภำษำอังกฤษ (n=1)
13) ผู้เรียนมีจำนวนน้อย (n=1)

1.4.2 ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาต่างประเทศในอนาคต จำแนกตำมประเด็น
ประเด็น
กำรบริหำรและกำรจัดกำร

หลักสูตรและเนื้อหำวิชำ

รายละเอียด
1) ควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัยนำนำชำติหรือหน่วยงำนกลำง เพื่อรองรับ กำร
ดำเนินกำร ควรจัดสรรทรัพยำกรที่เหมำะสม และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร (n=3)
2) ควรบริหำรจัดกำรโดยอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ และประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (n=2)
3) หำพันธมิตรจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ (n=2)
4) รับบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถทำงภำษำ (n=2)
5) เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร อำจจะต้องเจำะกลุ่มผู้สูงอำยุ และกลุ่ม
นักศึกษำจำกประเทศจีนด้วย (n=1)
6) กำรเพิ่มค่ำตอบแทนในอัตรำที่จูงใจ (n=1)
7) ขอควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง (n=1)
8) ควรจัดทำตำรำเฉพำะที่ไม่ใช่เอกสำรกำรสอน โดยออกแบบให้ทันสมัย
อ่ำนง่ำย เพื่อยกระดับและสร้ำงเครดิตให้หลักสูตร (n=1)
9) ควรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำ เช่น ควรลดขั้นตอนกำรสมัคร
เรียน (n=1)
10) ควรสนับสนุนงำนประชำสัมพันธ์ (n=1)
11) มีกำรใช้ระบบตรวจสอบซึ่งกันและกัน (n=1)
12) มีองค์กรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ (n=1)
13) หน่วยงำนสนับสนุน สำขำวิชำ และผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ควรทำงำน
ร่วมกันและประชุมหำรือกันบ่อยมำกขึ้น เปิดใจถึงปัญหำกันมำกขึ้น (n=1)
1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบออนไลน์ (n=2)
2) กำรพัฒนำ ปรับปรุง ตำมระยะเวลำที่สมควร ที่มีกำรปรับเปลี่ยนของ
3) ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภำค และระดับโลก (n=2)
4) กรณี เ น้ น กำรสื่ อ สำรอำเชี ย นควรเพิ่ ม วิ ช ำประวั ติ ศ ำสตร์ กำรเมื อ ง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของไทยและอำเซียน เพรำะบริบทเหล่ำนี้สำคัญมำกต่อ
กำรศึกษำ (n=1)
5) กำรจัดหลักสูตรร่วมกับสถำบัน กำรศึ ก ษำอื่ นเพื่อลดทอนข้อ จำกั ด ของ
เนื้อหำ และเพื่อให้มีเนื้อหำที่หลำกหลำย (n=1)
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ประเด็น
หลักสูตรและเนื้อหำวิชำ (ต่อ)

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

รายละเอียด
6) จัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์จัดกำรศึกษำ
หลักสูตรนำนำชำติ (n=1)
7) มีกำรใช้ระบบตรวจสอบซึ่งกันและกัน (n=1)
8) มีองค์กรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ (n=1)
9) ไม่ควรเน้นเฉพำะเรื่องกำรสื่อสำรอำเซียน เพรำะตลำดผู้เรียนแคบมำก
และไม่เป็นที่นิยมในระยะยำว หำกทำเป็นนิเทศศำสตร์นำนำชำติ และเรียน
บูรณำกำรอำจจะได้ ฐำนผู้เรียนกว้ำงมำกขึ้น หรือเรียนบูรณำกำร
ด้ำนสังคมศำสตร์และวิจัยในอำเซียนหลำยสำขำ เช่น ธุรกิจกำรสื่อสำรร่วมกับ
สังคมวิทยำ เศรษฐศำสตร์ร่วมกับกำรสื่อสำร ประวัติศำสตร์ร่วมกับ
ศิลปะวัฒนธรรม เป็นต้น (n=1)
10) หลักสูตรควรมีวิชำเลือกให้นักศึกษำได้เลือก (n=1)
11) หลักสูตรสำหรับกลุ่มผู้ใหญ่และผูส้ ูงอำยุที่มีกำลังจ่ำยสำมำรถทำได้ ด้วย
กำรผสมกำรท่องเที่ยวลงไปด้วย (n=1)
1) มีกำรจัดทำกฎระเบียบรองรับ (n=2)
2) กำรทำงำนที่รวดเร็วและจริงจัง (n=1)
3) ควรจัดทำรูปแบบ Blended learning (n=1)
4) ควรใช้ระบบกำรสื่อสำรที่สะดวก เช่น Cisco (n=1)
5) จัดชั้นเรียนเพื่อเรียนแบบเผชิญหน้ำให้มำกขึ้น เช่น เดือนละ 2 - 3 ครั้ง (n=1)
6) จัดทำเฉพำะ Lesson Plan (n=1)
7) ดำเนินกำรเลือกตำรำหรือ E-book ของต่ำงประเทศ (n=1)
8) เน้น interactive media และกรณีศึกษำ (n=1)
9) ปรั บ เทคโนโลยี ก ำรสอนทำงออนไลน์ ใ ห้ เ ห็ น หน้ ำ และได้ ยิ น เสี ย ง
แบบ real time ได้จริง (n=1)
10) มีกำรพัฒนำไปตำมกำรเปลี่ ยนแปลงของระบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (n=1)
11) ผู้เรียนควรสอบภำษำอังกฤษให้ผ่ำนโทเฟล อย่ำงต่ำ 500 คะแนน ก่อน
เข้ำมำเรียน (n=1)
12) กำรมีนักศึกษำที่เชี่ยวชำญระบบกำรจัดกำร และ e-Learning (n=1)
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ
1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหำวิทยำลั ย แม่ ฟ้ ำหลวงเป็นสถำบั น อุด มศึ ก ษำในกำกั บ ของรัฐ บำลตั้ ง อยู่ ที่จั ง หวั ด
เชียงรำย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2541 ภำยหลังกำรเรียกร้องของชำวจังหวัดเชียงรำยที่ต้องกำร
มีมหำวิทยำลัยในท้องถิ่น และเพื่อเป็นกำรระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี จึงใช้พระรำช
สมัญญำ "แม่ฟ้ำหลวง" เป็นชื่อมหำวิทยำลัย
ปั จ จุ บั น (ปี 2563) มหำวิ ท ยำลั ย แม่ ฟ้ ำ หลวง ประกอบด้ ว ยส ำนั ก วิ ช ำ 14 ส ำนั ก
เป็นมหำวิทยำลัยจัดกำรเรียนกำรสอนระดับอนุปริญญำ 1 หลักสูตร ปริญญำตรี 38 สำขำ ปริญญำโท
25 สำขำ ปริญญำเอก 15 สำขำ โดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำงในกำรเรียนกำรสอน ทั้งนี้มีกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนหลักสูตรนำนำชำติในระดับระดับบัณฑิตศึกษำ จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีสภำพกำรจัด
กำรศึ ก ษำนำนำชำติ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำในด้ ำ นกำรบริห ำรและกำรจั ด กำรหลั ก สู ต ร ด้ ำ นโครงสร้ ำง
หลักสูตร/จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร
องค์ประกอบ
1. สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด
ประกอบด้วย
- นำยกสภำมหำวิทยำลัยที่ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยโดย
ตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดทบวงมหำวิทยำลัย
อธิกำรบดี และประธำนกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำนวน
สำมคน ซึ่งเลือกจำกผูด้ ำรงตำแหน่ง รอง
อธิกำรบดี คณบดี ผู้อำนวยกำรสถำบัน
ผู้อำนวยกำรศูนย์ หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำสำนักวิชำ
สถำบัน หรือศูนย์
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำนวน
สำมคน ซึ่งเลือกจำกคณำจำรย์ประจำของ
มหำวิทยำลัย
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรง
คุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณำ

อานาจและหน้าที่
- วำงนโยบำยและอนุมัติแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยเกีย่ วกับ
กำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
- วำงระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อกำหนด และประกำศของ
มหำวิทยำลัยเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย และ
อำจมอบหมำยให้ส่วนงำนใดในมหำวิทยำลัยเป็นผู้วำงระเบียบออก
ข้อบังคับและประกำศสำหรับส่วนงำนนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
- อนุมัติให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ และ
ประกำศนียบัตร
- อนุมัติกำรจัดตั้ง กำรรวม และกำรยุบเลิกสำนักวิชำ สถำบัน
ศูนย์ หรือส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำสำนักวิชำ
สถำบัน หรือศูนย์ รวมทั้งกำรแบ่งส่วนงำนของส่วนงำนดังกล่ำว
- อนุมัติกำรรับเข้ำสมทบหรือกำรยกเลิกกำรสมทบของ
สถำบันกำรศึกษำชั้นสูงและสถำบันวิจัยอื่น
- อนุมัติกำรเปิดสอนและหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนที่ทบวงมหำวิทยำลัยกำหนด รวมทั้งกำรยุบ รวม และ
ยกเลิกหลักสูตรและสำขำวิชำพิจำรณำดำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ
- แต่งตั้งและถอดถอนอธิกำรบดี ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์
พิเศษ
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โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งจำกบุคคลภำยนอก
มหำวิทยำลัยโดยคำแนะนำของนำยก
สภำมหำวิทยำลัยและกรรมกำร
สภำมหำวิทยำลัย
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรง
คุณวุฒิจำนวนสองคน ซึ่งทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งจำกบุคคลภำยนอก
มหำวิทยำลัยโดยคำแนะนำของรัฐมนตรี
ว่ำกำรทบวงมหำวิทยำลัย

อานาจและหน้าที่
- แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อำนวยกำรสถำบัน
ผู้อำนวยกำรศูนย์ หัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำสำนักวิชำ สถำบัน หรือศูนย์ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ
รองศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
- แต่งตั้งและถอดถอนประธำนกรรมกำรและกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย
- ออกข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย
เกี่ยวกับกำรกำหนดตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน
สวัสดิกำรและประโยชน์อย่ำงอื่น
- กำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรให้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง กำรออก
จำกงำน วินัย กำรลงโทษ กำรร้องทุกข์ และกำรอุทธรณ์ กำรลงโทษ
ของพนักงำนและลูกจ้ำง
- กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดหำรำยได้ และกำรจัดตั้งองค์กร
ที่เป็นนิติบุคคล
- ออกข้อบังคับและวำงระเบียบต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
กำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
- อนุมัติกำรตั้งงบประมำณรำยรับ และอนุมัติงบประมำณ
รำยจ่ำยของมหำวิทยำลัย
- แต่งตั้งผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ำมมำตรำ 25 ให้รักษำกำรแทนอธิกำรบดี
ในกรณีที่ตำแหน่งอธิกำรบดีว่ำงลง
- แต่งตั้งคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อกระทำกำรใด ๆ อันอยู่ในอำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย
- ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของอธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อำนวยกำรสถำบัน ผู้อำนวยกำรศูนย์ หรือ
หัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำสำนักวิชำ
สถำบัน หรือศูนย์
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยที่มไิ ด้ระบุ
ให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ
2. สภาวิชาการ เป็นองค์กรรองลงมำ
- พิจำรณำกำหนดหลักสูตร กำรสอน และกำรวัดผลกำรศึกษำ
ประกอบด้วย
- เสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำ และ
- ประธำนสภำวิชำกำร ได้แก่ อธิกำรบดี ประกำศนียบัตร
- กรรมกำรสภำวิชำกำรโดยตำแหน่ง
- เสนอกำรจัดตั้ง กำรรวม และกำรยุบเลิกสำนักวิชำ สถำบัน
ได้แก่ คณบดี ผู้อำนวยกำรสถำบัน ผูอ้ ำนวยกำร ศูนย์ หรือส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำสำนักวิชำ
ศูนย์ หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชือ่ อย่ำงอื่นที่ สถำบัน หรือศูนย์ รวมทั้งกำรแบ่งส่วนงำนของส่วนงำนดังกล่ำว
มีฐำนะเทียบเท่ำสำนักวิชำ สถำบัน หรือศูนย์
- พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรรับเข้ำสมทบหรือกำรยกเลิก
และศำสตรำจำรย์
กำรสมทบของสถำบันกำรศึกษำชัน้ สูงและสถำบันวิจัยอื่น
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- กรรมกำรสภำวิชำกำร ซึ่งคณำจำรย์
ประจำเลือกจำกคณำจำรย์ประจำของ
สำนักวิชำ สำนักวิชำละสำมคน

3. มีสํานักวิชาต่าง ๆ 14 สํานักวิชา
(มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ) ดังนี้
3.1 สำนักวิชำกลุ่มวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์ สำนักวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง
3.2 สำนักวิชำกลุ่มวิทยำศำสตร์
สุขภำพ ประกอบด้วย สำนักวิชำวิทยำศำสตร์
สุขภำพ สำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ สำนักวิชำ
แพทยศำสตร์ สำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์
3.3 สำนักวิชำกลุ่มมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ประกอบด้วย สำนักวิชำกำร
จัดกำร สำนักวิชำนิติศำสตร์ สำนักวิชำ
ศิลปศำสตร์ สำนักวิชำนวัตกรรมสังคม สำนัก
วิชำจีนวิทยำ
3.4 สำนักวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ
ประกอบด้วย สำนักวิชำเวชศำสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภำพ

อานาจและหน้าที่
- พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและถอดถอน
ศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ
รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์พิเศษ
- จัดหำวิธีกำรอันจะทำให้กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคม กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเจริญยิ่งขึ้น
- พิจำรณำให้ควำมเห็นแก่สภำมหำวิทยำลัยในเรื่องเกี่ยวกับ
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย
- ให้คำปรึกษำแก่อธิกำรบดี และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่
สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดีมอบหมำย
- แต่งตั้งคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อกระทำกำรใด ๆ อันอยู่ในอำนำจและหน้ำที่ของสภำวิชำกำร
รับผิดชอบด้ำนวิชำกำรและหลักสูตร

83
องค์ประกอบ
4. หน่วยงานสนับสนุนการบริหาร
จำนวน 5 ศูนย์ มีหน่วยงำนพิเศษ
2 หน่วยงำน โครงกำร/โครงกำรจัดตั้ง
4 โครงกำร หน่วยบริกำรทำงวิชำกำร
1 หน่วยงำน และหน่วยงำนพิเศษ
2 หน่วยงำน

อานาจและหน้าที่
สนับสนุนด้ำนวิชำกำรและหลักสูตร

1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
มหำวิ ท ยำลั ย แม่ ฟ้ ำ หลวง จั ด กำรศึ ก ษำนำนำชำติ ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ จ ำนวน
2 หลั ก สู ต รคื อ 1) หลั ก สู ต รศิ ล ปศำสตรมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำภำษำอั ง กฤษเพื่ อ กำรพั ฒ นำวิ ช ำชี พ
(หลักสูตรนำนำชำติ) และ 2) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพ
(หลักสูตรนำนำชำติ) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 สำนักวิชำศิลปศำสตร์
กำหนดเปิดสอน ภำคกำรศึกษำต้น
ปีกำรศึกษำ 2560 โดยใช้เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
พ.ศ.2558

การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ
- สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
หลักสูตรครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
24 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
- สกอ.รับทรำบ
ให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่
3 ธันวำคม 2555

แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต จัดกำรศึกษำ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
เป็นหลักสูตรของสถำบันโดยเฉพำะ
มี 3 แผนคือ
3) แผน ก แบบ ก1 จัดสำหรับ
นักศึกษำที่เลือกทำวิทยำนิพนธ์
โครงสร้ำงหลักสูตรประกอบด้วย
หมวดวิชำบังคับ 0 หน่วยกิต* หมวด
วิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต*
ให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ
กำรออกแบบและระเบียบวิธีวิจัย
รำยวิชำสัมมนำภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรพัฒนำวิชำชีพ 1, 2
4) แผน ก แบบ ก2 จัดสำหรับ
นักศึกษำที่เลือกทำวิทยำนิพนธ์
โครงสร้ำงหลักสูตรประกอบด้วย
หมวดวิชำบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชำเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
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หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร

การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สำนักวิชำศิลปศำสตร์ กำหนดเปิดสอน
ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2560
โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558

- สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
หลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม
พ.ศ. 2560
- สกอ.รับทรำบ
ให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่
3 ธันวำคม 2555

แผนการศึกษา
5) แผน ข จัดสำหรับนักศึกษำที่
ไม่เลือกทำวิทยำนิพนธ์
โครงสร้ำงหลักสูตรประกอบด้วย
หมวดวิชำบังคับ 15 หน่วยกิต
หมวดวิชำเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดกำรค้นคว้ำอิสระ 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 66 หน่วยกิต จัดกำรศึกษำ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
เป็นหลักสูตรของสถำบันโดยเฉพำะ
มี 1 แผนคือ แบบ 2.1 โครงสร้ำง
หลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชำ
บังคับ 18 หน่วยกิต หมวดวิชำเลือก
12 หน่วยกิต หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36
หน่วยกิต

1.3 ด้านการเรียนการสอน
1.3.1 ผู้เรียน คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำดังนี้
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒ นา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผู้เข้ำศึกษำต้องสำเร็จกำรศึกษำในระดับ
หนึ่งระดับใดต่อไปนี้
(1) ส ำเร็ จ ปริ ญ ญำตรี สำขำที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จำกสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำที่
กระทรวงศึกษำธิกำร และ ก.พ. รับรอง ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำ 2.75 จำกระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่ำ
และพิจำรณำเกรดของวิชำเอกร่วมด้วย
(2) มี ค วำมรู้ ภ ำษำอั ง กฤษในระดั บ ใช้ ง ำนได้ โดยวั ด จำกคะแนนสอบ
มำตรฐำนตำมรำยชื่อและระดับคะแนนต่อไปนี้
TOEFL (ITP) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 500 โดยผลกำรสอบต้องมีอำยุ
ไม่เกิน 2 ปี หรือ
TOEFL (IBT) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 55 โดยผลกำรสอบต้องมีอำยุ
ไม่เกิน 2 ปี หรือ
IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 5.5 หรือ
MFU-TEP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 55 หรือตำมเกณฑ์ที่สำนั กวิช ำ
ศิลปศำสตร์กำหนด ทั้งนี้ผลกำรสอบต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
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(3) ถ้ำคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมข้อ (1) (2) ให้เป็นไปตำมมติของกรรมกำร
หลักสูตร สำนักวิชำศิลปศำสตร์
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผู้เข้ำศึกษำต้องสำเร็จกำรศึกษำในระดับหนึ่งระดับใด
ต่อไปนี้
(1) ปริ ญ ญำมหำบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ ำ ในสำขำภำษำอั ง กฤษ กำรสอน
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ ภำษำศำสตร์ ภำษำศำสตร์ประยุกต์ บริหำรกำรศึกษำหรืออื่น ๆ
ให้เป็นไปตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหลักสูตร
(2) มี ค วำมรู้ ภ ำษำอั ง กฤษในระดั บ ใช้ ง ำนได้ โ ดยวั ด จำกคะแนนสอบ
มำตรฐำนตำมรำยชื่อและระดับคะแนนต่อไปนี้
TOEFL (Paper-based) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 550 หรือ
TOEFL (Internet-based) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 80 หรือ
IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 6 หรือ
MFU-TEP ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงกำหนด
ทั้งนี้ผลกำรสอบต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) คุณสมบัติอื่นใดของผู้เข้ำศึกษำที่ไม่เป็นไปตำมข้อ 1) และ/หรือ ข้อ 2)
ให้เป็นไปตำมมติของกรรมกำรบริหำรหลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพ
1.3.2 ผู้สอน
กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนเป็ น หน้ ำ ที่ ห ลั ก ของมหำวิ ท ยำลั ย และ “อำจำรย์ ”
เป็นหัวใจสำคัญในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย อำจำรย์ทำหน้ำที่จัดกำรเรียน
กำรสอนและผลิตรำยวิชำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงมีหน่วยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพื่อทำหน้ำที่ส่งเสริม
และพัฒนำอำจำรย์ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งในด้ำนเทคนิค
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ที่มีมำตรฐำน กำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ภำษำอังกฤษเป็ นสื่อในกำรเรียน
กำรสอน และกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนำนำชำติของทั้ง 2 หลักสูตรมีอำจำรย์ดังนี้
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ อการพัฒนาวิชาชีพ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีอำจำรย์ประจำจำนวน 7 คน อำจำรย์พิเศษ
จำนวน 3 คน อำจำรย์ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 3 คน
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิช าชี พ
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีอำจำรย์ประจำจำนวน 8 คน อำจำรย์พิเศษ จำนวน
7 คน อำจำรย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 คน
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1.3.3 สื่อ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำง
จัดกำรเรียนรำยวิชำ 3 หน่วยกิต
1.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มหำวิ ท ยำลั ย แม่ ฟ้ ำ หลวงมี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นกำรประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษำระดั บ
บัณฑิตศึกษำ ดังนี้
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)
กำรประเมินผลกำรศึกษำของแต่ละรำยวิชำ กระทำเป็นสัญลักษณ์ซึ่งมีควำมหมำย
และแต้มระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
M
P
S
U
V
W
X

ความหมาย
ผลกำรประเมินขัน้ ดีเยี่ยม (Excellent)
ผลกำรประเมินขัน้ ดีมำก (Very Good)
ผลกำรประเมินขัน้ ดี (Good)
ผลกำรประเมินขัน้ เกือบดี (Fairly Good)
ผลกำรประเมินขัน้ พอใช้ (Fair)
ผลกำรประเมินขัน้ อ่อน (Poor)
ผลกำรประเมินขัน้ อ่อนมำก (Very Poor)
ผลกำรประเมินขัน้ ตก (Fail)
กระบวนกำรวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
นักศึกษำขำดสอบ (Missing)
กำรเรียนกำรสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress)
ผลกำรประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ผลกำรประเมินยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
ร่วมฟังกำรบรรยำย (Visitor)
กำรถอนรำยวิชำตำมเงื่อนไข (Withdrawn)
ยังไม่ได้รบั ผลกำรประเมิน (No Report)

แต้มระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00
-

กำรให้สัญลักษณ์ผลกำรศึกษำ นักศึกษำต้องมีเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ของเวลำศึกษำทั้งหมดของแต่ละรำยวิชำ จึงจะมีสิทธิ์วัดผลในรำยวิชำนั้น เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุจำเป็นและ
ได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ผู้สอนให้มีสิทธิ์วัดผลได้ หลักเกณฑ์กำรให้สัญลักษณ์ผลกำรศึกษำเป็นไปตำม
ข้อบั งคับ มหำวิทยำลั ยแม่ฟ้ำหลวง ว่ำด้ว ยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 หรือเป็นไปตำม
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ปรับปรุงใหม่ กำรรำยงำนผล
กำรสอบวิทยำนิพนธ์ ให้ใช้ค่ำที่แสดงระดับคุณภำพโดยรวมที่เหมำะสมกับกำรแสดงออกของนักศึกษำ
ในกำรสอบ โดยเลือกจำกคำดังต่อไปนี้
(1) ดี เ ยี่ ย ม (Excellent) ใช้ กั บ กรณี ที่ ค ณะกรรมกำรสอบมี ค วำมเห็ น
เป็นเอกฉันท์ว่ำควำมสำมำรถของนักศึกษำในกำรแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ พร้อมทั้งกำร
ตอบข้อซักถำมอยู่ในระดับดีมำก โดยมีเนื้อหำสำระที่ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
(2) ดี (Good) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมกำรสอบมีควำมเห็นว่ำควำมสำมำรถของ
นักศึกษำในกำรแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ พร้อมทั้งกำรตอบข้อซักถำมอยู่ในระดับพอใจ
ยิ่ง โดยมีเนื้อหำสำระที่ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
(3) ผ่ำน (Pass) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมกำรสอบมีควำมเห็นว่ำ ควำมสำมำรถ
ของนักศึกษำในกำรแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์ /กำรค้นคว้ำอิสระ พร้อมทั้งกำรตอบ ข้อซักถำมอยู่ในระดับ
พอใจ โดยมีเนื้อหำสำระที่ต้องปรับปรุงเพียงเล็กน้อย
(4) ผ่ำนแบบมีเงื่อนไข (Pass with conditions) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมกำร
สอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ ควำมสำมำรถของนั ก ศึ ก ษำในกำรแสดงผลงำนวิ ท ยำนิ พ นธ์ พร้ อ มทั้ ง กำรตอบ
ข้อซักถำมอยู่ในระดับพอใจ แต่ยังเห็นสมควรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสำระสำคัญ และ/ หรือ
วิธีกำรเรียบเรียงเนื้อหำสำระให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ กำรกำหนดระยะเวลำกำรแก้ไขวิ ทยำนิพนธ์
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรสอบ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจำกวันสอบป้องกัน กรณีที่นักศึกษำไม่สำมำรถ
ทำกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ภำยในระยะเวลำได้ ให้ถือว่ำผลกำรสอบป้องกันเป็น “ไม่ผ่ำน”
(5) ไม่ผ่ำน (Fail) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมกำรสอบมีควำมเห็นว่ำ ควำมสำมำรถ
ของนักศึกษำในกำรแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ และ/หรือกำรตอบข้อซักถำมอยู่ในระดับ
ไม่ พ อใจ และนั ก ศึ ก ษำยั ง ไม่ มี ค วำมเข้ ำ ใจอย่ ำ งถ่ อ งแท้ ถึ ง เนื้ อ หำสำระ และ/หรื อ วิ ธี ก ำรที่ นั ก ศึ ก ษำ
ใช้ทำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ
กำรสอบวิทยำนิพนธ์ที่ได้ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม (Excellent) และ ดี (Good)
จะมีกำรแสดงผลระดับคุณภำพท้ำยชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์ในใบแสดงผลกำรศึกษำ
2) กำรประเมินผล
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 กำรประเมินผลมี 3 ระยะดังนี้
ก. กำรสอบประมวลควำมรู้ให้ เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบประมวล
ควำมรู้ ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ปี 2554 และ
อำจำรย์ ผู้ ส อนน ำผลคะแนนที่ ไ ด้ จ ำกกำรประเมิ น ขอควำมเห็ น ชอบจำกอำจำรย์ ป ระจ ำรำยวิ ช ำ
เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำต่อไป
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ข. กำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/โครงกำรค้นคว้ำอิสระให้เป็นไปตำม
ระเบี ย บกำรสอบโครงร่ ำ งวิ ท ยำนิ พ นธ์ / โครงกำรค้ น คว้ ำ อิ ส ระ ซึ่ ง ระบุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ มหำวิ ท ยำลั ย
แม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วย กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ปี 2554 และนักศึกษำนำเสนอผลกำรศึกษำและรั บฟัง
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร และอำจำรย์ผู้เข้ำร่วมฟัง
ค. กำรสอบวิ ท ยำนิ พ นธ์ / กำรค้ น คว้ ำ อิ ส ระให้ เ ป็ น ไปตำมระเบี ย บ
กำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระซึ่งระบุไว้ ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วยกำรศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ ปี 2554 และนักศึกษำนำสนอผลกำรศึกษำและรับฟังข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
และอำจำรย์ผู้เข้ำร่วมฟัง
(2) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การพั ฒ นา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กำรประเมินผลมี 3 ระยะดังนี้
ก. กำรสอบวัดคุณสมบัติให้ เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบวัดคุณสมบัติ
ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ปี 2560 และอำจำรย์
ผู้ ส อนน ำผลคะแนนที่ได้จ ำกกำรประเมิน ขอควำมเห็ นชอบจำกอำจำรย์ประจำรำยวิช ำ เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำต่อไป
ข. กำรสอบโครงร่ำงดุษฎีนิพนธ์ให้ เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบโครงร่ำง
ดุษฎีนิพนธ์ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560
และนักศึกษำนำเสนอผลกำรศึกษำและรับฟังข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร และอำจำรย์ผู้เข้ำร่วมฟัง
ค. กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตำมระเบี ยบกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ซึ่งระบุ
ไว้ในข้อบังคับ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 และนักศึกษำ
นำเสนอผล กำรศึกษำ และรับฟังข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรและอำจำรย์ผู้เข้ำร่วมฟัง
3) เกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
(1) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
การพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ก. แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยำนิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ ำ นกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ ผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยดำเนินกำรให้ผลงำน หรือส่ว นหนึ่ง
ของผลงำน ได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร หรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
ที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceeding) และต้องสอบผ่ำนกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมที่
มหำวิทยำลัยกำหนด ตำมหมวด 8 กำรสอบ ส่วนที่ 6 กำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ
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ข. แผน ก แบบ ก 2 ศึ ก ษำรำยวิ ช ำครบถ้ ว นตำมที่ ก ำหนด
ในหลั กสู ตร โดยต้องได้ร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ต่ ำกว่ ำ 3.00 เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ ำนกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ ผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยดำเนินกำรให้ผลงำน หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร หรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
ที่มีร ำยงำนกำรประชุม (Proceeding) และต้องผ่ ำนกำรสอบวัด มำตรฐำนควำมรู้ภ ำษำอั งกฤษตำม
ที่มหำวิทยำลัยกำหนด ตำมหมวด 8 กำรสอบส่วนที่ 6 กำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ค. แผน ข ศึ ก ษำรำยวิ ช ำครบถ้ ว นตำมที่ ก ำหนดในหลั ก สู ต ร
โดยต้ อ งได้ รั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ ำ กว่ ำ 3.00 สอบผ่ ำ นกำรสอบประมวลควำมรู้ ( Comprehensive
Examination) และต้องผ่ำนกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด ตำม
หมวด 8 กำรสอบส่วนที่ 6 กำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ทั้ ง นี้ กำรตี พิ ม พ์ ผ ลงำนวิ ท ยำนิ พ นธ์ รวมถึ ง กำรน ำเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceeding) เพื่อขอสำเร็จกำรศึกษำ ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข
ของหลักสูตรและประกำศของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แบบ 2 ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่กำหนด
ในหลั กสู ตร โดยต้องได้รั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ำกว่ ำ 3.00 สอบผ่ ำนกำรสอบวั ดคุ ณสมบัติ (Qualifying
Examination) เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำ นกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย ผลงำนดุษฎีนิพนธ์จะต้อง
ได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยดำเนินกำรให้ผลงำน หรือส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรและต้องสอบผ่ำนกำรสอบวัด
มำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด ทั้งนี้ กำรตีพิมพ์ผลงำนดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็นไปตำม
เงื่อนไขของหลักสูตรและประกำศที่มหำวิทยำลัยกำหนด
1.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงมีหน่วยงำนสนับสนุนและให้บริกำรทำงวิชำกำรดังนี้
1) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ศู น ย์ บ รรณสำรและสื่ อ กำรศึ ก ษำ หรื อ ห้ อ งสมุ ด เป็ น หน่ ว ยงำนบริ ก ำร
ทำงวิชำกำรที่สนับสนุนควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงทั้งในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนำให้เป็นห้องสมุด
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ร ะบบกำรบริ ก ำรจั ด กำรและบริ ก ำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเป็ น ศู น ย์ ก ลำง
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยกำรดำเนินกำรแสวงหำ วิเครำะห์ กำรจัดระบบและกำรบำรุงรักษำ พร้อมทั้ง
ให้ บ ริ กำรทรั พยำกรสำรนิ เทศทุกรู ป แบบ รวมทั้งให้ บริกำรผลิ ตสื่ อกำรเรียนกำรสอนด้ว ยเทคโนโลยี
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ที่ทันสมัย บริกำรระบบ Learning Management System นอกจำกนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมบริกำรสืบค้น
เอกสำรจดหมำยเหตุของมหำวิทยำลัย
ปัจจุบันศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มีหนังสือภำษำต่ำงประเทศ จำนวน
91,248 เล่ม, หนังสือภำษำไทย จำนวน 89,304 เล่ม , E-Book จำนวน 98,450 เล่ม , สื่อโสตทัศนวัสดุ
จ ำนวน 7,918 รำยชื่ อ , ฐำนข้ อ มู ล ออนไลน์ จ ำนวน 36 ฐำน และยั ง ให้ บ ริ ก ำรเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
เพื่อสืบค้นและให้บริกำรทำงอินเทอร์เน็ตภำยในหอสมุดอีกด้วย
2) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ ที่ทันสมัย ครบครัน ได้มำตรฐำนรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ให้บริกำรและ
สนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้ำนกำรเรี ยนกำรสอน และกำรวิจัย
พัฒนำแก่บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัย แบ่งประเภทกำรใช้งำนได้ดังนี้ (1) ห้องปฏิบัติกำร
สำหรับกำรเรียนกำรสอน (2) ห้องปฏิบัติกำรสำหรับกลุ่มงำนวิจัยเฉพำะทำง และ (3) ห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์ทดสอบขั้นสูง
นอกจำกกำรให้บริกำรสนับสนุนกำรเรี ยนกำรสอน งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมแล้ว ทำงศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยียังให้บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำทั้งจำกชุมชนและโรงงำนอุตสำหกรรม รวมทั้งกำรตรวจวิเครำะห์น้ำทิ้งจำก
ระบบต่ำง ๆ ทั้งของภำครัฐและเอกชน ซึ่งใช้เครื่องมือวิเครำะห์ทดสอบขั้นสูงในห้องปฏิบัติกำรและเทคนิค
เฉพำะทำง โดยให้บริกำรวิเครำะห์ทดสอบทำงเคมี ชีวภำพ กำยภำพ สิ่งแวดล้อม และกำรสอบเทียบอีกด้วย
ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยำศำสตร์ ไ ด้ รั บ กำรรั บ รองตำมคุ ณ ภำพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร
มำตรฐำนสำกล มอก.17025-2543 ตั้ ง แต่ ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2554 จำกส ำนั ก งำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม โดยได้รับกำรรับรอง 2 หัวข้อ คือ กำรทดสอบ pH ในน้ำ และกำรสอบเทียบ
เครื่องชั่งไฟฟ้ำตำมวิธี UKAS-LAB14
3) ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ
ศูนย์ภำษำและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถำบั นขงจื่อ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
เป็นหน่วยงำนสนับสนุนและให้บริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำและวัฒนธรรมจีนของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
กั บ รั ฐ บำลสำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น เพื่ อ มุ่ ง เน้ น กำรเผยแพร่ ภ ำษำจีน และแลกเปลี่ ยนวัฒ นธรรมจีน
สู่ประเทศไทย โดยมีหลักสูตรกำรสอนภำษำจีนกลำง กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรฟัง
พูด อ่ำน เขียน เพื่อเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อภำษำและวัฒนธรรมจีน และเป็นหน่วยงำนในกำรจัดสอบ
วัดระดับควำมรู้ภำษำจีน (HSK : Hanyu Shuiping Kaoshi) และกำรแข่งขันทักษะในด้ำนต่ำง ๆ ให้แก่
เยำวชนและบุคคลทั่วไปในเขตภำคเหนือตอนบน
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4) ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์บริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัย ที่มุ่งให้กำรพัฒ นำ
ทรัพยำกรมนุษย์ สร้ำงคน สร้ำงควำมรู้ สร้ำงคุณภำพ สร้ำงคุณธรรม โดยกำรประยุกต์ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
และน ำองค์ ค วำมรู้ ไ ปสู่ ชุ ม ชนและสั ง คมให้ เ ข้ ม แข็ ง อย่ ำ งยั่ ง ยื น โดยกำรให้ บ ริ ก ำรในกำรด ำเนิ น กำร
ทำงวิชำกำร ได้แก่ ให้กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ จัดกำรประชุมทำงวิชำกำร เผยแพร่ควำมรู้ ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีแก่สังคม รวมทั้งเป็นแหล่งกำรหำรำยได้เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้แก่มหำวิทยำลัย
นอกจำกนี้ยังเป็นศูนย์กลำงของกำรให้คำปรึกษำด้ำนวิชำกำรและวิจัยแก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกอีกด้วย
5) ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ โดยให้บริกำรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน
และเพิ่มศักยภำพให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ รวมทั้งบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเพื่อใช้ในกำรพัฒนำระบบ
กำรเรียนกำรสอน งำนวิจัย รวมทั้งงำนบริหำรของมหำวิทยำลัยโดยให้บริกำรหลัก ดังนี้ 1) ระบบเครือข่ำย
คอมพิ ว เตอร์ 2) ระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำรและกำรบริ ก ำร และ 3) กำรให้ บ ริ ก ำร
เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร
6) สถาบันชา
สถำบันชำ มีภำรกิจในกำรติดตำมนโยบำย ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ
และภำคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมชำไทย เป็นศูนย์กลำงประสำนควำมร่วมมือ
และสร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยชำทั้งในและต่ำงประเทศ รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ เผยแพร่ และถ่ำยทอด
องค์ ค วำมรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ ชำ รวมถึ ง สนั บ สนุน และพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมชำโดยกำรให้ บริ ก ำรด้ ำ นเทคนิค
ด้ำนวิจัยพัฒนำ และด้ำนห้องปฏิบัติกำร
7) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา
ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรวิจัยเชื้อรำ ได้รับกำรก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นองค์กร
วิจัยชั้นนำของด้ำนเชื้อรำในประเทศไทย เอเชีย และของโลก รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่ให้ควำมรู้ ฝึกอบรม
และพัฒนำอำชีพให้ชุมชน
8) ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตงำนวิจัยที่เป็นนวัตกรรม
สังคม สร้ำงองค์ควำมรู้เชิงบูรณำกำร และสร้ำงเครืองมือในกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เพื่อคุณภำพชีวิต
ที่ดีของประชำชน โดยกำรนำองค์ควำมรู้ไปถ่ำยทอดและบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เป็นตัวกลำงในกำรทำให้
เกิดกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้เป็นสังคมที่สร้ำงสรรค์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงทำงวิชำกำร
สำหรับสร้ำงนักวิจัยและเครือข่ำยกำรวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ ผลิตวำรสำรทำงวิชำกำร และจัดกิจกรรม
ทำงวิชำกำรทำงด้ำนนวัตกรรมสังคม
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9) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ
โครงกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ธรรมชำติเพื่อปกป้องและส่งเสริม
สุขภำพ ได้ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลำงควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์เครื่องสำอำง สุขภำพและควำมงำม
เพื่อผลิตและพัฒนำงำนวิจัย ที่มีมำตรฐำน อีกทั้งนำนวัตกรรมและองค์ ควำมรู้มำต่อยอดเพื่อขยำยผล
สู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เพื่อสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ทำงด้ำนสุขภำพและเครื่องสำอำงของประเทศ
และเสริ ม สร้ ำ งขี ด ควำมสำมำรถเชิ ง กำรแข่ ง ขั น ของภำคอุ ต สำหกรรมให้ มี ศั ก ยภำพสู ง นอกจำกนี้
ยั ง ให้ บ ริ ก ำรวิ เ ครำะห์ ท ดสอบปริ ม ำณสำรส ำคั ญ และฤทธิ์ ท ำงชี ว ภำพรวมทั้ ง ให้ บ ริ ก ำรเครื่ อ งมื อ
วิทยำศำสตร์แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก
10) หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
โครงกำรจัดตั้งหน่วยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรฝรั่งเศส-อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
เป็นหน่วยงำนพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนภำษำและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศฝรั่งเศส และประสำนงำนควำมร่วมมือด้ำนงำนวิจัยระหว่ำงนักวิจัยของมหำวิทยำลัยและองค์กร
ต่ำง ๆ ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขงและฝรั่ งเศสเป็นกำรเฉพำะ โดยจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรภำษำ
และวัฒนธรรมฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำในภำคเหนือตอนบน กำรประชุมสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับนักธุรกิจและบุคลำกรชำวฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำของมหำวิทยำลัยได้เข้ำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพกับบริษัทฝรั่งเศส เป็นต้น
11) โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ําโขง
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ ำรยธรรมลุ่ ม แม่ น้ ำโขง เป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ วิ จั ย
ศิล ปวัฒ นธรรมแถบอนุ ภูมิภ ำคลุ่ ม น้ ำโขงในลั กษณะพิ พิธ ภั ณ ฑสถำน เพื่อนำเสนอควำมรู้ ในรู ป แบบ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถำนที่ เ ป็ น มำตรฐำน เป็ น แหล่ ง ค้ น คว้ ำ บริ ก ำรวิ ช ำกำร มี ผ ลเชิ ง รุ ก ทำงกำรศึ ก ษำ
ศิลปวัฒนธรรมและกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม และ
รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม แถบอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง รวบรวมวัตถุทำงวัฒนธรรม ภำพถ่ำย
หนังสือ ฯลฯ ให้พิพิธภัณฑ์มีควำมเคลื่อนไหวทำงวิชำกำรร่วมสมัยตลอดเวลำ
12) สํานักงานให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
มหำวิ ท ยำลั ย มี ส ำนั ก งำนให้ ค ำปรึ ก ษำและช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษำ บริ ก ำร
ให้ ค ำปรึ ก ษำและช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษำตลอดระยะเวลำที่ ศึ ก ษำในมหำวิท ยำลั ย เพื่ อ ให้ มี ค วำมพร้ อ ม
ในกำรศึกษำและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สำมำรถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข โดยนักศึกษำ
สำมำรถมำปรึกษำด้วยตนเองที่ห้องสำนักงำนตัวช่วยหรือปรึกษำผ่ำนทำงโทรศัพท์สำยด่วน E-mail หรือ
ทำงเว็บไซต์ สำนักงำนให้คำปรึกษำและช่วยเหลือนักศึกษำ
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13) สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
สำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำวิชำกำร ทำหน้ำที่ส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์
ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งในด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้ น กำรเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเป็ นส ำคั ญ หลั กกำรวัดและประเมิน ผลกำรศึ ก ษำที่ มี มำตรฐำน
กำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอน และ
กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงคณำจำรย์
ในมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ยังมุ่งมั่นในกำรเสริมสร้ำงให้มหำวิทยำลัยเป็นอวงค์กรแห่งกำรเรียนรู้อีกด้วย
14) สํานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิ นทำงปัญญำและพัฒนำนวัตกรรม (Intellectual
Property Management and Innovation Development Office : MFii) เป็ น หน่ ว ยงำนที่ ท ำหน้ ำ ที่
ในกำรส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นให้นักวิจัยของมหำวิทยำลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น และสร้ำงสรรค์ผลงำนที่
สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำร
ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำที่ ไ ด้ อ ย่ ำ งเป็ น ระบบและน ำไปเชื่ อ มโยงใช้ป ระโยชน์ใ นภำคธุร กิ จ อุ ต สำหกรรม
เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจ ส่งผลให้เกิดควำมเข้มแข็งและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ในเวที กำรค้ำ
โลก ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรพั ฒ นำทำงด้ ำ นเศรษฐกิ จ ของประเทศชำติ ต่อ ไป แบ่ ง ประเภทได้ ดั งนี้ 1) บริ ก ำร
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 2) บริกำรวิเครำะห์ทดสอบทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 3) บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย
และ 4) หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ ซึ่งประกอบด้วย โครงกำรบ่มเพำะธุรกิจวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม โครงกำรพั ฒ นำขีด ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี และวิจัย ของภำคเอกชน ศู น ย์ อ อกแบบ
นวัตกรรม ชมรมนักศึกษำผู้ประกอบกำร
15) โครงการจัดตั้งสํานักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์
สำนักงำนเศรษฐกิจชำยแดนและโลจิสติกส์ เป็นศูนย์ข้อมูล ด้ำนเศรษฐกิจ
กำรค้ำชำยแดนและโลจิสติกส์ ซึ่งเปิดบริกำรให้ข้อมูลทำงเศรษฐกิจที่สำคัญแก่ประชำชนทั่วไป นักวิชำกำร
ภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดนและด้ำนโลจิสติกส์โดยเฉพำะ
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน อันจะนำไปสู่กำรยกระดับองค์ควำมรู้ที่เป็นฐำนสำคัญของประเทศไทย
ส่งผลต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กรธุรกิจและของ
ประเทศเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตในสังคม
16) โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ
80 พรรษา มหาราชา
โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์ ม หำวิ ท ยำลั ย แม่ ฟ้ ำ หลวงเฉลิ ม พระเกี ย รติ
80 พรรษำ มหำรำชำ สร้ำงสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ อนุรักษ์ เพำะพันธุ์ จัดแสดง และเผยแพร่
ควำมรู้เกี่ยวกับพรรณไม้นำนำชนิดของไทย รวมถึงพันธุ์ไม้ต่ำงประเทศ และโดยเฉพำะพันธุ์ไม้ในเขต
ภำคเหนือ โดยดำเนินกำรผ่ำนแผนแม่บทและมีระบบสำธำรณูปโภคครบถ้วนทั้งยังส่งเสริมกำรปลูกและ
อนุรักษ์พืชพันธุ์ออกไปยังชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัย และปลูกฝังแนวคิดรักษ์และหวงแหนธรรมชำติ
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ให้กับนักศึกษำทุกคนผ่ำนกำรจัดกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรสืบสำรพระรำชปณิธำนของ
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรำบรมรำชชนนี ในกำร "ปลู ก ป่ ำ ...สร้ ำ งคน" โดมี ผ ลส ำเร็ จ คื อ พื้ น ที่ ภ ำยใน
มหำวิทยำลัยกว่ำ 5000 ไร่ ที่ถูกพลิกฝื้นจำกป่ำแล้งกลับมำอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน กระทั่ง มฟล. ได้รับ
กำรขนำนนำมว่ ำ เป็ น University in the Park หรื อ มหำวิ ท ยำลั ย ในสวน ที่ ไ ด้ รั บ ค ำชื่ น ชมว่ ำ เป็ น
มหำวิทยำลัยที่มีภูมิทัศน์สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นมหำวิทยำลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทำงด้ำนกำรเกษตร
ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ ปัจจุบันมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มี 3 วิทยำเขต ได้แก่ วิทยำเขต
กำแพงแสน วิทยำเขตศรีรำชำ และวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งยังมีโครงกำรจัดตั้งวิทยำ
เขตสุพรรณบุรีอีกหนึ่งแห่งด้วย เปิดกำรสอนปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน 29 คณะ 1 วิทยำลัย และสถำบัน
สมทบอี ก 2 แห่ ง มี ห ลั ก สู ต ร 373 หลั ก สู ต ร เป็ น หลั ก สู ต รนำนำชำติ 27 หลั ก สู ต ร มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ มีสภำพกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติระดับบัณฑิตศึกษำในด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
หลักสูตร ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตร/จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร
องค์ประกอบ
1. สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด
ประกอบด้วย
- นำยกสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรง คุณวุฒิจำนวนสิบ
ห้ำคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งจำก
บุคคล ภำยนอกมหำวิทยำลัย
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่
อธิกำรบดี ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย
ประธำนกรรมกำรวิชำกำร ประธำนสภำพนักงำน และ
นำยกสมำคมนิสติ เก่ำมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำนวนหนึ่งคน
ซึ่งเลือกจำกผูด้ ำรงตำแหน่งรองอธิกำรบดี
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำนวนสำมคน
ซึ่งเลือกจำกผูด้ ำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยกำรหรือ
หัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือสำนัก

อานาจและหน้าที่
- ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของมหำวิทยำลัยอำนำจ
หน้ำที่เช่นว่ำนี้ให้รวมถึงกำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำ
ของมหำวิทยำลัย
- ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของ
มหำวิทยำลัยหรือสภำมหำวิทยำลัยเพื่อประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย และอำจมอบหมำยให้ส่วน
งำนใดในมหำวิทยำลัยเป็นผู้ออกระเบียบและข้อบังคับ
สำหรับส่วนงำนนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
- อนุมัติกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำและประกำศนียบัตร
ทั้งของมหำวิทยำลัยและทีม่ หำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำ
ร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอื่น รวมทั้งอนุมัติ
กำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์
- อนุมัติกำรจัดตั้ง กำรรวม และยุบเลิกส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัย รวมทั้งกำรแบ่งหรือกำรปรับปรุงหน่วยงำน
ภำยในของส่วนงำนดังกล่ำว
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องค์ประกอบ
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำนวนสำมคน
ซึ่งเลือกจำกคณำจำรย์ประจำที่ทำกำรสอนมำแล้วไม่น้อย
กว่ำห้ำปี และมิใช่ผดู้ ำรงตำแหน่งรองอธิกำรบดี คณบดี
ผู้อำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มี
ฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือสำนัก
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจำก
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนที่ปฏิบัติงำนมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำห้ำปี และมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิกำรบดี
คณบดี ผู้อำนวยกำรหรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือ
สำนัก

อานาจและหน้าที่
- อนุมัติกำรรับเข้ำสมทบ กำรจัดกำรศึกษำร่วม หรือ
กำรยกเลิกกำรสมทบ กำรยกเลิก กำรจัดกำรศึกษำร่วม
ของสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอื่น
- อนุมัติหลักสูตรกำรศึกษำและกำรเปิดสอน รวมทั้ง
กำรปรับปรุง กำรยุบรวม หรือกำรยกเลิกหลักสูตร
กำรศึกษำ
- พิจำรณำดำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
แต่งตั้ง และพิจำรณำถอดถอนนำยกสภำมหำวิทยำลัย
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิกำรบดี
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์พิเศษ
- แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิกำรบดี คณบดี
ผู้อำนวยกำร หัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือสำนัก ศำสตรำจำรย์
เกียรติคณ
ุ รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พเิ ศษ
- ออกระเบียบและข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคลของมหำวิทยำลัย กำหนดนโยบำยและวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรจัดหำรำยได้ จัดหำแหล่งทุนและทรัพยำกร
อื่น ออกระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำร
กำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
- อนุมัติกำรตั้งงบประมำณรำยรับและงบประมำณ
รำยจ่ำยของมหำวิทยำลัย อนุมตั ิกำรกู้ยืมเงินและให้กู้ยมื
เงิน และกำรลงทุนหรือกำรร่วมลงทุนตำมมำตรำ 14 (4)
วรรคสอง อนุมัติกำรจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในกำร
จัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบคุ คลหรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมมำตรำ 14 (7) รับรองรำยงำนประจำปีของ
มหำวิทยำลัย และเสนอรำยงำนนัน้ ต่อรัฐมนตรี
เพื่อทรำบ
- ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
อธิกำรบดี คณบดี ผู้อำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย
สถำบัน หรือสำนัก
- แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำกำรใด ๆ อันอยู่ในอำนำจ
หน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย รวมทั้งมอบอำนำจให้
คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรหรือบุคคลดังกล่ำวทำ
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2. สภาวิชาการ เป็นองค์กรรองลงมำ
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ซึ่งมำจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
3. จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรได้มำ วำระ
กำรดำรงตำแหน่ง และกำรพ้นจำกตำแหน่งของประธำน
กรรมกำรและกรรมกำร ตลอดจนกำรประชุมและ
กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรวิชำกำรให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

อานาจและหน้าที่
กำรแทนแล้วรำยงำนให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบ ปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยที่มไิ ด้ระบุ
ให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ
- เสนอแนะกำรกำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำ
ทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยต่ออธิกำรบดี
- กำหนดและกำกับดูแลคุณภำพและมำตรฐำน
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย
- จัดทำจรรยำบรรณของคณำจำรย์และผู้ทำงำนวิจยั
เพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยและดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณดังกล่ำว
- ประมวลและประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร
เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเป็นประจำทุกปี
- เสนอแนะต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรอนุมัติ
หลักสูตรกำรศึกษำและกำรเปิดสอน รวมทั้งกำรปรับปรุง
กำรยุบรวม และกำรยกเลิกหลักสูตรกำรศึกษำ
- เสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกำศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญำและประกำศนียบัตร
ต่อสภำมหำวิทยำลัย
- พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรรับเข้ำสมทบหรือ
กำรยกเลิกกำรสมทบของสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบัน
อื่นตำมมำตรำ 11 และกำรจัดกำรศึกษำและดำเนินกำร
วิจัยร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันวิจัยอื่นตำม
มำตรำ 12 ต่อสภำมหำวิทยำลัย
- แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำกำรใด ๆ อันอยู่ในอำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรวิชำกำร
- ให้คำปรึกษำแก่อธิกำรบดีและปฏิบัติหน้ำที่อื่น
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดีมอบหมำย
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มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศ จำนวน
27 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่นำมำวิเครำะห์ คือ 1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (ภำคภำษำอังกฤษ)
2) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) 3) หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
หลักสูตร/ รายละเอียดหลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ
-

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ภำควิชำ
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
บำงเขน กำหนดเปิดสอนเดือนสิงหำคม
2556
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556

- สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
หลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2556

- สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
หลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2556

แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 44 หน่วยกิต
มี 2 แผนคือ
1) แผน ก โดยต้องศึกษำวิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ 32 หน่วยกิต (สัมมนำ
2 หน่วยกิต วิชำเอกบังคับ 24 หน่วยกิต
วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต)
วิทยำนิพนธ์ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
รวมเป็น 44 หน่วยกิต
2) แผน ข โดยต้องศึกษำวิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ 38 หน่วยกิต (สัมมนำ 2
หน่วยกิต วิชำเอกบังคับ 24 หน่วยกิต
วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต)
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 6 หน่วยกิต
รวมเป็น 44 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต
มี 1 แผนคือ แผน ก แบบ ก2
โดยต้องศึกษำวิชำเอก ไม่น้อยกว่ำ
24 หน่วยกิต (วิชำสัมมนำ 2 หน่วย
กิต วิชำเอกบังคับ 13 หน่วยกิต
วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต)
และวิทยำนิพนธ์ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
มี 4 แผน โดยมีจำนวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร
1) หลักสูตรแบบ 1.1 ไม่น้อยกว่ำ
50 หน่วยกิต
2) หลักสูตรแบบ 1.2 ไม่น้อยกว่ำ
79 หน่วยกิต
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การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ

แผนการศึกษา
3) หลักสูตรแบบ 2.1 ไม่น้อยกว่ำ
50 หน่วยกิต
4) หลักสูตรแบบ 2.2 ไม่น้อยกว่ำ
79 หน่วยกิต

ทั้งนี้ หลักสูตรลำดับที่ 2 และ 3 จัดกำรศึกษำเป็นภำษำอังกฤษ เป็นหลักสูตร
เฉพำะของสถำบัน มีควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับสถำบันต่ำงชำติ โดยมีควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับ
สถำบั น กั บ University of Oxford, UK. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
(ERIA) ประเทศอินโดนีเซีย และ Ministry of Agriculture and Irrigation ประเทศพม่ำ โดยมีรูปแบบ
ของควำมร่วมมือสนับสนุนอุปกรณ์วิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษำ และกำรทำวิจัยร่วมของศูนย์วิจัยเฉพำะ
ทำงกับศูนย์วิจัยหรือมหำวิทยำลัยในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน
2.3 ด้านการเรียนการสอน
2.3.1 ผู้เรียน คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ต้องเป็นผู้สำเร็จ
กำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และเป็นไปตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ในสำขำวิศวกรรมเคมี
เคมี เ ทคนิ ค หรื อ สำขำวิ ช ำอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตำมข้ อ บั งคั บ ว่ำ ด้ ว ยกำรศึ กษำ
ขั้นบัณฑิตศึกษำของบั ณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระบบกำรจัดกำรศึกษำ แบบระบบ
ทวิภำค จัดกำรเรียนกำรสอน แบบชั้นเรียนและศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำจะ
รับเข้ำศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ จำนวน 30 คน
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
(1) แบบ 1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำโทที่มีวิทยำนิพนธ์
ในสำขำวิ ศ วกรรมเคมี เคมี เทคนิ ค หรื อ สำขำวิ ช ำอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และมี ผ ลงำนตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
ในวำรสำรวิชำกำรซึ่งเป็นที่ยอมรับของสำขำ และให้เป็น ไปตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้น บัณฑิตศึกษำ
ของบั ณฑิตวิทยำลั ย มหำวิทยำลั ยเกษตรศำสตร์ จำนวนนักศึกษำที่ คำดว่ ำจะรั บเข้ำศึ กษำ ในแต่ ล ะปี
กำรศึกษำ จำนวน 2 คน

99
(2) แบบ 1. 2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี
ในสำขำวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค หรือสำขำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลกำรเรียนดีมำกโดยได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.20 จำกระบบคะแนนเต็ม 4.0 หรือ 15% แรกของสำขำ และให้เป็นไปตำมข้อบังคับว่ำ
ด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำ
จะรับเข้ำศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ จำนวน 2 คน
(3) แบบ 2. 1 ผู้ ส มั ค รต้ อ งส ำเร็ จ กำร ศึ ก ษำร ะ ดั บ ปริ ญ ญ ำ โ ท
ในสำขำวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิคหรือสำขำวิชำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตำมข้อบังคับว่ำด้ว ย
กำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำจะ
รับเข้ำศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ จำนวน 4 คน
(4) แบบ 2. 2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี
ในสำขำวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค หรือสำขำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลกำรเรียนดีโดยได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00 จำกระบบคะแนนเต็ม 4.0 หรือ 15% แรกของสำขำ และให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ จำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำ
จะรับเข้ำศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ จำนวน 2 คน
2.3.2 ด้านผู้สอน
1) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต (ภาคภาษาอั ง กฤษ) อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจำหลักสูตร จำนวน 4 คน
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ใช้อำจำรย์ชุดเดียวกันคือ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จำนวน 3 คน อำจำรย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน อำจำรย์ประจำ จำนวน 18 คน อำจำรย์พิเศษ
จำนวน 5 คน
2.3.3 สือ่
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนแบบมีชั้นเรียนและ
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จำกหนังสือ ตำรำ และกำรสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูล โดยมีสำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และหอสมุดในวิทยำเขตต่ำง ๆ รองรับกำรจัดกำรศึกษำ
2.3.4 การประเมินผลและเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ใช้กระบวนกำรประเมินผลตำมกฎระเบียบหรื อ
หลักเกณฑ์ ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด) ตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยระดับคะแนน ควำมหมำย และแต้มระดับคะแนน มีดังนี้
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ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
S
U
P
N

ความหมาย
ดีเยี่ยม (excellent)
ดีมำก (very good)
ดี (good)
ค่อนข้ำงดี (fairly good)
พอใช้ (fair)
อ่อน (poor)
อ่อนมำก (very poor)
ตก (fail)
ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)
พอใจ (satisfactory)
ไม่พอใจ (unsatisfactory)
ผ่ำน (passed)
ยังไม่ทรำบระดับคะแนน

แต้มระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
-

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1 (1) เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ ำนกำรสอบปำกเปล่ ำ
ขั้น สุ ดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่บั ณฑิตวิทยำลั ยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ ผู้ ส นใจเข้ำรับฟังได้
(2) ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
แผน ก แบบ ก2 (1) ศึกษำรำยวิช ำครบถ้ว นตำมที่ ก ำหนดในหลั ก สู ต ร
โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ (2) เสนอ
วิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรั บฟังได้ (3) ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับ
กำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร(Proceedings) ดังกล่ำว
แผน ข (1) ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ (2) สอบผ่ำนกำรสอบ
ประมวลควำมรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปำกเปล่ำในสำขำวิชำนั้น พร้อมทั้ง
เสนอรำยงำนกำรศึ ก ษำค้ น คว้ำ อิ ส ระและสอบผ่ ำนกำรสอบปำกเปล่ ำ ขั้น สุ ด ท้ ำยโดยคณะกรรมกำร
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ที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ (3) รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ หรือ
ส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
ปริญญาเอก
แบบ 1 (1) สอบผ่ ำนกำรสอบวัด คุ ณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็ น ผู้ มีสิ ทธิ์ขอทำวิทยำนิพนธ์ (2) เสนอวิทยำนิพนธ์ และสอบผ่ ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย
โดยคณะกรรมกำรที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอก
สถำบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ (3) ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์
ต้องได้รั บ กำรตีพิมพ์หรื ออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
สำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2 (1) ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ (2) สอบผ่ำนกำรสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยำนิพนธ์ (3) เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบ
ผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำ ขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอกสถำบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ (4) ผลงำน
วิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
2.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีพื้นที่รวม 24,486 ไร่ ประกอบด้วย หน่วยงำน
กำรเรียนกำรสอน 29 คณะ 1 บัณฑิตวิทยำลัย และหน่วยงำนสนับสนุน 4 สถำบัน 5 สำนักงำน 6 สำนัก
2 ศูนย์ 18 สถำนีวิจัย 4 สถำนีฝึกนิสิต 4 โรงพยำบำลสัตว์ 2 โรงเรียนสำธิต และ 4 สถำนีวิทยุ ในส่วนของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตบำงเขน มุ่งเน้นบัณฑิตศึกษำ วิจัยขั้นสูง พัฒนำวิชำกำร บริกำรวิชำ
พื้นฐำน บริหำรโครงกำรพิเศษ ประสำนควำมร่วมมือกับนำนำชำติ ปัจจุบันมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในหลำกหลำยสำขำวิชำ มีหน่วยงำนประกอบด้วย 5 สำนัก 4 สถำบัน 1 ศูนย์ โดยมีหน่ วยงำนสนับสนุน
กำรศึกษำ ดังนี้
1) สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีภำรกิจหลัก
ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และให้บริกำรด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย รวมถึง
บริกำรวิชำกำรแก่นิสิต อำจำรย์ บุคลำกร มก. และบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนกำรเป็น e-University
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เป็นจุดเชื่อมต่อเครือข่ำยหลักของทั้งยูนิเน็ท และไทยสำรผ่ำนใยแก้วนำแสงไปยัง
วิทยำเขตต่ำง ๆ และได้ขยำยจุดบริกำรเครือข่ำยไร้สำยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้งำนเครือข่ำยไร้สำยภำยใน
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วิทยำเขตบำงเขนกว่ำ 1,300 จุด โดยไม่มีข้อจำกัดด้ำนเวลำและสถำนที่ และมีห้องปฏบัติกำรคอมพิวเตอร์
(KITS - Kasetsart IT Square) ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์กว่ำ 220 เครื่อง พร้อมด้วยห้องสนทนำกลุ่ม
ย่อย และห้องอบรมขนำดใหญ่ ซึ่งควำมจุสูงสุดกว่ำ 300 ที่นั่ง รวมถึงบริกำรหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยแก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
2) ห้องสมุดในมหำวิทยำลัยที่นิสิตจะใช้ค้นคว้ำได้ คือ
(1) ส ำนั ก หอสมุ ด มี ต ำรำและเอกสำรทุ ก สำขำ ส ำนั ก หอสมุ ด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ที่ทำหน้ำที่เป็นคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัย
เป็ น ห้ องสมุดดิจิ ทัล ด้ำนกำรเกษตรของประเทศไทย และเป็นห้ องสมุดสี เขียวที่อนุรักษ์พลั งงำนและ
สิ่งแวดล้อม บริหำรจัดกำรและพัฒนำบริกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำและปรับปรุง
บริกำรเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณภำพทำงกำรศึกษำให้บริกำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
ของนิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นอกจำกนี้ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ ยังเป็นต้นแบบของ Eco-Library แห่งแรกของประเทศ และเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตรที่มีควำมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยทำหน้ำที่เป็นศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำ
เกษตรศำสตร์ เป็นศูนย์สนเทศทำงกำรเกษตรแห่งชำติ และศูนย์สนเทศทำงกระบือนำนำชำติ
(2) ห้องสมุดคณะ มีตำรำและเอกสำรทั่ว ๆ ไปของสำขำวิชำต่ำง ๆ
สังกัดในคณะ
(3) ห้ อ งสมุ ด ของภำควิ ช ำ มี ต ำรำและเอกสำร โดยเฉพำะของ
สำขำวิชำที่ภำควิชำนั้น ๆ รับผิดชอบ
(4) ห้ อ งสมุ ด ของส่ ว นรำชกำรและองค์ ก ำรอื่ น ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย ง
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ คื อ ห้ อ งสมุ ด ของกรมวิ ช ำกำรเกษตร ศู น ย์ เ อกสำรแห่ ง ชำติ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น
3) วิทยำเขตกำแพงแสนที่มุ่งเน้นส่งเสริมวิจัยขั้นสูง พัฒนำวิชำกำรเพื่อ
ภำคตะวันตก สร้ำงควำมเป็นเลิศในสำขำวิชำเกษตร มีหน่วยงำนประกอบด้วย 5 คณะ โดยมีคณะสัตว
แพทย์-ศำสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงำนที่ขยำยกำรดำเนินงำนจำกหน่วยงำนเดิมที่วิทยำเขตบำงเขน
4) วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีกรอบนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำร กำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรของศำสตร์ด้ำนกำรเกษตร วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิทยำกำร
กำรจัดกำร และด้ำนสุขภำพ ที่ให้ควำมสำคัญต่อปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่น สร้ำงบุคลำกร
รุ่นใหม่ให้กับภูมิภำค โดยจัดตั้งคณะหลัก 4 คณะ
5) วิทยำเขตศรีรำชำ มุ่งส่งเสริมควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรเพื่อกำรบริกำร
ภำคตะวันออก มีหน่วยงำนประกอบด้วย 5 คณะ
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3. มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นสถำบันที่มีที่มำจำกกำรเป็นโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยำบำลศิริรำช ชื่อว่ำ โรงเรียน
แพทยำกร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และเมื่อวันที่
21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2512 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
พระรำชทำนนำม "มหิ ดล" อัน เป็ น พระนำมของสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุล ยเดชวิกรม พระบรม
รำชชนก ใช้ แ ทนชื่ อ มหำวิ ท ยำลั ย แพทยศำสตร์ ประกำศในรำชกิ จ จำนุ เ บกษำ เมื่ อ วั น ที่ 2 มี น ำคม
พ.ศ. 2512 มหำวิ ท ยำลั ย มหิ ด ล มี ส ภำพกำรสภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำนำนำชำติ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ
ในด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตร ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตร/จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ด้ำนกำร
เรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้
3.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร
องค์ประกอบ
1.สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด
ประกอบด้วย
- นำยกสภำมหำวิทยำลัย ที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
แต่งตั้ง
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรง คุณวุฒิจำนวนสิบ
ห้ำคน ที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งจำก
บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี ประธำน
สภำคณำจำรย์ นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัย
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำนวนหนึ่งคน ซึ่ง
เลือกตั้งจำกผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยที่มิใช่คณำจำรย์
ประจำ
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จำนวนสิบคน ซึ่ง
เลือกตั้งจำกคณำจำรย์ประจำจำนวนห้ำคน และจำก
ผู้บริหำรระดับคณบดีหรือเทียบเท่ำจำนวนห้ำคน
ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งรองอธิกำรบดีคนหนึ่งเป็น
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย และจะแต่งตั้งหัวหน้ำ
สำนักงำน สภำมหำวิทยำลัยเป็นผูช้ ่วยเลขำนุกำร สภำ
มหำวิทยำลัยด้วยก็ได้

อานาจและหน้าที่
- ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของมหำวิทยำลัยอำนำจ
และหน้ำที่เช่นว่ำนี้ให้รวมถึง กำหนดเป้ำหมำย
วำงนโยบำย และแนวทำงในกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
- ออกข้อบังคับและประกำศของมหำวิทยำลัย เพื่อ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย และอำจ
มอบหมำยให้ส่วนงำนใดในมหำวิทยำลัยเป็นผู้ออก
ข้อบังคับและประกำศสำหรับส่วนงำนนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็
ได้
- ออกข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของ
มหำวิทยำลัยกำรออกข้อบังคับตำม (3) ต้องเป็นไปเพื่อ
ควำมเป็นธรรม
สร้ำงขวัญและกำลังใจโดยได้รับฟังควำมคิดเห็นของ
พนักงำนและลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยประกอบด้วย
- ออกข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนกำรเงิน
กำรพัสดุและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย
- อนุมัติแผนพัฒนำและแผนปฏิบัตกิ ำรของ
มหำวิทยำลัย
- อนุมัติกำรจัดตั้ง กำรรวม และกำรยุบเลิกส่วนงำน
ตำมมำตรำ 10 รวมทั้งกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในของส่วน
งำนดังกล่ำว
- อนุมัติกำรรับเข้ำสมทบและกำรยกเลิกกำรสมทบ
ของสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอื่น
- อนุมัติกำรจัดกำรศึกษำและกำรยกเลิกกำรจัด
กำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสูงหรือสถำบันอื่น
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อานาจและหน้าที่
- อนุมัติกำรเปิดสอนและหลักสูตรกำรศึกษำ รวมทั้ง
กำรปรับปรุง กำรยุบรวม และกำรยกเลิกหลักสูตร
กำรศึกษำ
- อนุมัติกำรให้ปริญญำ อนุปริญญำ ประกำศนียบัตร
ทั้งของมหำวิทยำลัย และที่มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำ
ร่วมกับสถำนศึกษำชั้นสูงอื่น รวมทั้งอนุมัติกำรให้ปริญญำ
กิตติมศักดิ์
- พิจำรณำสรรหำ และดำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งและถอดถอนนำยกสภำมหำวิทยำลัย
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิกำรบดี
- พิจำรณำดำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
แต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์
พิเศษ แต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ
รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ และผูด้ ำรง
ตำแหน่งทำงวิชำกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นตำมมำตรำ 57
วรรคสำม แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิกำรบดี คณบดี
ผู้อำนวยกำร และหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น
- วำงนโยบำยและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรจัดหำรำยได้ กำรจัดหำผลประโยชน์และกำร
ลงทุน
- ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
อธิกำรบดีและหัวหน้ำส่วนงำนต่ำง ๆ
- รับรองรำยงำนประจำปีของมหำวิทยำลัย และ
เสนอรำยงำนนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อรับทรำบ
- แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรบริหำรงำนประจำมหำวิทยำลัย คณะอนุกรรมกำร
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำกำรใด ๆ อันอยู่ใน
อำนำจหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่กำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิท ยำลัยที่มิได้
ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดหรือส่วนงำนใดโดยเฉพำะ
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2. สภาคณาจารย์ประกอบด้วยสมำชิก
ซึ่งเป็นคณำจำรย์ประจำของมหำวิทยำลัย จำนวน
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ วำระกำรดำรง
ตำแหน่ง และกำรพ้นจำกตำแหน่งของสมำชิกสภำ
คณำจำรย์ ตลอดจนกำรประชุมและกำรดำเนินงำนของ
สภำคณำจำรย์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย

อานาจและหน้าที่
- ให้คำปรึกษำแนะนำแก่สภำมหำวิทยำลัยและ
อธิกำรบดี ในกิจกำรของมหำวิทยำลัย
- เสนอแนะข้อคิดเห็น คำแนะนำ และให้คำปรึกษำ
แก่สภำมหำวิทยำลัย และอธิกำรบดีเกี่ยวกับมำตรฐำน
และจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย
รวมทั้งกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัตติ ำมมำตรฐำนและ
จรรยำบรรณดังกล่ำว ตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
- เสนอแนะข้อคิดเห็น คำแนะนำ และให้คำปรึกษำ
แก่สภำมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดีเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
คณำจำรย์ทำงด้ำนทักษะแห่งวิชำชีพคณำจำรย์
- ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำคณำจำรย์ใน
มหำวิทยำลัยทำงด้ำนทักษะแห่งวิชำชีพคณำจำรย์ เชิดชู
และผดุงเกียรติคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย
- ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรือ
อธิกำรบดีมอบหมำย
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร องค์ประกอบ
- วำงนโยบำยและแผนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำก ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทำงกำร
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยำลัย ประกอบด้วย
ดำเนินงำนของส่วนงำน บัณฑิตวิทยำลัย และ
(1) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่ำ มหำวิทยำลัย
3 คน โดยให้แต่งตั้ง คนหนึ่งเป็นประธำนหลักสูตร และ
- ควบคุมมำตรฐำนหลักสูตรสำขำวิชำที่รับผิดชอบ
อีกคนหนึ่งเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ
ให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกส่วนงำน อย่ำงน้อย 1 คน แห่งชำติ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรศึกษำ
เป็นที่ปรึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของ
ทั้งนี้อำจมีอำจำรย์ประจำหรือผู้ทรง คุณวุฒิภำยนอก กระทรวงศึกษำธิกำร และเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ (ถ้ำมี)
ร่วมเป็นกรรมกำรเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม
- ดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรติดตำมรำยงำน
ทั้งนี้กรรมกำรบริหำรหลักสูตรแต่ละท่ำนอำจร่วมเป็น ผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้มำกกว่ำ 1 หลักสูตร
ของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) และจัดทำรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนของหลักสูตรรวมทัง้ ให้คำแนะนำเพื่อกำร
พัฒนำ ให้ประธำนหลักสูตรเป็นผูป้ ระสำนงำนในเรื่องกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง บัณฑิต
วิทยำลัย ส่วนงำน ภำควิชำ
4. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกำรเรียนกำรสอน
ใน 17 คณะ 6 วิทยำลัย 9 สถำบัน 3 วิทยำเขต และ
หน่วยงำนต่ำงๆ ครอบคลุมด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ โดยมีที่ตั้งหลำยพื้นที่ทั้งใน
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องค์ประกอบ
กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดกำญจนบุรี
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอำนำจเจริญ

อานาจและหน้าที่

-

3.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/ จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
มหำวิทยำลัยมหิดลจัดกำรศึกษำนำนำชำติในระดับปริญญำโท จำนวน 92 หลักสูตร
ระดับปริญญำเอก จำนวน 74 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่นำมำวิเครำะห์มีดังนี้
หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มใช้
ในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ
2561 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยโดยเฉพำะไม่มี
ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่น
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ประกอบด้วย 1) วิชำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุข 2) วิชำเอก
โภชนำกำรสำธำรณสุข 3) วิชำเอก
บริหำรสำธำรณสุข 4) วิชำเอกปรสิต
วิทยำและกีฏวิทยำ 5) วิชำเอก
วิทยำกำรระบำด 6) วิชำเอกสุขศึกษำ
และส่งเสริมสุขภำพ 7) วิชำเอกสุขภำพ
ประชำกรโลก และ 8) วิชำเอกอนำมัย
ครอบครัว เริ่มใช้ในภำคกำรศึกษำที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2555 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยโดยเฉพำะ
ไม่มีควำมร่วมมือกับสถำบันอื่น

การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
- สภำมหำวิทยำลัยมหิดล
หลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต
อนุมัติหลักสูตรในกำรประชุม
ครั้งที่ 531 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน จัดกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)
2561
โครงสร้ำงหลักสูตร แผน ก แบบ
ก2 ดังนี้ (1) หมวดวิชำบังคับ 14
หน่วยกิต (2) หมวดวิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต (3)
วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- สภำมหำวิทยำลัยมหิดล
อนุมัติหลักสูตร ในกำรประชุม
ครั้งที่ 459 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน
2555

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 54 หน่วยกิต
จัดกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) เปิดสอนสำหรับ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
โครงสร้ำงหลักสูตร แบบ 2 ดังนี้
หมวดวิชำแกน 8 หน่วยกิต
หมวดวิชำบังคับ 7 หน่วยกิต
หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต
วิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
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หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 เริ่มใช้ในภำคกำรศึกษำที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยโดยเฉพำะ
ไม่มีควำมร่วมมือกับสถำบันอื่น

การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ
แผนการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
- สภำมหำวิทยำลัยมหิดล
หลักสูตร สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตร
อนุมัติหลักสูตร ในกำรประชุม
ครั้งที่ 531 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน ปริญญำตรีแล้วเข้ำศึกษำต่อหลักสูตร
ปริญญำเอกไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต
2561
สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญำโท
แล้วเข้ำศึกษำต่อหลักสูตรปริญญำเอก
ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต
จัดกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)
โครงสร้ำงหลักสูตร แบบ 2 ดังนี้
1) สำหรับผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี
หมวดวิชำบังคับ 17 หน่วยกิต
หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 7 หน่วยกิต
วิทยำนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต
2) สำหรับผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโท
หมวดวิชำบังคับ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
วิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต

3.3 ด้านการเรียนการสอน
3.3.1 ผู้เรียน
1) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
(1) ส ำเร็จกำรศึกษำหลั กสู ตรปริญญำวิทยำศำสตรบัณ ฑิต สำขำวิช ำ
ชีว วิทยำ หรื อสำขำวิช ำที่เกี่ย วข้อง เช่น จุล ชีว วิทยำ วิทยำศำสตร์ ชีว ภำพ สั ตววิทยำ พฤกษศำสตร์
พิษวิทยำ วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม และได้รับกำรรับรองจำกสถำบันอุดมศึกษำที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำรับรอง
(2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่ำ 2.50
(3) มี ผ ลกำรสอบภำษำอั ง กฤษผ่ ำ นตำมเกณฑ์ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย
มหำวิทยำลัยมหิดล
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(4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจำกเกณฑ์ข้ำงต้น อำจได้รับกำรพิจำรณำ
ให้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ตำมดุลยพินิจของประธำนหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
จำนวนนักศึกษำคำดว่ำจะรับปีกำรศึกษำละ 15 คน
2) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
(1) ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำโทหรื อ เที ย บเท่ ำ ในหลั ก สู ต ร
สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิตวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (สำธำรณสุขศำสตร์) สำขำอนำมัยสิ่งแวดล้อม
สำขำอนำมัยครอบครัว สำขำกำรพยำบำลสำธำรณสุข สำขำโรคติด เชื้อและกำรระบำด สำขำส่งเสริม
สุขภำพ สำขำบริหำรสำธำรณสุข สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ หรือสำขำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำกสถำบัน อุดมศึกษำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำรับรอง
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ
(3) มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขและสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
หมำยเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมข้อ 1) – 3) อำจได้รับกำรพิจำรณำ
ให้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ตำมดุลยพินิจของประธำนหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
จำนวนนักศึกษำคำดว่ำจะรับปีกำรศึกษำละ 16 คน
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
(1) ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รปริ ญ ญำตรี สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ สำขำ
วิทยำศำสตร์ชีว ภำพ หรื อสำขำที่เกี่ ย วข้ อ ง และได้รั บกำรรับ รองจำกสถำบัน อุ ดมศึ ก ษำที่ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.50 หรือ
(2) ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำหลั ก สู ต รปริ ญ ญำโท สำขำวิ ช ำชี ว วิ ท ยำ สำขำ
วิทยำศำสตร์ชีว ภำพ หรื อสำขำที่เกี่ ย วข้ อ ง และได้รับกำรรับ รองจำกสถำบัน อุ ดมศึ ก ษำที่ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.50
(3) มี ผ ลกำรสอบภำษำอั ง กฤษผ่ ำ นตำมเกณฑ์ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย
มหำวิทยำลัยมหิดล
(4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจำกเกณฑ์ดังกล่ำว อำจได้รับกำรพิจำรณำ
ให้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมดุลยพินิจของประธำนหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
จำนวนนักศึกษำคำดว่ำจะรับปีกำรศึกษำละ 12 คน สำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรปริญญำตรี 6 คน สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรปริญญำโท 6 คน
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3.3.2 ผู้สอน
1) หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีอำจำรย์ประจำหลักสูตร 18 คน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน อำจำรย์ประจำ 6 คน อำจำรย์พิเศษหลักสูตรจะพิจำรณำเรียนเชิญตำมควำมเหมำะสม
ทั้งนี้ กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์
ประจำหลักสูตรจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจำรณำกำหนดผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ โดยเน้นพิจำรณำจำกควำมรู้
ควำมสำมำรถในเนื้อหำวิชำและประสบกำรณ์ในกำรสอนเป็นหลัก พิจำรณำรำยวิชำเลือกที่จะเปิดสอน
ในแต่ละภำคกำรศึกษำ และพิจำรณำกำหนดเวลำเรียนของแต่ละรำยวิชำไม่ให้ซ้ำซ้อนกันในช่วงเวลำ
ที่เหมำะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน
2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีอำจำรย์ประจำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 7 คน
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลัก สูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีอำจำรย์ประจำหลักสูตร 17 คน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คนอำจำรย์
ประจำ 5 คน และมีอำจำรย์พิเศษ ซึ่งหลักสูตรจะพิจำรณำเรียนเชิญตำมควำมเหมำะสม
3.3.3 สื่อ
มหำวิทยำลัยมหิดลจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นรำยวิชำ และสื่ ออื่น ๆ ตำมที่
มหำวิทยำลัยจัดขึ้น
3.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
กำรวัดผลและกำรสำเร็จกำรศึกษำเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล
ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ กำรประเมินผลกำรศึกษำจะต้องกระทำเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำแต่ละ
ภำคโดยกระทำเป็นสัญลักษณ์แสดงผลกำรศึกษำแต่ละรำยวิชำดังนี้
สั ญ ลั ก ษณ์ ต่ ำ ง ๆ ซึ่ ง มี ค วำมหมำยและแต้ ม ประจำผลกำรสอบของแต่ล ะ
รำยวิชำแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์
ความหมาย
แต้มประจา
A
ดีเลิศ (Excellent)
4.00
B+
ดีมำก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ค่อนข้ำงดี (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมำก (Very Poor)
1.00

110
สัญลักษณ์
F

ความหมาย
ตก (Fail)

แต้มประจา
0.00

สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจำ ผลกำรสอบของแต่ละรำยวิชำแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ต่ำง ๆ ซึ่งมีควำมหมำย ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
I
รอกำรประเมินผล (Incomplete)
P
กำรศึกษำยังไม่สิ้นสุด (in Progress)
W
ถอนกำรศึกษำ (Withdrawal)
AU
กำรศึกษำโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
X
ยังไม่ได้รับผลกำรประเมิน (No Report)
T
กำรโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
(1) ใช้เวลำในกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ
(2) ต้องศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร คือ ต้องศึกษำ
รำยวิชำไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต และทำวิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษำ
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต
(3) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00
(4) ต้ อ งสอบผ่ ำ นภำษำอั ง กฤษตำมเกณฑ์ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย
มหำวิทยำลัยมหิดล
(5) ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมทักษะกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตในสังคม
ผ่ำนตำมเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยมหิดล
(6) ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำนด้วยวิธีกำรสอบ
ปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง และกำรสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำ
รับฟังได้
(7) ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับ
กำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) ตำมประกำศบัณฑิตวิทยำลัย
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2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรระดับปริญญำเอก แบบ 2 มีเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
(1) มีเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร
(2) ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร และ
ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลกำรศึกษำตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(3) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00
(4) สอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(5) ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ
ตำมประกำศของบัณฑิตวิทยำลัย
(6) สอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำน
(7) ส่งรูปเล่มวิทยำนิพ นธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตำมข้อกำหนดของ
บัณฑิตวิทยำลัย พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลตำมจำนวนที่บัณฑิตวิทยำลัยกำหนด
(8) ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนวิทยำนิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
ได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีผู้ประเมิน
(9) ข้อกำหนดอื่น ๆ ตำมที่แต่ละหลักสูตรจะกำหนด โดยควำมเห็นชอบ
ของบัณฑิตวิทยำลัย
(10) ประธำนหลั ก สู ต รเสนอขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญำให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษำ
เมื่อนักศึกษำได้ดำเนินกำรตำม (1) - (9) ครบถ้วนแล้ว โดยกำหนดให้วันที่นักศึกษำสอบวิทยำนิ พนธ์
ผ่ำนเป็นวันที่สำเร็จกำรศึกษำ
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีเกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
(1) ใช้เวลำในกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ
(2) ต้องศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร คือ 1) ผู้สำเร็จ
หลักสูตรปริญญำตรีแล้วเข้ำศึกษำต่อหลักสูตรปริญญำเอก ต้องศึกษำรำยวิชำไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต
และทำวิทยำนิพนธ์ 48 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษำตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต
2) ผู้สำเร็จหลักสูตรปริญญำโทแล้วเข้ำศึกษำต่อหลักสูตรปริญญำเอก ต้องศึกษำรำยวิชำไม่น้อยกว่ำ 12
หน่วยกิต และทำวิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษำตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ
48 หน่วยกิต
(3) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00
(4) ต้ อ งสอบผ่ ำ นภำษำอั ง กฤษตำมเกณฑ์ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย
มหำวิทยำลัยมหิดล
(5) ต้องสอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
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(6) ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมทักษะกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตในสังคม
ผ่ำนตำมเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล
(7) ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำนด้วยวิธีกำรสอบ
ปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง และกำรสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้
(8) ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนวิทยำนิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
ได้ รั บ กำรยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวำรสำรทำงวิ ช ำกำรระดั บ นำนำชำติ ที่ มี ผู้ ป ระเมิ น อย่ ำ งน้ อ ย ๑ ฉบั บ
ตำมประกำศบัณฑิตวิทยำลัย
3.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา
มหำวิทยำลัยมหิดลในปัจจุบันมีส่วนงำน หน่วยงำน และกลุ่มภำรกิจในสังกัด
ประกอบด้วย สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย สำนักงำนอธิกำรบดี วิทยำเขตกำญจนบุรี บัณฑิตวิทยำลัย
หอสมุดและคลั งควำมรู้ คณะ 16 คณะ สถำบัน 7 สถำบัน วิทยำลัย 6 วิทยำลัย ศูนย์ 10 ศูนย์ กองงำน
ในสำนักงำนอธิกำรบดี 12 กองงำน และโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต 2 โครงกำร นอกจำกนี้ยังมีสถำบันสมทบ
อีก 17 แห่งและ สถำบันร่วม 1 แห่ง ที่ตั้งของมหำวิทยำลัยมหิดลนั้น อยู่ในพื้นที่ที่หลำกหลำยทั้งส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค โดยมีกำรกำหนดชื่อของที่ตั้งมหำวิทยำลัยมหิดลในพื้นที่ต่ำง ๆ ดังนี้
1) มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ มีที่ตั้งศูนย์กลำงอยู่ ณ ที่ดินพระรำชทำน 2
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม มี เ นื้ อ ที่ ป ระมำณ 1,240 ไร่ เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
มหำวิทยำลั ย มหิ ด ล บำงกอกน้ อ ย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนพรำนนก แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้ อ ย
กรุงเทพมหำนคร มีเนื้อที่ประมำณ 123 ไร่
2) มหำวิ ท ยำลั ย มหิ ด ล วิ ท ยำเขตกำญจนบุ รี เป็ น ที่ ตั้ ง ของวิ ท ยำเขต
กำญจนบุรี โดยมีพื้นที่โดยรวมประมำณ 4,000 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 199 หมู่ 9 หมู่บ้ำนไตรรัตน์ ตำบลลุ่มสุ่ม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี
3) มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตนครสวรรค์ เป็นที่ตั้งของโครงกำรจัดตั้ง
วิทยำเขตนครสวรรค์ มีพื้นที่โดยรวมประมำณ 1,009 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตำบลเขำทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงจึงมีสำนักงำนชั่วครำวอยู่ ณ ที่ตั้งเดิมตำบล
บึงเสนำท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
4) มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอำนำจเจริญ เป็นที่ตั้งของโครงกำรจัดตั้ง
วิทยำเขตอำนำจเจริญ มีพื้นที่ ณ ศูนย์รำชกำร จังหวัดอำนำจเจริญ 43 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ 13 ตำบล
โนนหนำมหนำมแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนำจเจริญ 37000 ประกอบด้วย อำคำรเรียนรวม และอำคำร
ดลเมธำ และมีพื้นที่ในเขต ตำบลสร้ำงนกทำ อำเภอเมือง อีก 384 ไร่ 73 ตำรำงวำ ประกอบด้วย อำคำร
ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติกำร และอำคำรหอพัก พร้อมใช้งำน และมีพื้นที่ขยำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
ป่ำดงหัวกองและป่ำดงบั งอี่ ตำบลสร้ำงนกทำ อำเภอเมือง อีกประมำณ 600 ไร่ ปัจจุบันอยู่ ในระหว่ำง
กำรดำเนินก่อสร้ำงโครงกำรดังกล่ำว
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4. มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น – บัณฑิตวิทยาลัย (The Open University of
Japan – School of Graduate Studies)
4.1 ด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
4.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ไม่มีข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร มีหลักสูตรที่เปิดสอนภำยใต้บัณฑิตวิทยำลัยสำขำวิชำ
ศิลปศำสตร์และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ หลักสูตรปริญญำโท จำนวน 7 หลักสูตร หลักสูตรปริญญำเอก
จำนวน 5 หลักสูตรดังนี้
บัณฑิต
สำขำวิชำศิลปศำสตร์และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
ปริญญำโท

ปริญญำเอก

ชีวิตมนุษย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ
(Human Life and Health Sciences)

ชีวิตมนุษย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ
(Human Life and Health Sciences)

วิทยำศำสตร์ของกำรพัฒนำมนุษย์และกำรศึกษำ
(Sciences of Human Development and Education)

วิทยำศำสตร์มนุษย์ (Human Sciences)

จิตวิทยำคลินิก (Clinical Psychology)
กำรกำกับดูแลสังคม (Social Governance)
ศิลปศำสตร์และมนุษยวิทยำ (Arts and Humanities)
สำรสนเทศศำสตร์ (Informatics)

วิทยำศำสตร์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(Natural and Environmental Sciences)

กำรกำกับดูแลสังคม (Social Governance)
ศิลปศำสตร์และมนุษยวิทยำ (Arts and Humanities)
วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ (Natural Sciences)
(Human Life and Health Sciences)
กำรศึกษำ
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4.3 ด้านการเรียนการสอน
4.3.1 ผู้เรียน ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
4.3.2 ผู้ ส อน มหำวิ ท ยำลั ย เปิ ด ของประเทศญี่ ปุ่ น จั ด กำรเรี ย นกำรสอน
ในระบบเปิด มีอำจำรย์ทำหน้ำที่ผลิตเอกสำรกำรสอนเป็นรำยวิชำ มีกำรเรียนกำรสอนแบบเผชิญหน้ำ
(Schooling) สอนแบบออกอำกำศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์
อีกทั้งทำหน้ำที่ผลิตสื่อต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4.3.3 สื่อ มหำวิทยำลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นรำยวิชำ
โดยใช้ เ อกสำรกำรสอน มี ทั้ ง รำยวิ ช ำที่ มี ก ำรเรี ย นกำรสอนแบบเผชิ ญ หน้ ำ (Schooling) กำรสอน
แบบออกอำกำศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา (2 หน่วยกิต/ รายวิชา)
(1) กำรสอนแบบออกอำกำศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต)
มหำวิทยำลัยจัดทำกำรสอนแบบออกอำกำศจำนวน 15 ครั้ง (ครั้งละ
45 นำที) ต่อภำคกำรศึกษำผ่ ำนทำงโทรทัศน์และวิทยุ ในกรณีที่นักศึกษำพลำดกำรสอนออกอำกำศ
นั ก ศึ ก ษำสำมำรถรั บ ชมย้ อ นหลั ง ได้ ที่ ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ นอกจำกกำรสอนทำงโทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ แ ล้ ว
ยังมีกำรสอนทำงอินเทอร์เน็ตด้วย
(2) เอกสำรกำรสอน
รำยวิ ช ำของมหำวิ ท ยำลั ย ถู ก ออกแบบมำใช้ ใ นกำรเรี ย นกำรสอน
แบบออกอำกำศและเอกสำรกำรสอน โดยเอกสำรกำรสอนดังกล่ำว เขียนโดยผู้เชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัย
และผู้เชี่ยวชำญภำยนอก เอกสำรกำรสอนบำงเล่มได้รับกำรยอมรับเป็นอย่ำงมำกจำกสำธำรณะ และ
หลังจำกที่เอกสำรกำรสอนใช้ในกำรเรียนกำรสอนเรียบร้อยแล้ว เอกสำรกำรสอนบำงเล่มถูกนำมำปรับปรุง
และขำยในรูปแบบหนังสือของมหำวิทยำลัย
(3) กำรประเมินผลกำรเรียน
กำรสอบกลำงภำค จะจัดขึ้นหลังจำกกำรเรียนกำรสอนสัปดำห์ที่ 8
ของรำยวิชำ นักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรประเมิน โดยกำรประเมินมีทั้งแบบใช้กระดำษในกำรทำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยและกำรทำงำนที่ได้รับ มอบหมำยผ่ำนทำงออนไลน์ ทั้งนี้ กำรทำงำนที่ได้รับหมำยดัง กล่ ำว
เป็นข้อบังคับที่ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้ำสอบปลำยภำค
กำรสอบปลำยภำค จะจัดขึ้นหลังจำกกำรเรียนกำรสอนสัปดำห์ที่ 15
ของรำยวิชำ โดยนักศึกษำจะต้องเข้ำสอบที่ศูนย์กำรเรียนที่นักศึกษำได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อนักศึกษำสอบ
ผ่ำนในวิชำนั้น ๆ หน่วยกิตของวิชำนั้นจะได้รับกำรบันทึก
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2) รายวิ ชาที่ มี การเรี ยนการสอนแบบเผชิ ญหน้ า (Schooling) (1 หน่ วยกิ ต/
รายวิชา)
ห้ อ ง เ รี ย น ที่ เ รี ย ก ว่ ำ Schooling ร ว ม กั บ ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น
แบบออกอำกำศมีควำมสำคัญต่อกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงมำก กำรเรียนกำรสอน
ครอบคลุ ม รำยวิ ช ำต่ ำ ง ๆ ของสำขำวิ ช ำศิ ล ปศำสตร์ นอกจำกกำรสอนปกติ แ ละกำรทดลองต่ ำ ง ๆ
ในบำงครั้ งยั งมีกำรออกภำคสนำมและกำรเยี่ยมชมหน่ว ยงำนต่ ำง ๆ ส่ ว นประกอบของกำรเรี ย นถู ก
ออกแบบ วำงแผน และจัดขึ้ นโดยศูนย์กำรเรียนรู้ทั่วประเทศ นอกจำกศูนย์กำรเรียนรู้แต่ละศูนย์มีกำร
เรี ย นกำรสอนในรำยวิชำทั่วไปแล้ ว ยั งมีกำรจัดสอนรำยวิชำเฉพำะ เช่น ทำงด้ำนประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรม อุตสำหกรรม ธรรมชำติ และอื่น ๆ นอกจำกนั้น ศูนย์กำรเรียนรู้ยังร่วมมือกับมหำวิทยำลัย
ใกล้เคียงและสถำบันวิจัยต่ำง ๆ อีกด้วย
3) รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (2 หน่วยกิต/ รายวิชา)
ในช่วงแรกของประวัติของมหำวิทยำลัย รำยวิชำออนไลน์มีกำรเปิดสอน
เมื่อปี 2016 รำยวิชำดังกล่ำวใช้ระบบจัดกำรเรียนกำรสอน Moodle ในกำรสร้ำงกำรสอนแบบวิดิโอ และ
เอกสำรกำรสอนออนไลน์ ดังนั้น นักศึกษำจึงดูกำรสอนและเอกสำรดังกล่ำวได้ทุกที่ทุกเวลำ
กำรทดสอบออนไลน์ถูกจัดขึ้นเมื่อจบกำรสอน ซึ่งผลกำรสอบจะทรำบได้
ทันทีหลังทดสอบ นอกจำกนั้น นักศึกษำสำมำรถถำมคำถำมกับอำจำรย์ได้โดยตรงและนักศึกษำสำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมของรำยวิชำกับนักศึกษำคนอื่นได้ รำยวิชำต่ำง ๆ ถูกสร้ำงขึ้นโดยสำขำวิชำกรรมกำรผลิต
รำยวิชำรวมทั้งอำจำรย์ ผู้ออกแบบกำรเรียนกำรสอน ผู้ผลิตสื่อกำรสอน และผู้จัดกำรรำยวิชำ
มหำวิทยำลัยวำงแผนที่จะขยำยรำยวิชำออนไลน์ในปีต่อ ๆ ไป กิจกรรม
ของนั กศึกษำและวิธีก ำรประเมิน ผลของรำยวิช ำออนไลน์ ถูก ออกแบบให้ ส อดคล้ องกับวัต ถุประสงค์
ของแต่ละรำยวิชำ
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4.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มหำวิทยำลัยมีระบบกำรประเมินผลตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้
รำยวิ ช ำที่ ใ ช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ / เอกสำรกำรสอนใช้ ก ำรประเ มิ น ผล
โดยกำรสอบกลำงภำคและกำรสอบปลำยภำค และกำรประเมิ น ให้ เ กรด ส่ ว นรำยวิ ช ำออนไลน์
ใช้กำรประเมินผลโดยกิจกรรมกำรเรียน ควิช กำรอภิปรำย รำยงำน และกำรประเมินให้เกรด และรำยวิชำ
แบบเผชิญหน้ำประเมินให้เกรดเลย รำยละเอียดดังแผนภูมิ

รำยวิชำที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

สอบกลำงภำค

กิจกรรมกำรเรียน
* ควิช
*กำรอภิปรำย
*รำยงำน

กำรประเมินให้เกรด
กำรได้รับหน่วยกิต
ขอจบกำรศึกษำ

รำยวิชำแบบเผชิญหน้ำ

นั ก ศึ ก ษำสั ม ฤทธิ บั ต ร

สอบปลำยภำค

รำยวิชำออนไลน์

นั ก ศึ ก ษำปกติ

สมัครเรียน
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4.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา
มหำวิทยำลัยมีศูนย์กำรเรียนรู้ 50 ศูนย์ (4 ศูนย์ในโตเกียว) 7 ศูนย์ดำวเทียม
และ 64 ห้องเรียนสื่อกำรสอนประเภทเสี ยงทั่ว ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์กำรเรียนรู้ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
แบบเผชิญหน้ำ และกำรสอบ รวมไปถึงกำรสอนเสริม และกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรเรียนอีกด้วย
นอกจำกนั้ น ยังมีอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกให้ กับนักเรียนในกำรดูและ
ฟังกำรสอนออนไลน์ และห้องสมุด รวมไปถึงเป็นสถำนที่สำหรับทำกิจกรรมอื่น ๆ และกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นกัน
ที่ตั้งของศูนย์กำรเรียนรู้อยู่ภำยในวิทยำเขตต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ส่วนศูนย์
กำรเรี ย นรู้ ด ำวเที ย มและห้ อ งเรี ย นสื่ อ กำรสอนประเภทเสี ย งถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่นักศึกษำที่อยู่ห่ำงไกลจำกศูนย์กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
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5. มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี (Korea National Open University)
5.1 ด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร
มหำวิทยำลัยเปิ ดเกำหลีมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติ
ประกอบด้วยอธิกำรบดี 1 คน รองอธิกำรบดี 1 คน และกรรมกำร 14 คน
วิทยาเขตหลั ก (Main Campus) ประกอบไปด้ว ยส ำนั กวิช ำกำร ส ำนักบริ ก ำร
นักศึกษำ สำนักนโยบำยและแผน และสำนักงำนกำรจัดกำรศึกษำทั่วไป
การจัดโครงสร้างองค์กร (Organization) ประกอบไปด้วย บัณฑิตวิทยำลัย บัณฑิต
วิทยำลัยสำขำวิชำ วิทยำลัย วิทยำลัยขั้นสูง หน่วยงำนสนับสนุนของวิทยำลัยขั้นสูง
หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ (Other Affiliated Facilities) มหำวิทยำลัยมีหน่วยงำน
สนับสนุน วิทยำเขตในภูมิภำค และฝ่ำยวิจัยที่ดำเนินกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ (Other corporate structures) มหำวิทยำลัยมีกำรทำ
ควำมร่วมมือระหว่ำงกำรอุตสำหกรรมและกำรศึกษำ หน่วยงำนกำรให้ทุน สำนักพิมพ์ และหนังสือพิมพ์
รำยสัปดำห์
5.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ไม่มีข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร มีสำขำวิชำที่เปิดสอนภำยใต้บัณฑิตวิทยำลัย จำนวน
18 ภำควิชำ ดังนี้
5.2.1 ภำควิชำกำรเขียนสร้ำงสรรค์และวรรณกรรม (Department of Creative
Writing and Literary Contents)
5.2.2 ภำควิชำกำรประยุกต์ใช้ภำษำจีน (Department of Practical Chinese)
5.2.3 ภำควิชำประชำคมผู้ใช้ภำษำแอฟริกำและภำษำฝรั่งเศส (Department of
Africa and Francophonie)
5.2.4 ภำควิชำกำรบริหำรสำธำรณะ (Department of Public Administration)
5.2.5 ภำควิช ำเกษตรและวิทยำศำสตร์สิ่ งมีชีวิต (Department of Agriculture
and Life Science)
5.2.6 ภำควิชำวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ (Department of Computer Science)
5.2.7 ภำควิชำชีวสำรสนเทศศำสตร์และสถิติ (Department of Bioinformatics
and Statistics)
5.2.8 ภำควิชำพยำบำล (Department of Nursing)
5.2.9 ภำควิชำกำรศึกษำเยำวชน (Department of Youth Education)
5.2.10 ภำควิชำกำรประยุกต์ใช้ภำษำอังกฤษ (Department of Practical English)
5.2.11 ภำควิชำภำษำญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (Department of Japanese
Language and Culture)
5.2.12 ภำควิชำนิติศำสตร์ (Department of Law)
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5.2.13 ภำควิชำนิเทศศำสตร์และวัฒนธรรม (Department of Media Arts and
Cultural Contents)
5.2.14 ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ (Department of Home Economics)
5.2.15 ภำควิชำกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Department of e-Learning)
5.2.16 ภำควิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม (Department of Environmental Health
Systems)
5.2.17 ภำควิชำกำรศึกษำตลอดชีวิต (Department of Lifelong Education)
5.2.18 ภำควิชำกำรศึกษำปฐมวัย (Department of Early Childhood Education)
5.3 ด้านการเรียนการสอน
5.3.1 ผู้เรียน ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
5.3.2 ผู้สอน มหำวิทยำลัยเปิดของประเทศเกำหลีจัดกำรเรียนกำรสอน
ในระบบเปิด มีอำจำรย์ทำหน้ำที่ผลิตเอกสำรกำรสอนเป็นรำยวิชำ มีกำรเรียนกำรสอนแบบเผชิญหน้ำ
(Face-to-Face) และกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ อีกทั้งทำหน้ำที่ผลิตสื่อต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
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โดยมีขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดังนี้
สมัครเรียนเรียน
ลงทะเบียนเรียน
ซื้อเอกสำรกำรสอน
แนะนำกำรเรียน (โทรทัศน์ ไฟล์
เสียง สื่อเสริม เว็ปไซด์)
รำยวิชำเรียนแบบเผชิญหน้ำ

Substitute test สำหรับรำยวิชำ
เรียนแบบเผชิญหน้ำ (ผู้ที่ไม่สำมำรถ
เข้ำเรียนแบบเผชิญหน้ำได้
ควรสมัครกำรสอบนี้ตอนที่
ลงทะเบียนเรียน)
- ภำคกำรศึกษำฤดูใบไม้ผลิ มิ.ย.
- ภำคกำรศึกษำฤดูใบไม้ร่วง ธ.ค.

รำยวิชำเรียนออนไลน์

รำยวิชำเรียนแบบเผชิญหน้ำและกำรสอบ
- ภำคกำรศึกษำฤดูใบไม้ผลิ มี.ค.-มิ.ย.
- ภำคกำรศึกษำฤดูใบไม้ร่วง ส.ค.-ธ.ค.
(วันที่ขึ้นอยู่กับวิทยำเขตภูมิต่ำงๆ)

กำรสอบปลำยภำค
- ภำคกำรศึกษำฤดูใบไม้ผลิ มิ.ย.-ก.ค.
- ภำคกำรศึกษำฤดูใบไม้ร่วง ธ.ค.

24 หน่วยกิตมำก

การส่งวิทยานิพนธ์
- แผนกำรศึกษำที่จะต้องทำวิทยำนิพนธ์
(แผนกำรศึกษำที่ไม่ต้องทำวิทยำนิพนธ์ :
ภำษำจีนและวรรณกรรม นิติศำสตร์ กำร
บริหำรสำธำรณะ คหกรรมศำสตร์ พยำบำล)

กำรส่งวิทยำนิพนธ์
30 หน่วยกิตหรือมำกกว่ำ
ขอจบกำรศึกษำ
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5.3.3 สื่อ
มหำวิ ท ยำลั ย เปิ ด ของประเทศเกำหลี จั ด กำรเรี ย นกำรสอนเป็ น รำยวิ ช ำ
โดยใช้เอกสำรกำรสอน (Textbook) มีทั้งรำยวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนแบบเผชิญหน้ำ (Face-to-Face)
และกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ประกอบด้วย
- เอกสารการสอน เป็ น สื่ อ กำรเรี ย นกำรสอนหลั ก ของมหำวิ ท ยำลั ย
ประกอบด้วยคำอธิบำยและเนื้อหำที่เป็นประโยชน์ พัฒนำขึ้นโดยอำจำรย์
- แนวการศึกษาผ่านรายการโทรทัศน์ ใช้เครือข่ำยมหำวิทยำลัยเปิด (OUN)
เป็ น ช่ อ งทำงกำรศึ ก ษำแก่ ส ำธำรณะ แนวกำรศึ ก ษำประกอบด้ ว ยหลำยหั ว ข้ อ เช่ น กำรฝึ ก อบรม
ภำษำต่ำงประเทศ กำรอบรมประกำศนียบัตร
- แนวการศึกษาผ่านสื่อเสริม ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำก
สื่อประเภทนี้ ใช้วิดิโอ หนังสือ และสื่อเสริมอื่น ๆ กำรเข้ำถึงสื่อนี้ สำมำรถเข้ำผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต และ
active learning ในหลำย ๆ ช่องทำง
- แนวการศึ ก ษาผ่ า นไฟล์ เ สี ย ง ใช้ กั บ รำยวิ ช ำที่ มี ก ำรเรี ย นกำรสอนที่ เ น้ น
กำรสนทนำภำษำต่ำงประเทศ และคำอธิบำยเป็นไฟล์เสียง ซึ่งไฟล์เสียงดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต
- แนวการศึกษาผ่านเว็บไซต์ กระตุ้นให้เกิดกำรมีส่ วนร่วมของผู้เรียน โดยก้ำว
ข้ำมข้อจำกัดในกำรศึกษำทำงไกล เนื่องจำกช่วยให้เกิดกำรปฏิสัมพันธ์ 2 ทำง ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน เช่น งำนกลุ่ม และกำรอภิปรำยออนไลน์ที่ใช้สื่อเสริมที่หลำกหลำย เช่น วิดิโอ ไฟล์เสียง และ
แอนิเมชั่น
- แนวการศึกษาผ่ านวิดิโอคอนเฟอเร้ นซ์ ถูกออกแบบมำเพื่อสร้ำงบรรยำกำศ
กำรเรียนให้ใกล้เคียงกับกำรเรียนแบบเผชิญหน้ำ เพื่อลดช่องว่ำงระหว่ำงอำจำรย์ และนักศึกษำ
- รายวิชาที่เรียนแบบเผชิญหน้า นักศึกษำปี 1 2 และ 3 ต้องลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำแบบเผชิญหน้ำ 3-4 รำยวิชำ ยกเว้นนักศึกษำปีสุดท้ำย (ยกเว้น สำขำพยำบำล) ต้องลงทะเบียน
2-3 รำยวิชำต่อภำคกำรศึกษำ ซึ่งจะทำให้นักศึกษำมีปฏิสัมพันธ์กับอำจำรย์ และเพื่อนนักศึกษำมำกยิ่งขึ้น
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5.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์สําเร็จการสึกษาตามหลักสูตร
ประเมินผลจำกกำรสอบปลำยภำค และกำรทำวิทยำนิพนธ์ ผู้เรียนจะต้อง
เรียนครบตำมหน่วยกิตที่กำหนด คือ 30 หน่วยกิตขึ้นไป จึงจะสำมำรถขอจบกำรศึกษำได้
ผลการสอบ
เกรด
A+
A0
B+
B0
C+
C0
F

คะแนน
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0

เปอร์เซ็นต์
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
น้อยกว่ำ 70

* รำยวิชำที่จะได้นับหน่วยกิตจะต้องได้ รับเกรด A0 หรือ 2.0 และเกรดเฉลี่ย
รวมของรำยวิชำที่ลงทะเบียนทั้งหมดควรได้ B0 (3.0) หรือมำกกว่ำ
การขอจบการศึกษา
หน่วยกิต
Common (ทั่วไป) Optional (เลือก)
Major (วิชำหลัก) : วิทยำนิพนธ์ :
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
Additional Major
(วิชำหลักเพิ่มเติม) :
6 หน่วยกิต

รวม
30

การสอบ
ประมวลความรู้

เกรด

ผ่ำน

นักศึกษำที่ได้รับ
GPA ระดับ C0
(เกรด 2.0) หรือ
มำกกว่ำ และเกรด
เฉลี่ย (grade
average) ระดับ
B0 (เกรด 3.0)
หรือมำกกว่ำ
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5.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา มีศูนย์บริกำรดังนี้
1) ศูนย์บริกำรนักศึกษำ
2) ศูนย์ให้คำปรึกษำด้ำนอำชีพ
3) ศูนย์บริกำรด้ำนสุขภำพของนักศึกษำ
4) ทุนกำรศึกษำ
5) กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบด้านบริหารและการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ประเด็น
มสธ.
โครงสร้ำงกำรบริหำร 1. มีสภำมหำวิทยำลัย
เป็นองค์กรสูงสุด
ทำหน้ำที่ควบคุมดูแล
กิจกำรทั่วไปของ
มหำวิทยำลัย
มีองค์ประกอบ
จำกผู้แทนภำยใน
มหำวิทยำลัย
และภำยนอก
มหำวิทยำลัย จำนวน
ไม่เกิน 17 คน

แม่ฟ้าหลวง
1. มีสภำมหำวิทยำลัย
เป็นองค์กรสูงสุด
ทำหน้ำที่ควบคุม
ดูแลกิจกำรทั่วไปของ
มหำวิทยำลัย
มีองค์ประกอบ
จำกผู้แทนภำยใน
มหำวิทยำลัย
และภำยนอก
มหำวิทยำลัย จำนวน
ไม่เกิน 22 คน

เกษตรศาสตร์
1. มีสภำมหำวิทยำลัย
เป็นองค์กรสูงสุด
ทำหน้ำที่ควบคุม
ดูแลกิจกำรทั่วไปของ
มหำวิทยำลัย
มีองค์ประกอบ
จำกผู้แทนภำยใน
มหำวิทยำลัย
และภำยนอก
มหำวิทยำลัย จำนวน
ไม่เกิน 29 คน

มหิดล
ญี่ปุ่น
1. มีสภำมหำวิทยำลัย ไม่มีข้อมูล
เป็นองค์กรสูงสุด
ทำหน้ำที่ควบคุม
ดูแลกิจกำรทั่วไปของ
มหำวิทยำลัย
มีองค์ประกอบ
จำกผู้แทนภำยใน
มหำวิทยำลัย
และภำยนอก
มหำวิทยำลัย จำนวน
ไม่เกิน 33 คน

เกาหลี
ประกอบด้วย
อธิกำรบดี 1 คน
รองอธิกำรบดี 1 คน
และกรรมกำร 14 คน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเด็น
มสธ.
โครงสร้ำงกำรบริหำร 2. มีสภำวิชำกำร
(ต่อ)
ทำหน้ำที่ดูแล
ด้ำนวิชำกำร
มีองค์ประกอบจำก
ประธำนกรรมกำร
ประจำสำขำวิชำทุก
สำขำวิชำผู้อำนวยกำร
สถำบัน/สำนัก และ
ผู้แทน ปัจจุบันจำนวน
39 คน

แม่ฟ้าหลวง
2. มีสภำวิชำกำร
ทำหน้ำที่ดูแล
ด้ำนวิชำกำร
มีองค์ประกอบจำก
คณบดี ผู้อำนวยกำร
ศูนย์และอื่น ๆ
จำนวน 29 คน

เกษตรศาสตร์
2. มีคณะกรรมกำร
วิชำกำรทำหน้ำที่ดูแล
ด้ำนวิชำกำร
มีองค์ประกอบจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน
และภำยนอก
ตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย

มหิดล
2. มีสภำคณำจำรย์
ทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำ
สภำมหำวิทยำลัย
และอธิกำรบดี
ในกิจกำรของ
มหำวิทยำลัย
องค์ประกอบ
เป็นไปตำม
ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย

ญี่ปุ่น
-

เกาหลี
-
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ประเด็น
มสธ.
โครงสร้ำงกำรบริหำร 3. มีคณะกรรมกำร
(ต่อ)
บริหำรหลักสูตร
ทำหน้ำที่บริหำร
หลักสูตรที่เปิดสอน
มีองค์ประกอบจำนวน
ตำมที่สำขำวิชำเห็น
ควรแต่งตั้ง

แม่ฟ้าหลวง
3. มีคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย
มีหน้ำที่ให้คำแนะนำ
ปรึกษำแก่
สภำมหำวิทยำลัย และ
สนับสนุนกำรดำเนิน
กิจกำร
ของมหำวิทยำลัย
องค์ประกอบเป็นไป
ตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย

เกษตรศาสตร์
-

มหิดล
3. มีคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตร
ซึ่งองค์ประกอบ
คณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรต้องได้รับ
กำรแต่งตัง้ จำกคณบดี
บัณฑิตวิทยำลัย

ญี่ปุ่น
-

เกาหลี
-

จำกตำรำงที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตร พบว่ำ มหำวิทยำลัยส่วนใหญ่มีสภำมหำวิทยำลัยเป็นองค์กรสูงสุด องค์ประกอบและจำนวน
แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับมหำวิทยำลัย มีสภำวิชำกำรทำหน้ำที่ดูแลด้ำนวิชำกำร มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรทำหน้ำที่บริหำรหลักสูตร
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบด้านโครงสร้างหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ประเด็น
มสธ.
โครงสร้ำงหลักสูตร 1. หลักสูตร
นิเทศศำสตร
มหำบัณฑิต
แขนงวิชำนิเทศศำสตร์
อำเซียน (หลักสูตร
นำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 (หลักสูตร
สหวิทยำกำร) จำนวน
หน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)

แม่ฟ้าหลวง
1. หลักสูตร
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพื่อ
พัฒนำวิชำชีพ
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 จำนวน
หน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)

เกษตรศาสตร์
1. หลักสูตร
บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต
(ภำคภำษำอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่ำ 44 หน่วยกิต
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)

มหิดล
1. หลักสูตรวิทยำ
ศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำชีววิทยำ
สภำวะแวดล้อม
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561จำนวน
หน่วยกิตรวม ตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ
36 หน่วยกิต จัด
กำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)

ญี่ปุ่น
ไม่มีข้อมูล

เกาหลี
จำนวนหน่วยกิตที่
เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็น
มสธ.
โครงสร้ำงหลักสูตร มี 2 แผนคือ
(ต่อ)
1) แผน ก แบบ ก2
จัดสำหรับนักศึกษำที่เลือก
ทำวิทยำนิพนธ์
โดยต้องศึกษำชุดวิชำ
4 ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) และ
ทำวิทยำนิพนธ์
12 หน่วยกิต และมีกำร
อบรมเข้มเสริม
ประสบกำรณ์มหำบัณฑิต
(ไม่นับหน่วยกิต)

แม่ฟ้าหลวง
มี 3 แผนคือ
1) แผน ก แบบ ก1
จัดสำหรับนักศึกษำที่
เลือกทำวิทยำนิพนธ์
โครงสร้ำงหลักสูตร
ประกอบด้วย
หมวดวิชำบังคับ
0 หน่วยกิต หมวดวิชำ
วิทยำนิพนธ์ 36
หน่วยกิต
ให้นักศึกษำ
ลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำกำรออกแบบ
และระเบียบวิธีวิจัย
รำยวิชำสัมมนำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
พัฒนำวิชำชีพ 1, 2

เกษตรศาสตร์
มี 2 แผนคือ
1) แผน ก
โดยต้องศึกษำ
วิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ 32
หน่วยกิต (สัมมนำ 2
หน่วยกิต วิชำเอก
บังคับ 24 หน่วยกิต
วิชำเอกเลือกไม่น้อย
กว่ำ 6 หน่วยกิต)
วิทยำนิพนธ์
ไม่น้อยกว่ำ 12
หน่วยกิต รวมเป็น 44
หน่วยกิต

มหิดล
ญี่ปุ่น
มี 1 แผนคือ
ไม่มีข้อมูล
แผน ก แบบ ก2
โดยต้องศึกษำ
(1) หมวดวิชำบังคับ
14 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วย
กิต
(3) วิทยำนิพนธ์ 12
หน่วยกิต รวมไม่น้อย
กว่ำ 36 หน่วยกิต

เกาหลี
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็น
มสธ.
โครงสร้ำงหลักสูตร 2) หลักสูตรแผน ข
(ต่อ)
จัดสำหรับนักศึกษำ
ที่ไม่เลือกทำวิทยำนิพนธ์
โดยต้องศึกษำชุดวิชำ 5 ชุด
วิชำ (30 หน่วยกิต) และ
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 6
หน่วยกิต และมีกำรอบรม
เข้มเสริมประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นับหน่วย
กิต)

แม่ฟ้าหลวง
2) แผน ก แบบ
ก2 จัดสำหรับ
นักศึกษำที่เลือกทำ
วิทยำนิพนธ์โครงสร้ำง
หลักสูตร
ประกอบด้วย
หมวดวิชำบังคับ 15
หน่วยกิต หมวดวิชำ
เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิทยำนิพนธ์ 12
หน่วยกิต

เกษตรศาสตร์
2) แผน ข โดยต้อง
ศึกษำวิชำเอก
ไม่น้อยกว่ำ 38 หน่วย
กิต (สัมมนำ 2
หน่วยกิต วิชำเอก
บังคับ 24 หน่วยกิต
วิชำเอกเลือก ไม่น้อย
กว่ำ 12 หน่วยกิต)
กำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระ 6 หน่วยกิต
รวมเป็น 44
หน่วยกิต

มหิดล

ญี่ปุ่น
ไม่มีข้อมูล

เกาหลี
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็น
โครงสร้ำงหลักสูตร
(ต่อ)

มสธ.

แม่ฟ้าหลวง
3) แผน ข จัดสำหรับ
นักศึกษำที่ไม่เลือกทำ
วิทยำนิพนธ์
โครงสร้ำงหลักสูตร
ประกอบด้วย
หมวดวิชำบังคับ
15 หน่วยกิต
หมวดวิชำเลือก
15 หน่วยกิต
หมวดกำรค้นคว้ำ
อิสระ 6 หน่วยกิต

เกษตรศาสตร์

มหิดล

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็น
มสธ.
โครงสร้ำงหลักสูตร 2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
(ต่อ)
มหำบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2560 (หลักสูตร
ภำษำอังกฤษ) มีจำนวนหน่วย
กิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต
จัดกำรศึกษำเป็นภำษำ
ต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)

แม่ฟ้าหลวง
2. หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำ
วิชำภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพ
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
มีจำนวนหน่วยกิตที่
เรียนตลอดหลักสูตร
66 หน่วยกิต
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)

เกษตรศาสตร์
2. หลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 มีจำนวน
หน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่ำ 36
หน่วยกิต
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำอังกฤษเป็น
หลักสูตรเฉพำะของ

มหิดล
ญี่ปุ่น
2. หลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
สำธำรณสุข-ศำสตร
ดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
มีจำนวนหน่วยกิตที่
เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่ำ 54
หน่วยกิต
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ)
เป็นหลักสูตรปริญญำ
เอก แบบ 2

เกาหลี

133
ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็น
โครงสร้ำงหลักสูตร
(ต่อ)

มสธ.

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์
สถำบัน
มีควำมร่วมมือด้ำน
กำรวิจัยกับสถำบัน
ต่ำงชำติ (พม่ำ)
มี 2 แผน คือ
มี 1 แผน คือ เป็น มี 1 แผน คือ
1) หลักสูตรแผน ก แบบ หลักสูตร แบบ 2.1 แผน ก แบบ ก2
ก2 จัดสำหรับนักศึกษำที่ โครงสร้ำงหลักสูตร โดยต้องศึกษำ
เลือกทำวิทยำนิพนธ์โดย ประกอบด้วย
วิชำเอกไม่น้อยกว่ำ
ต้องศึกษำ ชุดวิชำ 6 ชุดวิชำ หมวดวิชำบังคับ 18 24 หน่วยกิต วิชำ
(36 หน่วยกิต) และทำ
หน่วยกิต หมวดวิชำ สัมมนำ 2 หน่วยกิต
วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต เลือก 12 หน่วยกิต
วิชำเอกบังคับ 13
และมีกำรอบรมเข้มเสริม หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต วิชำเอก
ประสบกำรณ์มหำบัณฑิต หน่วยกิต
เลือก ไม่น้อยกว่ำ 9
(ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต และ
2) หลักสูตรแผน ข จัด
วิทยำนิพนธ์
สำหรับนักศึกษำที่ไม่เลือก
ไม่น้อยกว่ำ 12
ทำวิทยำนิพนธ์ โดยต้อง
หน่วยกิต
ศึกษำ ชุดวิชำ 7 ชุดวิชำ
(42 หน่วยกิต)

มหิดล

ญี่ปุ่น

โดยศึกษำในหมวด ไม่มีข้อมูล
วิชำแกน 8 หน่วยกิต
หมวดวิชำบังคับ
7 หน่วยกิตหมวด
วิชำเลือกไม่น้อยกว่ำ
3 หน่วยกิต
วิทยำนิพนธ์ 36
หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่ำ
54 หน่วยกิต

เกาหลี
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็น
มสธ.
โครงสร้ำงหลักสูตร และกำรศึกษำค้นคว้ำ
(ต่อ)
อิสระ 6 หน่วยกิตและมี
กำรอบรมเข้มเสริม
ประสบกำรณ์มหำบัณฑิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
3. หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำ
อำเซียนศึกษำ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557 (หลักสูตร
นำนำชำติ) มีจำนวน
หน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36
หน่วยกิต จัดกำรศึกษำ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ
(ภำษำอังกฤษ) มี 2 แผน คือ

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์

มหิดล

3. หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรม
เคมี (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำอังกฤษ
เป็นหลักสูตรเฉพำะ
ของสถำบันมีควำม
ร่วมมือด้ำนกำรวิจัย
กับสถำบันต่ำงชำติ
(พม่ำ)

3.หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำชีววิทยำ
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
โครงสร้ำงหลักสูตร
แบบ 2 ดังนี้
1) สำหรับผู้สำเร็จ
กำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ต้องศึกษำ
หมวดวิชำบังคับ
17 หน่วยกิต

ญี่ปุ่น

ไม่มีข้อมูล

เกาหลี
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็น
มสธ.
โครงสร้ำงหลักสูตร 1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก
(ต่อ)
2 จัดสำหรับนักศึกษำที่
เลือกทำวิทยำนิพนธ์โดย
ต้องศึกษำรำยวิชำ 8
รำยวิชำ (24 หน่วยกิต)
และทำวิทยำนิพนธ์ 12
หน่วยกิต และมีกำรอบรม
เข้มเสริมประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
2) หลักสูตรแผน ข จัด
สำหรับนักศึกษำที่
ไม่เลือกทำวิทยำนิพนธ์
โดยต้องศึกษำรำยวิชำ
10 รำยวิชำ (30 หน่วยกิต)
และกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระ 6 หน่วยกิตและมี
กำรอบรมเข้มเสริม

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์
โดยมีจำนวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร
มี 4 แผน
1) หลักสูตรแบบ 1.1
ไม่น้อยกว่ำ 50 หน่วย
กิต
2) หลักสูตรแบบ 1.2
ไม่น้อยกว่ำ 79
หน่วยกิต
3) หลักสูตรแบบ 2.1
ไม่น้อยกว่ำ 50
หน่วยกิต
4) หลักสูตรแบบ 2.2
ไม่น้อยกว่ำ 79
หน่วยกิต

มหิดล
หมวดวิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ
7 หน่วยกิต
วิทยำนิพนธ์ 48
หน่วยกิต รวม
ไม่น้อยกว่ำ 72
หน่วยกิต
2) สำหรับผู้สำเร็จ
กำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท ต้อง
ศึกษำหมวดวิชำเลือก
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วย
กิต วิทยำนิพนธ์ 36
หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่ำ 48
หน่วยกิต

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็น
มสธ.
โครงสร้ำงหลักสูตร ประสบกำรณ์มหำบัณฑิต
(ต่อ)
(ไม่นับหน่วยกิต)

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์

มหิดล

ญี่ปุ่น

เกาหลี

จำกตำรำงที่ 2 ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตรนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศ พบว่ำ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในประเทศ เปิดสอน โดยมีโครงสร้ำงหลักสูตร ได้แก่
ระดับปริญญำโท มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36-48 หน่วยกิต มีแผนกำรศึกษำทั้งแผน ก แบบ ก1 แบบ ก2 และแผน ข และระดับปริญญำเอก
มีจำนวนหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 48-79 หน่วยกิต มีแผนกำรศึกษำ ทั้งแบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งเป็น
เฉพำะของสถำบันและร่วมมือกับต่ำงประเทศ ส่วนมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจานวนหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยต่างๆ
ประเด็น
จำนวนหลักสูตร
ที่เปิดสอน

มสธ.
มีกำรพัฒนำหลักสูตร
นำนำชำติ/
ภำษำต่ำงประเทศ
3 หลักสูตร
แต่มีกำรเปิดสอน
หลักสูตรเดียว คือ
หลักสูตร
นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต แขนง
วิชำนิเทศศำสตร์
อำเซียน (หลักสูตร
นำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562

แม่ฟ้าหลวง
เปิดสอนหลักสูตร
นำนำชำติ 1 สำนัก
วิชำ (คณะ) 2
หลักสูตร คือสำนัก
วิชำศิลปศำสตร์
เปิดสอนหลักสูตร
ศิลปศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรพัฒนำวิชำชีพ
(หลักสูตรนำนำชำติ)

เกษตรศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตร
นำนำชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561
จำนวน 27 หลักสูตร
หลักสูตรที่นำมำ
วิเครำะห์
ในระดับปริญญำโท
ได้แก่
1. หลักสูตร
บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต (ภำค
ภำษำอังกฤษ)
2. หลักสูตร
วิศวกรรม-ศำสตรม
หำบัณฑิต

มหิดล
เปิดสอนหลักสูตร
นำนำชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561
จำนวน 169 หลักสูตร
จำแนกเป็นหลักสูตร
ในระดับ
ประกำศนียบัตร
บัณฑิต จำนวน 3
หลักสูตรระดับ
ปริญญำโท จำนวน
92 หลักสูตร และ
ระดับปริญญำเอก
จำนวน 74 หลักสูตร

ญี่ปุ่น
มีหลักสูตรที่เปิดสอน
ภำยใต้บัณฑิต
วิทยำลัย สำขำวิชำ
ศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์
หลักสูตรปริญญำโท
จำนวน 7 หลักสูตร
คือ
1. ชีวิตมนุษย์และ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
2. วิทยำศำสตร์ของ
กำรพัฒนำมนุษย์และ
กำรศึกษำ

เกาหลี
มีหลักสูตรที่เปิดสอน
ภำยใต้บัณฑิต
วิทยำลัยจำนวน 18
หลักสูตรคือ
1. กำรเขียน
สร้ำงสรรค์และ
วรรณกรรม
2. กำรประยุกต์ใช้
ภำษำจีน
3. ประชำคมผู้ใช้
ภำษำแอฟริกำและ
ภำษำฝรั่งเศส
4. กำรบริหำรสำธำรณะ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ประเด็น
จำนวนหลักสูตร
ที่เปิดสอน (ต่อ)

มสธ.
(หลักสูตร
สหวิทยำกำร)
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

แม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
และหลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
พัฒนำวิชำชีพ
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

เกษตรศาสตร์
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 และ
ระดับปริญญำเอก
1. หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรม
เคมี (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556

มหิดล
หลักสูตรที่นำมำ
วิเครำะห์
ในระดับปริญญำโท
คือ
1. หลักสูตรวิทยำ
ศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำชีววิทยำ
สภำวะแวดล้อม
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2561
และระดับปริญญำเอก

ญี่ปุ่น
3. จิตวิทยำคลินิก
4. กำรกำกับดูแล
สังคม
5. ศิลปศำสตร์และ
มนุษยวิทยำ
6. สำรสนเทศศำสตร์
7. วิทยำศำสตร์
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมหลักสูตร
และระดับปริญญำเอก
จำนวน 5 หลักสูตร
คือ
1. ชีวิตมนุษย์และ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ

เกาหลี
5. เกษตรและ
วิทยำศำสตร์สิ่งมีชีวิต
6. วิทยำศำสตร์
คอมพิวเตอร์
7. ชีวสำรสนเทศ
ศำสตร์และสถิติ
8. พยำบำล
9. กำรศึกษำเยำวชน
10. กำรประยุกต์ใช้
ภำษำอังกฤษ
11. ภำษำญี่ปุ่นและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
12. นิติศำสตร์
13. นิเทศศำสตร์และ
วัฒนธรรม
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ประเด็น
จำนวนหลักสูตร
ที่เปิดสอน (ต่อ)

มสธ.

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์

มหิดล

ญี่ปุ่น
ได้แก่
2. วิทยำศำสตร์
2. หลักสูตร
มนุษย์
สำธำรณสุขศำสตร- 3. กำรกำกับดูแล
ดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตร สังคม
นำนำชำติ)หลักสูตร 4. ศิลปศำสตร์และ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 มนุษยวิทยำ
3. หลักสูตรปรัชญำ 5. วิทยำศำสตร์
ดุษฎีบัณฑิต
ธรรมชำติ
สำขำวิชำชีววิทยำ
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561

เกาหลี
14. คหกรรมศำสตร์
15. กำรเรียน
กำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์
16. อนำมัย
สิ่งแวดล้อม
17. กำรศึกษำตลอด
ชีวิต
18. กำรศึกษำ
ปฐมวัย

จำกตำรำงที่ 3 จำนวนหลักสูตรนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศที่เปิดสอน พบว่ำ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ เปิดสอนทั้งในระดับปริญญำโท และระดับ
ปริญญำเอก มีจำนวนที่หลำกหลำยในแต่ละมหำวิทยำลัย ได้แก่ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จำนวน 1 หลักสูตร มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จำน วน 2 หลักสูตร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำนวน 27 หลักสูตร มหำวิทยำลัยมหิดล จำนวน 169 หลักสูตร มหำวิทยำลัยเปิดประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 หลักสูตร และมหำวิทยำลัย
เปิดประเทศเกำหลี จำนวน 18 หลักสูตร ภำษำที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผู้เรียน (คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา) ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
มสธ.
1) หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำ
นิเทศศำสตร์อำเซียน
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 (หลักสูตร
สหวิทยำกำร)
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
(1) สำเร็จกำรศึกษำขั้น
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
จำกสถำบันอุดมศึกษำที่
สภำมหำวิทยำลัยรับรอง
หรือ

แม่ฟ้าหลวง
1) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
พัฒนำวิชำชีพ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผู้เข้ำศึกษำต้องสำเร็จ
กำรศึกษำในระดับหนึ่ง
ระดับใดต่อไปนี้
(1) สำเร็จปริญญำตรี
สำขำที่เกี่ยวข้องจำก
สถำบัน-อุดมศึกษำที่
กระทรวงศึกษำธิกำรและ

เกษตรศาสตร์
1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต
(ภำคภำษำอังกฤษ)
ต้องเป็นผู้สำเร็จ
กำรศึกษำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และเป็นไปตำม
ข้อบังคับว่ำด้วย
กำรศึกษำขั้น
บัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัย
2) หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรนำนำชำติ)

มหิดล
ญี่ปุ่น
1) หลักสูตรวิทยำศำสตร- ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ผู้เข้ำศึกษำ
ชีววิทยำสภำวะแวดล้อม
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
(1) สำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรปริญญำ
วิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำชีววิทยำ หรือ
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง

เกาหลี
ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของ
ผู้เข้ำศึกษำ
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
มสธ.
(2) เป็นผู้ที่สภำวิชำกำร
มหำวิทยำลัย-สุโขทัยธรร
มำธิรำชพิจำรณำแล้ว
เห็นสมควรรับเข้ำศึกษำ
ได้ โดยไม่กระทบต่อกำร
รักษำ มำตรฐำน
บัณฑิตศึกษำ

แม่ฟ้าหลวง
ก.พ. รับรอง ด้วยคะแนน
ไม่น้อยกว่ำ 2.75 จำก
ระบบ 4 แต้ม หรือ
เทียบเท่ำ และพิจำรณำ
เกรดของวิชำเอกร่วมด้วย

เกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 เป็นผู้สำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ในสำขำวิศวกรรมเคมี
เคมีเทคนิค หรือ
สำขำวิชำอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและ
มีคุณสมบัติเป็นไปตำม
ข้อบังคับว่ำด้วย
กำรศึกษำขั้น
บัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัยของ
มหำวิทยำลัย ระบบกำร
จัดกำรศึกษำ แบบระบบ
ทวิภำค

มหิดล
เช่น จุลชีววิทยำ
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
สัตววิทยำ พฤกษศำสตร์
พิษวิทยำ วิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม และได้รับ
กำรรับรองจำกสถำบันอุดมศึกษำที่ สกอ.
รับรอง

ญี่ปุ่น
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
มสธ.
หมายเหตุ
ก. ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำว
ข้ำงต้นต้องไม่เป็นโรคที่
เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
และไม่เคยถูกถอน
สถำนภำพกำรเป็น
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย
หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่น
เนื่องจำกควำมประพฤติ
เสื่อมเสีย
ข. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ภำษำอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำได้
2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2560 (หลักสูตร
ภำษำอังกฤษ)

แม่ฟ้าหลวง
(2) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ในระดับใช้งำนได้ โดยวัด
จำกคะแนนสอบมำตรฐำน
ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
(3) ถ้ำคุณสมบัติ
ไม่เป็น ไปตำมข้อ (1) (2)
ให้เป็นไปตำมมติของ
กรรมกำรหลักสูตร
สำนักวิชำศิลปศำสตร์
2) หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
พัฒนำวิชำชีพ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผู้เข้ำศึกษำต้องสำเร็จ
กำรศึกษำในระดับหนึ่ง
ระดับใดต่อไปนี้

เกษตรศาสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอน
แบบชั้นเรียนและศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556
(1) แบบ 1.1 ผู้สมัคร
ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโทที่มีวิทยำนิพนธ์
ในสำขำวิศวกรรมเคมี เคมี
เทคนิค หรือสำขำวิชำ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
มีผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่
ในวำรสำรวิชำกำรซึ่งเป็นที่
ยอมรับของสำขำ และ
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
ว่ำด้วยกำรศึกษำ

มหิดล
(2) ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่ำ 2.50
(3) มีผลกำรสอบ
ภำษำอังกฤษผ่ำนตำมเกณฑ์
ของบัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหิดล
(4) ผู้ที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือจำกเกณฑ์ข้ำงต้น
อำจได้รับกำรพิจำรณำให้
สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
เข้ำศึกษำ ตำมดุลยพินิจ
ของประธำนหลักสูตรและ
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
2) สำธำรณสุขศำสตร
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
มสธ.
(1) สำเร็จกำรศึกษำขั้น
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
จำกสถำบันอุดมศึกษำที่
สภำมหำวิทยำลัยนั้น ๆ
รับรอง หรือ
(2) สำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญำตรีจำกหลักสูตร
ของสถำบันอุดมศึกษำ
ที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นหลัก
หรือมีผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์
ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
และ
(3) เป็นผู้ที่สภำวิชำกำร
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชพิจำรณำแล้ว
เห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้
โดยไม่กระทบต่อกำรรักษำ
มำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ

แม่ฟ้าหลวง
(1) ปริญญำมหำบัณฑิต
หรือเทียบเท่ำใน
สำขำภำษำอังกฤษ
กำรสอนภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำศำสตร์
ภำษำศำสตร์ประยุกต์
บริหำรกำรศึกษำหรืออื่นๆ
ให้เป็นไปตำม
กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรหลักสูตร
(2) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ในระดับใช้งำนได้
โดยวัดจำกคะแนนสอบ
มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัย
กำหนด
(3) ถ้ำคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตำมข้อ (1) (2) ให้เป็นไป
ตำมมติของกรรมกำร

เกษตรศาสตร์
ขั้นบัณฑิตศึกษำของ
บัณฑิตวิทยำลัยของ
มหำวิทยำลัย
(2) แบบ 1.2 ผู้สมัคร
ต้องสำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ในสำขำ
วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค
หรือสำขำอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และมีผลกำร
เรียนดีมำกโดยได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.20
จำกระบบคะแนนเต็ม 4.0
หรือ 15% แรกของสำขำ
และให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรศึกษำ
ขั้นบัณฑิตศึกษำของ
บัณฑิตวิทยำลัยของ
มหำวิทยำลัย

มหิดล
(1) สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในหลักสูตร
สำธำรณสุขศำสตร
มหำบัณฑิต วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (สำธำรณสุข
ศำสตร์) สำขำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม สำขำอนำมัย
ครอบครัว สำขำกำร
พยำบำลสำธำรณสุข สำขำ
โรคติดเชื้อและกำรระบำด
สำขำส่งเสริมสุขภำพ
สำขำบริหำรสำธำรณสุข
สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
หรือสำขำอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จำกสถำบันอุดมศึกษำที่ สกอ. รับรอง
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.50

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
มสธ.

หมายเหตุ
ก. ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำว
ข้ำงต้นต้องไม่เป็นโรคที่
เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
และไม่เคยถูกถอน
สถำนภำพกำรเป็น
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย
หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่น
เนื่องจำกควำมประพฤติ
เสื่อมเสีย
ข. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและสื่อสำรโต้ตอบ
ผ่ำนสื่อออนไลน์กับ
อำจำรย์ผู้สอนได้ดี

แม่ฟ้าหลวง
หลักสูตรภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรพัฒนำวิชำชีพ

เกษตรศาสตร์
(3) แบบ 2.1 ผู้สมัคร
ต้องสำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโทในสำขำ
วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค
หรือสำขำวิชำอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และ
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับว่ำ
ด้วยกำรศึกษำขั้น
บัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัยของมหำวิทยำลัย

มหิดล
สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ
(3) มีประสบกำรณ์
ในกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำน
สำธำรณสุขและสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
3) หลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
(1) สำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรปริญญำตรี
สำขำวิชำชีววิทยำ
สำขำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ
หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
และได้รับกำรรับรองจำก
สถำบันอุดมศึกษำที่ สกอ.

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
มสธ.
3) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำ
อำเซียนศึกษำ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2557 (หลักสูตร
นำนำชำติ)
(1) สำเร็จกำรศึกษำขั้น
ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ
จำกสถำบันอุดมศึกษำที่
สภำมหำวิทยำลัยรับรอง
(2) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัย
กำหนด
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่เป็น
โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและไม่เคยถูก
ถอนสถำนภำพกำรเป็น
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย
หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่น

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์

มหิดล
รับรอง
โดยได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่ำ
3.50 หรือ
(2) สำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรปริญญำโท
สำขำวิชำชีววิทยำ
สำขำวิทยำศำสตร์ชวี ภำพ
หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับกำรรับรองจำก
สถำบันอุดมศึกษำที่ สกอ.
รับรอง โดยได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ
กว่ำ 3.50
(3) มีผลกำรสอบ
ภำษำอังกฤษผ่ำนตำมเกณฑ์
ของบัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหิดล

ญี่ปุ่น
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
มสธ.
เนื่องจำกควำมประพฤติ
เสื่อมเสีย

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์

มหิดล
(4) ผู้ที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือจำกเกณฑ์
ดังกล่ำว อำจได้รับกำร
พิจำรณำให้สมัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ตำมดุลยพินิจของ
ประธำนหลักสูตร และ
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย

ญี่ปุ่น

เกาหลี

จำกตำรำงที่ 4 ผู้เรียน พบว่ำ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำแตกต่ำงกันออกไปตำมหลัก สูตรที่เปิดสอน ในระดับปริญญำโท
วนใหญ่รับนักศึกษำที่สำเร็จปริญญำตรีในสำขำที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ภำษำอังกฤษในระดับใช้งำนได้ โดยวัดจำกคะแนนสอบมำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยกำหนด ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่ำ 2.50-2.75 และคุณสมบัติอื่น ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ในระดับปริญญำเอกส่วนใหญ่รับนักศึกษำที่สำเร็จปริญญำโทในสำขำที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ภำษำอังกฤษในระดับใช้งำนได้โดยวัดจำกคะแนนสอบ
มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยกำหนด ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่ำ 3.20-3.50 และคุณสมบัติอื่น ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผู้สอนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
มสธ.
มสธ. ใช้ระบบกำรเรียน
กำรสอนทำงไกลที่เอื้อ
ให้นักศึกษำสำมำรถใช้
เวลำว่ำงศึกษำด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องเข้ำชั้นเรียน
ตำมปกติ โดยอำศัยกำรใช้
สื่อประสมซึ่งมีสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นสื่อหลัก สื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น
สื่อเสริม ทำให้อำจำรย์
มีบทบำทแตกต่ำงไปจำก
มหำวิทยำลัยปิดทั่ว ๆ ไป
หน้ำที่หลักของอำจำรย์
เน้นกำรผลิตสื่อประสม

แม่ฟ้าหลวง
แม่ฟ้ำหลวงจัดกำรเรียน
กำรสอนในระบบปิด
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นหน้ำที่หลักของ
มหำวิทยำลัย และ
“อำจำรย์” เป็นหัวใจ
สำคัญในกำรพัฒนำ
กระบวน กำรเรียน
กำรสอนของมหำวิทยำลัย
อำจำรย์ทำหน้ำที่
จัดกำรเรียนกำรสอนและ
ผลิตรำยวิชำ
1) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
พัฒนำวิชำชีพ

เกษตรศาสตร์
เกษตรศำสตร์จัดกำรเรียน
กำรสอนในระบบปิด
มีอำจำรย์ทำหน้ำที่จัด
กำรเรียนกำรสอนและ
ผลิตรำยวิชำเป็นหลัก
1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต
(ภำคภำษำอังกฤษ)
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อำจำรย์ประจำ
หลักสูตร จำนวน 4 คน
2) หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี

มหิดล
มหิดลจัดกำรเรียน
กำรสอนในระบบปิด
มีอำจำรย์ทำหน้ำที่จัดกำร
เรียนกำรสอนและผลิต
รำยวิชำเป็นหลัก
1) หลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำสภำวะแวดล้อม
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 มีอำจำรย์ประจำ
หลักสูตร จำนวน 18 คน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 5 คน

ญี่ปุ่น
มหำวิทยำลัยเปิดของ
ญี่ปุ่นจัดกำรเรียน
กำรสอนในระบบเปิด
มีอำจำรย์ทำหน้ำที่ผลิต
เอกสำรกำรสอนเป็น
รำยวิชำเป็นหลัก
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
เผชิญหน้ำ (Schooling)
สอนแบบออกอำกำศ
(โทรทัศน์ วิทยุ และ
อินเทอร์เน็ต) และ
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์ อีกทั้งทำหน้ำที่
ผลิตสื่อต่ำงๆ ที่ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

เกาหลี
มหำวิทยำลัยเปิดของ
ประเทศเกำหลีจัด
กำรเรียนกำรสอน
ในระบบเปิด มีอำจำรย์
ผลิตเอกสำรกำรสอน
เป็นรำยวิชำเป็นหลัก
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
เผชิญหน้ำ (Face-to-Face)
และ จัดกำรเรียนสอน
แบบออนไลน์ อีกทั้งทำ
หน้ำที่ผลิตสื่อต่ำง ๆ
ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
มสธ.
ทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม
ซึ่งเป็นสื่อที่นักศึกษำ
ต้องใช้ประกอบกำรเรียน
ด้วยตนเอง 1) หลักสูตร
นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต
แขนงวิชำนิเทศศำสตร์
อำเซียน (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
(หลักสูตรสหวิทยำกำร)
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำ
จำนวน 23 คน อำจำรย์
ประจำหลักสูตร จำนวน
10 คน อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จำนวน 3 คน และ
มีอำจำรย์พิเศษ
ซึ่งมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง

แม่ฟ้าหลวง
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 มีอำจำรย์
ประจำ จำนวน 7 คน
อำจำรย์พิเศษ จำนวน
3 คน อำจำรย์ประจำ
หลักสูตรจำนวน 5 คน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 3 คน
2) หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำพัฒนำวิชำชีพ
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 มีอำจำรย์ประจำ
หลักสูตร จำนวน 8 คน
อำจำรย์พิเศษ จำนวน
7 คน อำจำรย์ประจำ
หลักสูตรจำนวน 5 คน

เกษตรศาสตร์
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 และ
3) หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556
ใช้อำจำรย์ชุดเดียวกัน
คือ อำจำรย์ประจำ
หลักสูตร จำนวน
5 คน อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จำนวน 3 คน อำจำรย์
ประจำ จำนวน 18 คน
อำจำรย์พิเศษ จำนวน
5 คน

มหิดล
อำจำรย์ประจำ จำนวน
6 คน และอำจำรย์พิเศษ
ซึ่งหลักสูตรจะพิจำรณำ
เรียนเชิญตำมควำม
เหมำะสม
2) หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 มีอำจำรย์
ประจำหลักสูตร และ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน
7 คน
3) หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
มสธ.
แม่ฟ้าหลวง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
สถำบันอุดมศึกษำและ หลักสูตร จำนวน 3 คน
หน่วยงำนต่ำงๆ เป็น
อำจำรย์พิเศษ โดยควำม
เห็นชอบจำกสภำวิชำกำร
2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำ
จำนวน 48 คน อำจำรย์
ประจำหลักสูตร จำนวน
5 คน อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จำนวน 3 คน และ
มีอำจำรย์พิเศษ
ซึ่งมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
สถำบันอุดมศึกษำและ

เกษตรศาสตร์

มหิดล
มีอำจำรย์ประจำ
หลักสูตร จำนวน 17 คน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 5 คน
อำจำรย์ประจำ จำนวน
5 คน และอำจำรย์พิเศษ
ซึ่งหลักสูตรจะพิจำรณำ
เรียนเชิญตำมควำม
เหมำะสม

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
มสธ.
หน่วยงำนต่ำง ๆ เป็น
อำจำรย์พิเศษ
โดยควำมเห็นชอบจำก
สภำวิชำกำร
3) หลักสูตรศิลปศำสตรม
หำบัณฑิต แขนงวิชำ
อำเซียนศึกษำ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2557
(หลักสูตรนำนำชำติ)
อำจำรย์ประจำ จำนวน
9 คน อำจำรย์ประจำ
หลักสูตร จำนวน 6 คน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จำนวน 4 คน
และมีอำจำรย์พิเศษ
ซึ่งมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
สถำบันอุดมศึกษำและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์

มหิดล

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
มสธ.
เป็นอำจำรย์พิเศษ
โดยควำมเห็นชอบจำก
สภำวิชำกำร

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์

มหิดล

ญี่ปุ่น

เกาหลี

จำกตำรำงที่ 5 ผู้สอน พบว่ำ มหำวิทยำลัยที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบเปิด มีอำจำรย์ทำหน้ำที่ผลิตเอกสำรกำรสอนเป็นชุดวิชำหรือรำยวิชำ จัดกำรเรียน
กำรสอนแบบเผชิญหน้ำ (Schooling/Face-to-Face) สอนแบบออกอำกำศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ อีกทั้งทำหน้ำที่
ผลิตสื่อต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในส่วนของ มสธ. กำหนดให้มีอำจำรย์ประจำหลักสูตรจำนวน 5-10 คน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 3 คน
ในส่วนของมหำวิทยำลัยที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบปิด มีอำจำรย์ทำหน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอนและผลิตรำยวิชำเป็นหลัก มีกำรกำหนดให้มีอำ จำรย์
ประจำหลักสูตรจำนวน 4 -18 คน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 3-5 คน ขึ้นอยู่กับมหำวิทยำลัย
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
มสธ.
มสธ. ใช้ระบบกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล
โดยจัดสำระของหลักสูตร
เป็นชุดวิชำที่บูรณำกำร
เนื้อหำสำระและ
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของ
ชุดวิชำที่มีควำมสัมพันธ์
กันเข้ำไว้ด้วยกันอย่ำงมี
ระบบในรูปแบบชุด
กำรสอนที่เรียกว่ำ
“ชุดวิชำ” ซึ่งบูรณำกำร
เนื้อหำสำระ และ
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ
ให้มีควำมสัมพันธ์อย่ำง
เป็นระบบ

แม่ฟ้าหลวง
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
รำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
เป็นผู้สอน และดูแล
รำยวิชำ และมีกำรจัดทำ
สื่ออื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น
มีกำรจัดทำบทเรียน
ออนไลน์ เป็นต้น

เกษตรศาสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสต
ร์จัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
เป็นผู้สอน และดูแล
รำยวิชำ และมีกำรจัดทำ
สื่ออื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น
มีกำรจัดทำบทเรียน
ออนไลน์ เป็นต้น

มหิดล
มหำวิทยำลัยมหิดล
จัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
เป็นผู้สอน และดูแล
รำยวิชำ และมีกำรจัดทำ
สื่ออื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น
มีกำรจัดทำบทเรียน
ออนไลน์ เป็นต้น

ญี่ปุ่น
มหำวิทยำลัยเปิดของ
ประเทศญี่ปุ่น
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
รำยวิชำโดย
1. มีรำยวิชำ (2 หน่วยกิต/
รำยวิชำ) ที่มีกำรจัดสอน
แบบออกอำกำศ
(โทรทัศน์ วิทยุ และ
อินเทอร์เน็ต) และ
เอกสำรกำรสอน
2. มีรำยวิชำที่มีกำรเรียน
กำรสอนแบบเผชิญหน้ำ
(Schooling) (1 หน่วยกิต/
รำยวิชำ)

เกาหลี
มหำวิทยำลัยเปิดของ
ประเทศเกำหลี จัดกำร
เรียนกำรสอนเป็น
รำยวิชำ โดยใช้เอกสำร
กำรสอน มีทั้งรำยวิชำ
ที่มีกำรเรียนกำรสอน
แบบเผชิญหน้ำ และ
กำรเรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์ ผู้เรียนสำมำรถ
ศึกษำจำกเอกสำร
กำรสอน (Textbook)
และกำรจัดเรียนกำรสอน
มีทั้งแบบกำรเรียน
กำรสอนแบบต่อหน้ำ
(Face-to-Face)
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
มสธ.
แต่ละชุดวิชำมีค่ำ
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ทวิภำคของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำชุดวิชำ
หนึ่ง ๆ แบ่งเนื้อหำ
กำรสอนไม่น้อยกว่ำ 15
โมดูล แต่ละโมดูล ใช้
เวลำศึกษำประมำณ 18
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ระบบ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
สื่อออนไลน์ที่
มหำวิทยำลัยใช้เป็น
ระบบที่เอื้อให้นักศึกษำ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
เข้ำชั้นเรียนตำมปกติ ใช้
วิธีกำรศึกษำโดยศึกษำ
ด้วยตนเอง ตำมที่ได้รับ

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์

มหิดล

ญี่ปุ่น
3. มีรำยวิชำที่มีกำรเรียน
กำรสอนแบบออนไลน์
Moodle (2 หน่วยกิต/
รำยวิชำ)

เกาหลี
และกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ ประกอบด้วย
- เอกสำรกำรสอน
- แนวกำรศึกษำผ่ำน
รำยกำรโทรทัศน์
- แนวกำรศึกษำผ่ำน
สื่อเสริม
- แนวกำรศึกษำผ่ำน
ไฟล์เสียง
- แนวกำรศึกษำผ่ำน
เว็บไซต์
- แนวกำรศึกษำผ่ำน
วิดิโอคอนเฟอเร้นซ์
- รำยวิชำที่เรียนแบบ
เผชิญหน้ำ
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
มสธ.
มอบหมำย ผ่ำนสื่อ
กำรสอนออนไลน์

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์

มหิดล

ญี่ปุ่น

เกาหลี

จำกตำรำงที่ 6 สื่อที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ มีรูปแบบสื่อที่แตกต่ำงกันตำมระบบกำรศึกษำ ในส่วนของมหำวิทยำลัยที่จัดกำร
เรียนกำรสอนในระบบเปิดใช้สื่อที่เป็นเอกสำรกำรสอน มีกำรเรียนกำรสอนแบบต่อหน้ำ (Face-to-Face) หรือแบบเผชิญหน้ำ (Schooling) กำรเรียนกำรสอนออนไลน์
โดยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เรียกว่ำ ชุดวิชำ หรือรำยวิชำ ส่วนมหำวิทยำลัยในระบบปิดจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์เป็นผู้สอน ดูแลรำยวิชำ และมีกำรจัดทำ
สื่ออื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น มีกำรจัดทำบทเรียนออนไลน์ เป็นต้น
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการประเมินผล และเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
มสธ.
มสธ. มีกำรประเมินผล
ดังนี้ หลักเกณฑ์ในกำร
ให้ ระดับคะแนน (เกรด)
กำรประเมินผลกำรศึกษำ
ของแต่ละชุดวิชำ
กระทำเป็นสัญลักษณ์
A B+ B C+ C D+ D F

แม่ฟ้าหลวง
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
มีกระบวนกำรประเมินผล
ตำม กฎระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ในกำรให้
ระดับคะแนน (เกรด)
ตำมข้อบังคับว่ำด้วย
กำรศึกษำขั้น
บัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัย โดย
กำรประเมินผลกำรศึกษำ
ของแต่ละรำยวิชำ
กระทำเป็นสัญลักษณ์
ซึ่งมีควำมหมำยและ
แต้มระดับคะแนน
A B+ B C+ C D+ D F

เกษตรศาสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ใช้กระบวนกำร
ประเมินผลตำม
กฎระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ ในกำรให้
ระดับคะแนน (เกรด)
ตำมข้อบังคับว่ำด้วย
กำรศึกษำขั้น
บัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัย กระทำเป็น
สัญลักษณ์ A B+B C+ C
D+D F

มหิดล
มหำวิทยำลัยมหิดล
ใช้กระบวนกำรวัดผลและ
กำรสำเร็จกำรศึกษำ
เป็นไปตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยมหิดล
ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ กำร
ประเมินผลกำรศึกษำ
จะต้องกระทำเมื่อสิ้นภำค
กำรศึกษำแต่ละภำคโดย
กระทำเป็นสัญลักษณ์
แสดงผลกำรศึกษำแต่ละ
รำยวิชำดังนี้ A B+ B C+
C D+ D F

ญี่ปุ่น
มหำวิทยำลัยเปิดญี่ปุ่น
มีกำรประเมินผล
ตำมแนวทำงกำรจัด
กำรเรียนกำรสอน ดังนี้
1) รำยวิชำที่ใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์/
เอกสำรกำรสอน
ใช้กำรประเมินผล
โดยกำรสอบกลำงภำค
และกำรสอบปลำยภำค
และกำรประเมินให้เกรด

เกาหลี
มหำวิทยำลัยเปิดเกำหลี
มีกำรประเมินผลจำก
กำรสอบปลำยภำค และ
กำรทำวิทยำนิพนธ์ โดย
กระทำเป็นสัญลักษณ์
A+ A0 B+ B0 C+ C0 F
ผู้เรียนจะต้องเรียนครบ
ตำมหน่วยกิตที่กำหนด
คือ 30 หน่วยกิตขึ้นไป
จึงจะ สำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรได้
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
มสธ.
เกณฑการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก2
ประเมินผลกำรศึกษำจำก
ผลงำนที่ได้มอบหมำย
ให้ทำกำรสอบชุดวิชำ
ประจำภำคกำรศึกษำ
กำรสอบปกป้อง
วิทยำนิพนธ์ รวมทั้งกำร
เข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริม
ประสบกำรณ์หรือ
ประสบกำรณ์วิชำชีพ
ตำมที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตรผ่ำนระบบ
ออนไลน์
2) แผน ข ประเมินผล
กำรศึกษำจำกผลงำนที่
ได้รับมอบหมำยให้ทำ
กำรสอบชุดวิชำประจำ

แม่ฟ้าหลวง
เกณฑการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญำโท
1) แผน ก แบบ ก 1 เสนอ
วิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำน
กำรสอบวิทยำนิพนธ์
ผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรตีพิมพ์ หรือ
อย่ำงน้อยดำเนินกำร
ให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงำนได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วำรสำร หรือสิ่งพิมพ์ทำง
วิชำกำร หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชำกำรที่มี
รำยงำนกำรประชุม
(Proceeding) และ
ต้องสอบผ่ำนกำรสอบวัด
มำตรฐำนควำมรู้

เกษตรศาสตร์
เกณฑการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีกำรประเมินผล
ดังนี้ ปริญญำโท
1) แผน ก แบบ ก1
(1) เสนอวิทยำนิพนธ์และ
สอบผ่ำนกำรสอบปำก
เปล่ำขั้นสุดท้ำย
โดยคณะกรรมกำร
ที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้
(2) ผลงำนวิทยำนิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำร
ตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อย
ได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำร

มหิดล
เกณฑการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำสภำวะแวดล้อม
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561
(1) ใช้เวลำในกำรศึกษำ
ตำมแผนกำรศึกษำ
(2) ต้องศึกษำรำยวิชำ
ต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร คือ ต้องศึกษำ
รำยวิชำ ไม่น้อยกว่ำ 24
หน่วยกิต และทำ
วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมจำนวน
หน่วยกิตที่ต้องศึกษำ

ญี่ปุ่น
2) รำยวิชำออนไลน์
ใช้กำรประเมินผล
โดยกิจกรรมกำรเรียน
ควิช กำรอภิปรำย
รำยงำน และ
กำรประเมินให้เกรด
3) รำยวิชำแบบ
เผชิญหน้ำประเมินให้
เกรด

เกาหลี
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
มสธ.
ภำคกำรศึกษำกำรสอบ
ประมวลควำมรู้
(Comprehensive
Examination) และ
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
รวมทั้งกำรเข้ำรับกำร
อบรมเข้มเสริม
ประสบกำรณ์หรือ
ประสบกำรณ์วิชำชีพ
ตำมที่กำหนดไว้ใน
หลักสูตร

แม่ฟ้าหลวง
ภำษำอังกฤษตำมที่
มหำวิทยำลัยกำหนด
ตำมหมวด 8 กำรสอบ
ส่วนที่ 6 กำรสอบวัด
มำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ
2) แผน ก แบบ ก2
ศึกษำรำยวิชำครบถ้วน
ตำมที่กำหนดในหลักสูตร
โดยต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 3.00
เสนอวิทยำนิพนธ์และ
สอบผ่ำนกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ ผลงำน
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำร
ตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อย
ดำเนินกำร
ให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงำนได้รับกำร

เกษตรศาสตร์
ระดับชำติหรือ ระดับ
นำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำร
สำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร
2) แผน ก แบบ ก2
(1) ศึกษำรำยวิชำ
ครบถ้วนตำมที่กำหนด
ในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้แต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00
จำกระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่ำ
(2) เสนอวิทยำนิพนธ์และ
สอบผ่ำนกำรสอบปำก

มหิดล
ตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่ำ 36 หน่วยกิต
(3) ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ
3.00
(4) ต้องสอบผ่ำน
ภำษำอังกฤษ
ตำมเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหิดล
(5) ต้องเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมทักษะกำรทำงำน
และกำรใช้ชีวิตในสังคม
ผ่ำนตำมเกณฑ์ของ
บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหิดล
(6) ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์
และสอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำน
ด้วยวิธีกำรสอบปำกเปล่ำ

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
มสธ.

แม่ฟ้าหลวง
ยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวำรสำร หรือสิ่งพิมพ์
ทำงวิชำกำร หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชำกำร
ที่มีรำยงำนกำรประชุม
(Proceeding) และ
ต้องผ่ำนกำรสอบวัด
มำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษตำมที่
มหำวิทยำลัยกำหนด
ตำมหมวด 8 กำรสอบ
ส่วนที่ 6 กำรสอบวัด
มำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ
3) แผน ข ศึกษำรำยวิชำ
ครบถ้วนตำมที่กำหนดใน
หลักสูตร โดยต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ
3.00 สอบผ่ำนกำรสอบ

เกษตรศาสตร์
เปล่ำขั้นสุดท้ำยโดย
คณะกรรมกำรที่บัณฑิต
วิทยำลัยแต่งตั้ง และต้อง
เป็นระบบเปิด ให้ผู้สนใจ
เข้ำรับฟังได้
(3) ผลงำนวิทยำนิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับ
กำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อย
ได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือระดับ
นำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศ
คณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำร
สำหรับกำรเผยแพร่

มหิดล
ขั้นสุดท้ำย โดย
คณะกรรมกำรที่บัณฑิต
วิทยำลัยแต่งตั้ง และ
กำรสอบเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้
(7) ผลงำนวิทยำนิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงำน
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับ
กำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อย
ได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือ
สิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
ที่มีรำยงำน
กำรประชุม
(Proceedings) ตำม
ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย
2) หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑิต

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
มสธ.

แม่ฟ้าหลวง
ประมวลควำมรู้
(Comprehensive
Examination) และต้อง
ผ่ำนกำรสอบวัดมำตรฐำน
ควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ตำมที่มหำวิทยำลัย
กำหนด
4) หลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
พัฒนำวิชำชีพ(หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
แบบ 2 ศึกษำรำยวิชำ
ครบถ้วนตำมที่กำหนดใน
หลักสูตร โดยต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ
3.00 สอบผ่ำนกำรสอบ
วัดคุณสมบัติ

เกษตรศาสตร์
ผลงำนทำงวิชำกำร หรือ
นำเสนอต่อที่ประชุม
วิชำกำร โดยบทควำม
ที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำร
(Proceedings)
ปริญญาเอก แบบ 1
(1) สอบผ่ำนกำรสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้
มีสิทธิ์ขอทำวิทยำนิพนธ์
(2) เสนอวิทยำนิพนธ์
และสอบผ่ำนกำรสอบ
ปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดย
คณะกรรมกำรที่บัณฑิต
วิทยำลัยแต่งตั้ง ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วย

มหิดล
(หลักสูตรนำนำชำติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก แบบ 2
เกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
(1) มีเวลำศึกษำตลอด
หลักสูตร
(2) ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ
ครบถ้วนตำมโครงสร้ำง
ของหลักสูตร และได้รับ
สัญลักษณ์ แสดงผล
กำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
(3) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่ำ 3.00
(4) สอบผ่ำนกำรสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying
Examination)
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(Qualifying
Examination) เสนอ
วิทยำนิพนธ์และ
สอบผ่ำนกำรสอบปำก
เปล่ำขั้นสุดท้ำย ผลงำน
ดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับ
กำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อย
ดำเนินกำรให้ผลงำน หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับ
กำรยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
และต้องสอบผ่ำนกำร
สอบวัดมำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ ตำมที่
มหำวิทยำลัยกำหนด
ทั้งนี้ กำรตีพิมพ์ผลงำน

เกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยใน
และภำยนอกสถำบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้
(3) ผลงำนวิทยำนิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำร
ตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อย
ได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติ
ที่มีคุณภำพตำมประกำศ
คณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำร
สำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 2 เรื่อง

มหิดล
(5) ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถทำง
ภำษำต่ำงประเทศ
ตำมประกำศของ
บัณฑิตวิทยำลัย
(6) สอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำน
(7) ส่งรูปเล่มวิทยำนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์
ตำมข้อกำหนดของ
บัณฑิตวิทยำลัย
พร้อมทั้งแผ่นบันทึก
ข้อมูลตำมจำนวนที่
บัณฑิตวิทยำลัยกำหนด
(8) ผลงำนหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงำนวิทยำนิพนธ์
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
ได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำร
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ดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นไป
ตำมเงื่อนไขของหลักสูตร
และประกำศที่
มหำวิทยำลัยกำหนด

เกษตรศาสตร์
แบบ 2
(1) ศึกษำรำยวิชำ
ครบถ้วนตำมที่กำหนดใน
หลักสูตร โดยจะต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 จำก
ระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่ำ
(2) สอบผ่ำนกำรสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้
มีสิทธิ์ขอทำวิทยำนิพนธ์
(3) เสนอวิทยำนิพนธ์และ
สอบผ่ำนกำรสอบปำก
เปล่ำขั้นสุดท้ำย
โดยคณะกรรมกำร
ที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง
ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยใน

มหิดล
ทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่มีผู้ประเมิน
(9) ข้อกำหนดอื่น ๆ
ตำมที่แต่ละหลักสูตรจะ
กำหนด โดยควำมเห็นชอบ
ของบัณฑิตวิทยำลัย
(10) ประธำนหลักสูตร
เสนอขออนุมัติปริญญำ
ให้แก่นักศึกษำเมื่อ
นักศึกษำได้ดำเนินกำร
ตำม (1)-(9) ครบถ้วน
แล้ว โดยกำหนดให้วันที่
นักศึกษำสอบ
วิทยำนิพนธ์ผ่ำน เป็น
วันที่สำเร็จกำรศึกษำ
3) หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
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เกษตรศาสตร์
และภำยนอกสถำบัน
และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้
(4) ผลงำนวิทยำนิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับ
กำรตีพิมพ์ หรืออย่ำง
น้อยได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติ
ที่มีคุณภำพตำมประกำศ
คณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำร
สำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร

มหิดล
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 มี
เกณฑ์กำรสำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตร
(1) ใช้เวลำในกำรศึกษำ
ตำมแผนกำรศึกษำ
(2) ต้องศึกษำรำยวิชำ
ต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร คือ ก. ผู้สำเร็จ
หลักสูตรปริญญำตรีแล้ว
เข้ำศึกษำ ต่อหลักสูตร
ปริญญำเอก ต้องศึกษำ
รำยวิชำไม่น้อยกว่ำ 24
หน่วยกิต และทำ
วิทยำนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตที่
ต้องศึกษำ ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 72
หน่วยกิต
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เกษตรศาสตร์

มหิดล
ข. ผู้สำเร็จหลักสูตร
ปริญญำโทแล้วเข้ำศึกษำ
ต่อหลักสูตรปริญญำเอก
ต้องศึกษำรำยวิชำ
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
และทำวิทยำนิพนธ์
36 หน่วยกิต รวมจำนวน
หน่วยกิตที่ต้องศึกษำ
ตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่ำ 48 หน่วยกิต
(3) ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ
3.00
(4) ต้องสอบผ่ำน
ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์
ของบัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหิดล
(5) ต้องสอบผ่ำนกำรสอบ
วัดคุณสมบัติ
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เกษตรศาสตร์

มหิดล
(Qualifying
Examination)
(6) ต้องเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมทักษะกำรทำงำน
และกำรใช้ชีวิตในสังคม
ผ่ำนตำมเกณฑ์ของ
บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหิดล
(7) ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์
และสอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำน
ด้วยวิธีกำรสอบปำกเปล่ำ
ขั้นสุดท้ำยโดย
คณะกรรมกำรที่บัณฑิต
วิทยำลัยแต่งตั้ง และ
กำรสอบเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้
(8) ผลงำนหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงำนวิทยำนิพนธ์
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
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เกษตรศาสตร์

มหิดล
ได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับนำนำชำติ
ที่มีผู้ประเมินอย่ำงน้อย
1 ฉบับ ตำมประกำศ
บัณฑิตวิทยำลัย

ญี่ปุ่น

เกาหลี

จำกตำรำงที่ 7 กำรประเมินผล พบว่ำ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ใช้กระบวนกำรประเมินผลตำมกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)
ตำมข้อบั งคับ ว่ำด้ว ยกำรศึกษำขั้น บั ณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลั ย โดยส่ ว นใหญ่ใช้ระดับคะแนน ควำมหมำย และแต้ม ระดับคะแนนคือ A B+B C+ C D+D F
มีมหำวิทยำลัยที่ใช้แตกต่ำง คือ มหำวิทยำลัยเปิดเกำหลีใช้ A+, A0, B+ , B0, C+, C0, F
เกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ระดับปริญญำโทคือ 1) ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ 2) เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำน ผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำง น้อยดำเนินกำร
ให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceeding) และ 3) ต้องผ่ำนกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ระดับปริญญำเอกคือ 1) ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรื อเทีย บเท่ ำ 2) ต้องผ่ ำนกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภ ำษำอัง กฤษตำมที่มหำวิ ทยำลั ย กำหนด 3) ต้องสอบผ่ ำนกำรสอบวัด คุณสมบั ติ ( Qualifying
Examination) และ 4) เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำน ผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยดำเนินกำรให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับ
กำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
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มหำวิทยำลัยเปิดญี่ปุ่น มีกำรประเมินผลตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้ 1) รำยวิชำที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ เอกสำรกำรสอนใช้กำรประเมินผล
โดยกำรสอบกลำงภำคและกำรสอบปลำยภำค และกำรประเมินให้เกรด 2) รำยวิชำออนไลน์ใช้กำรประเมินผลโดยกิจกรรมกำรเรียน ควิช กำรอภิปรำย รำยง ำน และ
กำรประเมินให้เกรด และ 3) รำยวิชำแบบเผชิญหน้ำประเมินให้เกรด และมหำวิทยำลัยเปิดเกำหลี มีกำรประเมินผลจำกกำรสอบปลำยภำค และกำรทำวิทยำนิพนธ์

167
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบบริการสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
มสธ.
มสธ. ได้มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
เพื่อเป็นแหล่งบริกำร
กำรศึกษำแก่นักศึกษำของ
มหำวิทยำลัย ที่กระจำย
อยู่ทั่วประเทศ อย่ำงน้อย
6 ประเภท
1) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำภำค
2) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
จังหวัด
3) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
เฉพำะกิจ
4) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
เฉพำะกิจในเรือนจำ
5) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
เฉพำะกิจมุม มสธ.

แม่ฟ้าหลวง
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
มีหน่วยงำนสนับสนุนและ
ให้บริกำรทำงวิชำกำร
ดังนี้
1) ศูนย์บรรณสำรและ
สื่อกำรศึกษำ
2) ศูนย์เครื่องมือ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
3) ศูนย์ภำษำและ
วัฒนธรรมจีนสิรินธรและ
สถำบันขงจื่อ
4) ศูนย์บริกำรวิชำกำร
5) ศูนย์บริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
6) สถำบันชำ

เกษตรศาสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีวิทยำเขต 3
วิทยำเขต มีหน่วยงำน
สนับสนุน 4 สถำบัน
5 สำนักงำน 6 สำนัก
2 ศูนย์ 18 สถำนีวิจัย
4 สถำนีฝึกนิสิต
4 โรงพยำบำลสัตว์
2 โรงเรียนสำธิต และ
4 สถำนีวิทยุ

มหิดล
มหำวิทยำลัยมหิดล
ในปัจจุบันมีส่วนงำน
หน่วยงำน และ
กลุ่มภำรกิจในสังกัด 1
ประกอบด้วย สำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย
สำนักงำนอธิกำรบดี
วิทยำเขตกำญจนบุรี
บัณฑิตวิทยำลัย
หอสมุดและคลังควำมรู้
คณะ 16 คณะ
สถำบัน 7 สถำบัน
วิทยำลัย 6 วิทยำลัย
ศูนย์ 10 ศูนย์

ญี่ปุ่น
มหำวิทยำลัยเปิดญี่ปุ่น
ศูนย์กำรเรียนรู้ 50 ศูนย์
(4 ศูนย์ในโตเกียว)
7 ศูนย์ดำวเทียม และ
64 ห้องเรียนสื่อกำรสอน
ประเภทเสียงทั่วประเทศ
ญี่ปุ่น ศูนย์กำรเรียนรู้ใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนแบบ
เผชิญหน้ำ และกำรสอบ
รวมไปถึงกำรสอนเสริม
และกำรให้คำปรึกษำ
ด้ำนกำรเรียนอีกด้วย

เกาหลี
มหำวิทยำลัยเปิดเกำหลี
มีศูนย์บริกำรดังนี้
1) ศูนย์บริกำรนักศึกษำ
2) ศูนย์ให้คำปรึกษำด้ำน
อำชีพ
3) ศูนย์บริกำรด้ำนสุขภำพ
ของนักศึกษำ
4) ทุนกำรศึกษำ
5) กิจกรรมช่วยเหลือ
ชุมชน
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
มสธ.
แม่ฟ้าหลวง
6) ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ. 7) ศูนย์ควำมเป็นเลิศ
10 แห่งทั่วประเทศ
ทำงด้ำนกำรวิจัยเชื้อรำ
8) ศูนย์วิจัยนวัตกรรม
สังคมเชิงพื้นที่
9) โครงกำรจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ
เพื่อปกป้องและส่งเสริม
สุขภำพ
10) หน่วยควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรฝรั่งเศสอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
11) โครงกำรจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์อำรยธรรม
ลุ่มน้ำโขง
12) สำนักงำนให้คำปรึกษำ
และช่วยเหลือนักศึกษำ
13) สำนักงำนส่งเสริม
และพัฒนำวิชำกำร

เกษตรศาสตร์

มหิดล
กองงำนในสำนักงำน
อธิกำรบดี 12 กองงำน
และโครงกำรจัดตั้งวิทยำ
เขต 2 โครงกำร
นอกจำกนี้ยังมีสถำบัน
สมทบอีก 17 แห่ง และ
สถำบันร่วม 1 แห่ง
ที่ตั้งของมหำวิทยำลัย
มหิดลนั้น อยู่ในพื้นที่
ที่หลำกหลำย
ทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค โดยมีกำรกำหนด
ชื่อของที่ตั้งมหำวิทยำลัย
ในพื้นที่
ต่ำง ๆ ดังนี้
(1) มหำวิทยำลัยมหิดล
ศำลำยำ
(2) มหำวิทยำลัยมหิดล
วิทยำเขตกำญจนบุรี

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
มสธ.

แม่ฟ้าหลวง
14) สำนักงำนจัดกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำและ
พัฒนำนวัตกรรม
15) โครงกำรจัดตั้ง
สำนักงำนเศรษฐกิจ
ชำยแดนและโลจิสติกส์
16) โครงกำรสวน
พฤกษศำสตร์
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษำ มหำรำชำ

เกษตรศาสตร์

มหิดล
(3) มหำวิทยำลัยมหิดล
วิทยำเขตนครสวรรค์
(4) มหำวิทยำลัยมหิดล
วิทยำเขตอำนำจเจริญ

ญี่ปุ่น

เกาหลี

จำกตำรำงที่ 8 บริกำรสนับสนุนกำรศึกษำ พบว่ำ มหำวิทยำลัยที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบเปิด (มสธ. มหำวิทยำลัยเปิดญี่ปุ่น มหำวิทยำลัย เปิด
เกำหลี) มีศูนย์กำรเรียนรู้ หรือศูนย์บริกำรกำรศึกษำกระจำยอยู่ทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งบริกำรกำรศึกษำแก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัย ส่วนมหำวิทยำลัยจัดกำรเรียน
กำรสอนในระบบปิด มีวิทยำเขตย่อย ๆ ยกเว้น มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงไม่มีวิทยำเขตย่อย และมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ มีหน่วยงำนสนับสนุนและให้บ ริกำรทำงวิชำกำรที่
แตกต่ำงกันไปตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา กับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสู ตรนานาชาติ และภาษาต่าประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2) ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาหลั กสูตรนานาชาติ และภาษาต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 3) วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางการพัฒ นา
การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอการสรุปผลดังนี้
1. สภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1.1 ด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การหลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
มีสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสูงสุด มีอานาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ
มีอานาจหน้าที่ในการวางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทะนุบารุงวัฒนธรรมจัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร
ปริญญา จานวนกรรมการไม่เกิน 17 คน มีสภาวิชาการ เป็นองค์กรรองลงมา มีอานาจหน้าที่พิจารณา
กาหนดหลักสูตรการสอน และการวัดผลการศึกษา เสนอการให้ปริญญา มีสาขาวิชาต่าง ๆ 12 สาขาวิชา
(มีฐานะเทียบเท่าคณะ) รับผิดชอบด้านวิชาการและหลักสูตร มีหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จานวน
9 สานัก 1 สถาบัน มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าที่จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา วางแผน
ติ ด ตาม ทบทวน การด าเนิ น งานหลั ก สู ต ร บริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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1.2 ด้ า นโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร /จ านวนหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน มหาวิ ท ยาลั ย สุโขทัยธรรมาธิราช มีการพัฒนาหลั กสู ตรนานาชาติ และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา จานวน
3 หลักสูตรคือ
1.2.1 หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ อ าเซี ย น
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (หลักสูตรสหวิทยาการ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอน
ครั้งแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 และมีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา
นิ เทศศาสตร์ อาเซี ย น หลั กสู ตรปรั บ ปรุง พ.ศ. 2562 (หลั กสู ตรนานาชาติ) กาหนดเปิดสอนภาคต้ น
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 และเลื่ อ นเปิ ด สอนเป็ น ภาคต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ เ รี ย น
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของสถาบัน
โดยเฉพาะ มี 2 แผนคือ
1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จัดสาหรับนักศึกษาที่เลือกทาวิทยานิพนธ์
โดยต้องศึกษาชุดวิชา 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) และทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และมีการอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
2) หลั ก สู ต รแผน ข จั ด ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ เ ลื อ กท าวิ ท ยานิ พ นธ์
โดยต้องศึกษาชุดวิชา 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) และการศึกษาค้นคว้าอิ สระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) และ
มีการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
1.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) สาขาวิช าวิทยาการจั ดการ ไม่มีการเปิดสอน จานวนหน่ว ยกิตที่เรียนตลอดหลั ก สู ต ร
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของสถาบัน
โดยเฉพาะ มี 2 แผนคือ
1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จัดสาหรับนักศึกษาที่เลือกทาวิทยานิพนธ์
โดยต้องศึกษาชุดวิชา 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) และทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และมีการอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
2) หลั ก สู ต รแผน ข จั ด ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ เ ลื อ กท าวิ ท ยานิ พ นธ์
โดยต้องศึกษาชุดวิชา 7 ชุดวิชา (42 หน่วยกิต) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) และ
มีการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557 (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ไม่มีการเปิดสอน จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของสถาบัน
โดยเฉพาะ มี 2 แผนคือ
1) แผน ก แบบ ก 1 จัดสาหรับนักศึกษาที่เลือกทาวิทยานิพนธ์ โดยต้อง
ศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิต
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2) แผน ข จัดสาหรับนักศึกษาที่ไม่เลือกทาวิทยานิพนธ์ โดยต้องศึกษา
หมวดวิช าเฉพาะ 30 หน่ ว ยกิต การค้น คว้าอิส ระ 6 หน่ว ยกิต และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิต
1.3 ด้านการเรียนการสอน
1.3.1 ผู้เรียน ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติดังนี้
1) หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ อ าเซี ย น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (1) สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
หรื อ เที ย บเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง หรื อ (2) เป็ น ผู้ ที่ ส ภาวิ ช าการ
มหาวิทยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าชพิจ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรรับ เข้ า ศึ กษาได้ โดยไม่ กระทบต่ อการรั กษา
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา หมายเหตุ ก. ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่ าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและไม่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลั ยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย ข. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าได้
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 (หลักสูตร
ภาษาอั ง กฤษ) สาขาวิ ช าวิ ท ยาการจั ด การ (1) ส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี ห รื อเที ย บเท่ า จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับรอง หรือ (2) สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากหลักสูตรของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น หลั ก หรื อ มี ผ ลการทดสอบภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลั ย กาหนด และ (3) เป็ น ผู้ ที่ส ภาวิช าการมหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทัยธรรมาธิราชพิ จารณาแล้ ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา หมายเหตุ ก. ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย ข. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้าและสื่อสารโต้ตอบ
ผ่านสื่อออนไลน์กับอาจารย์ผู้สอนได้ดี
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557 (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (1) สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง (2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด โดยผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เคยถูกถอน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
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1.3.2 ผู้สอน หน้าที่หลักของอาจารย์เน้นการผลิตสื่อประสมทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม
ซึ่งเป็นสื่อที่นักศึกษาต้องใช้ประกอบการเรียนด้วยตนเอง มีภาระการเข้าร่วมปฏิสั มพันธ์กับนักศึ ก ษา
ทั้งการสัมมนาเสริม/เข้ม การตอบกระดานสนทนา การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติตามที่หลักสูตรกาหนด
และมีการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีภาระในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร ซึ่ง หลั กสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณ ฑิ ต แขนงวิช านิเทศศาสตร์ อ าเซี ย น
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรนานาชาติ ) มีอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
จานวน 10 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 3 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จานวน 3 คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
(หลักสูตรนานาชาติ) มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 4 คน

1.3.3 สื่อ มหาวิทยาลัยจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ของชุดวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปแบบชุดการสอน
ที่เรียกว่า "ชุดวิซา" ซึ่งบูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
แต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตร ชุดวิชาหนึ่ง ๆ แบ่งเนื้อหา
การสอนไม่น้ อยกว่า 15 โมดูล แต่ล ะโมดูล ใช้เวลาศึก ษาประมาณ 18 ชั่ว โมง
ต่อสัปดาห์ จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา
มีระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่า 5 สัปดาห์ ในแต่ละภาคกรศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต โดยที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 18 หน่วยกิต
ตามที่ ส าวิชากาหนดเป็น รายกรณี ส่ ว นในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนเรีย นได้ไม่เกิน
6 หน่วยกิต จนกว่าจะครบจานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรในสาขาวิซาที่ศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรก ผู้เรียนต้องศึกษาและค้นคว้าเนื้อหาจากสื่อ
ต่าง ๆ ตามหัวเรื่องที่สาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอน กาหนดด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหา
หลั กสู ตรการเรี ย นการสอนออนไลน์ แ ละใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสื บค้ นระบบการศึ กษาทางไกลผ่ า น
สื่อออนไลน์มีดังนี้
1) สื่อหลัก ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือออฟไลน์ตามกลุ่มชุดวิชาระบุและ
แนะนาตามแนวการศึกษาออนไลน์ และ/หรือสื่อการศึกษาออฟไลน์ที่แนะนาครอบคลุมเนื้อหา จานวน
รวม 6- 15 โมดูล/ชุดวิชา
แนวการศึ กษา (Study Guide) สื่ อออนไลน์ ประกอบด้ วย แผนผั งแนวคิ ด
แผนการสอนประจาหน่วย แผนการสอนประจาตอน สาระสังเขป แหล่งข้อมูลกิจกรรม แนวตอบกิจกรรม
และแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน

174
2) สื่ อ เสริ ม ได้ แ ก่ การเรี ย นการสอน และการสั ม มนาผ่ า นสื่ อ ออนไลน์
ประกอบด้วย การสัมมนาเสริม และการสัมมนาเข้ม
1.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัย
มีการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก2 ประเมินผลการศึกษาจากผลงานที่ได้มอบหมายให้ทา การสอบ
ชุดวิชาประจาภาคการศึกษา การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์
แผน ข ประเมินผลการศึกษาจากผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ทา การสอบชุดวิชา
ประจาภาคการศึกษา การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการศึกษาค้นคว้า
อิสระ รวมทั้งการเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร
การรายงานผลการศึกษาการรายงานผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา กระทาเป็น
สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D F
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 ศึ ก ษาชุ ด วิ ช าตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต ร และข้ อ ก าหนดของ
มหาวิทยาลัยโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้า ย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
แผน ข ศึกษาชุดวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้ ว ยข้ อ เขี ย นและ/หรื อ ปากเปล่ า ในสาขาวิ ช านั้ น พร้ อ มทั้ ง เสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารั บฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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บริ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษา
เพื่อเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ ทั่วประเทศ คือ 1) ศูนย์บริการ
การศึกษาภาค 2) ศูน ย์ บ ริ การการศึกษาจังหวัด 3) ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ 4) ศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจา 5) ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. และ 6) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
2. ปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สรุปได้ดังนี้
2.2.1 ด้านบริหารและการจัดการหลักสูตร
1) ขาดหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่ที่ชัดเจน
2) ขาดการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร
นักศึกษาไม่ได้รับความสะดวก จานวนนักศึกษาน้อย ขาดการสนับสนุนเพื่อเป็นการนาร่องในระยะเริ่มต้น
เช่น การศึกษาบางส่วน การให้ทุนการศึกษา และทุนวิจัย เป็นต้น
3) ระเบี ย บการบริ ห ารและการจั ด การขาดความยื ด หยุ่ น ไม่ มี ก ารสร้ า ง
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาขาวิชา
4) ขาดผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นภาษาประจ าหลั ก สู ต ร ขาดผู้ ส อนทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
5) บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความสามารถด้านภาษา และ
ด้านเทคโนโลยี หน่วยงานสนับสนุนมีการวิเคราะห์ค่าเล่าเรียนล่าช้า
6) ขาดการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนและอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ที่เพียงพอ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย
7) การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มุ่ ง เป้ า ท าก าไรจากหลั ก สู ต รนานาชาติ ใ นระยะสั้ น
ทาให้ค่าเทอมสูงเกินกว่าที่กลุ่มเป้าหมายจะจ่ายได้ ทาให้มีจานวนนักศึกษาสมัครน้อย
2.2.2 หลักสูตรและเนื้อหาวิชา
1) เนื้อหาหลักสูตรยังขาดความทันสมัย
2) เนื้อหาบางส่วนในหลักสูตรอาจจะยากเกินไปสาหรับผู้เรียน
3) เนื้อหาหลักสูตรขาดความยืดหยุ่น การปรับเนื้อหาให้ทันสมัยค่อนข้างยาก
4) การจั ดทาเนื้อหาชุดวิช ามีความจ าเป็น ต้อ งใช้ อาจารย์ผู้ ส อนจากสถาบั น
การศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
5) ขาดชุดวิชาที่เกี่ยวกับบริบทของไทยและประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นรากฐาน
สาคัญมากในการเรียนรู้ด้านการสื่อสารและทุกสาขาวิชา
6) ควรเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาให้มีโอกาสเลือกชุดวิชามากขึ้น
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7) ขาดมุมมองในเชิงวิพากษ์ การมองปัญหาอาเซียนจากประชาชนและมุมมอง
เชิงนโยบายมหภาค
8) การบริหารจัดการชุดวิชา
9) การสื่อสารอาเซียนมีตลาดผู้เรียนแคบ
2.2.3 ด้านการเรียนการสอน
1) ระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังผูกติดกับ สกอ. ที่เน้น
การจัดการเรียนการสอนแบบมหาวิทยาลัยปิด ซึ่งมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะด้านคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา และสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา
2) การจัดทาหลักสูตรและเนื้อหาชุดวิชาต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องใช้เวลามาก
ในการจัดทาหลักสูตร การจัดทาเนื้อหาชุดวิชามีความจาเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้สอนจากสถาบันการศึ กษา
ต่าง ๆ ที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่ง ทาให้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เนื้อหาหลักสูตรขาดความยืดหยุ่น การปรับ
เนื้อหาให้ทันสมัยค่อนข้างยาก เนื้อหาบางส่วนในหลักสูตรอาจจะยากเกินไปสาหรับผู้เรียน
3) มีปั ญหาในการจัดการเรียนการสอนด้ว ยระบบออนไลน์ ระบบการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยไม่ทันสมัยเพียงพอที่จะรองรับการเรียนภาษาต่างประเทศ
4) ควรเน้น e-Learning และไม่จาเป็นต้องผลิตชุดวิชา จัดทาเพียง Lesson Plan
5) ควรเน้น interactive media และกรณีศึกษา
6) ผู้ เรี ย นมีจ านวนน้ อย ขาดความรู้พื้นฐานทางด้ านภาษาอัง กฤษและขาด
การบริหารจัดการการเรียนที่ดี
3. สภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ
3.1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3.1.1 ด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การหลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง
มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด มีอานาจวางนโยบายและอนุมัติ แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย อนุมัติ
การเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งการยุบ
รวม และยกเลิกหลักสูตร และอื่น ๆ จานวนกรรมการไม่เกิน 22 คน มีสภาวิชาการ เป็นองค์กรรองลงมา
มีอานาจพิจารณากาหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักวิชา สถาบัน ศูนย์
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ รวมทั้งการแบ่งส่วนงาน
ของส่วนงานดังกล่าว และอื่น ๆ มีสํานักวิชาต่าง ๆ 14 สานักวิชา (มีฐานะเทียบเท่าคณะ) รับผิดชอบ
ด้านวิชาการและหลักสูตร มีหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร จานวน 5 ศูนย์ มีหน่วยงานพิเศษ 2 หน่วยงาน

177
โครงการ/โครงการจั ด ตั้ง 4 โครงการ หน่ ว ยบริ ก ารทางวิช าการ 1 หน่ ว ยงาน และหน่ ว ยงานพิเศษ
2 หน่วยงาน
3.1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดการศึกษานานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 2 หลักสูตรคือ
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 สานักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนภาค
การศึกษาต้น ปี การศึกษา 2560 จ านวนหน่ว ยกิตที่เรียนตลอดหลั กสู ตร 36 หน่ว ยกิต จัดการศึกษา
เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ มี 3 แผนคือ
(1) แผน ก แบบ ก 1 จั ด ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กท าวิ ท ยานิ พ นธ์
โดยต้องศึกษาหมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต* (*ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบและ
ระเบียบวิธีวิจัย รายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 1, 2) หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
(2) แผน ก แบบ ก 2 จั ด ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กท าวิ ท ยานิ พ นธ์
โดยต้องศึกษา หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
(3) แผน ข จัดสาหรับนักศึกษาที่ไม่เลือกทาวิทยานิพนธ์ โดยต้องศึกษา
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต หมวดการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
2) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การพั ฒ นา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สานักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนภาคการศึกษา
ต้ น ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ เ รี ย นตลอดหลั ก สู ต ร 66 หน่ ว ยกิ ต จั ดการศึ ก ษาเป็ น
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็ นหลั กสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ มี 1 แผนคือ เป็นหลั ก สู ต ร
แบบ 2.1 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
3.1.3 ด้านการเรียนการสอน
1) ผู้เรียน ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติดังนี้
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ อ การ
พัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผู้ เรียนต้องสาเร็จการศึกษาใน
ระดั บ หนึ่ ง ระดั บ ใดต่ อ ไปนี้ ก. ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี สาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. รับรอง ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2.75 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า
และพิจารณาเกรดของวิชาเอกร่วมด้วย ข. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ โดยวัดจากคะแนนสอบ
มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลั ย กาหนด ค. ถ้าคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามข้ อ ก. ข. ให้ เป็นไปตามมติ ข อง
กรรมการหลักสูตรสานักวิชาศิลปศาสตร์
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(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผู้ เรียนต้องสาเร็จการศึกษาในระดับหนึ่ง
ระดับใดต่อไปนี้ ก. ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ประยุ กต์ บริห ารการศึ ก ษาหรื อ อื่น ๆ ให้ เป็นไปตาม
การพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตร ข. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้โดยวัดจากคะแนน
สอบมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ค. คุณสมบัติอื่นใดของผู้เข้าศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม ข้ อ ก. และ/
หรือ ข้อ ข. ให้เป็นไปตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
2) ผู้สอน มีอาจารย์ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนและผลิตรายวิชา มีหน่วย
พัฒ นาการเรีย นการสอน เพื่อทาหน้ าที่ส่ งเสริมและพัฒ นาอาจารย์ให้ มี ศักยภาพในการจัด การเรี ย น
การสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนนานาชาติ ข องทั้ ง 2 หลั ก สู ต ร
โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีอาจารย์ประจาจานวน 7 คน อาจารย์พิเศษจานวน 3 คน อาจารย์
ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 3 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีอาจารย์
ประจ าจ านวน 8 คน อาจารย์ พิ เ ศษจ านวน 7 คน อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รจ านวน 5 คน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 3 คน
3) สื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษากลาง จัดการเรียนรายวิชา 3 หน่วยกิต
4) การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ อ การ
พัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 การประเมินผลให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มี 3 ระยะคือ ก. การสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามระเบียบการ
สอบประมวลความรู้ ข. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงการค้นคว้าอิสระ ค. การสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การประเมินผลการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มี 3 ระยะคือ ก. การสอบวัดคุณสมบัติ ข. การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
ค. การสอบดุษฎีนิพนธ์
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การรายงานผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา กระทาเป็นสัญลักษณ์ A B+ B
C+ C D+ D F
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(1) หลั กสู ตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิช าภาษาอังกฤษเพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบ
วิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) และต้องสอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ผลงาน
วิทยานิ พนธ์ต้องได้รั บการตีพิ มพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนินการให้ผ ลงาน หรือส่ ว นหนึ่งของผลงานได้รับ
การยอมรั บ ให้ ตีพิมพ์ในวารสาร หรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิช าการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิช าการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) และต้องผ่านการสอบวัด มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยต้อง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
และต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
วิชาชีพ(หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนด
ในหลั กสู ตร โดยต้องได้รั บ คะแนนเฉลี่ ยไม่ ต่ากว่า 3.00 สอบผ่ านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและต้องสอบผ่านการสอบวัด
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5) บริการสนับสนุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการ
7 ศูนย์ 3 สานักงาน 4 โครงการ 1 หน่วยความร่วมมือทางวิชาการ และ 1 สถาบัน
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3.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.2.1 ด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การหลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
รวมถึง อนุ มัติการให้ ป ริ ญญา ประกาศนี ย บัตรบัณฑิตชั้นสู ง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนี ย บั ตร ทั้งของมหาวิทยาลั ย และที่มหาวิทยาลั ยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบั น อื่ น อนุ มั ติ ก ารให้ ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ อนุ มั ติ ก ารจั ด ตั้ ง การรวม และยุ บ เลิ ก ส่ ว นงานของ
มหาวิทยาลัย และอื่นๆ จานวนกรรมการไม่เกิน 26 คน มีคณะกรรมการวิชาการ อานาจหน้าที่ เสนอแนะ
การกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี กาหนดและกากับดูแล
คุ ณ ภาพและมาตรฐานวิ ช าการของมหาวิท ยาลั ย และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย หรือ
อธิการบดีมอบหมาย
3.2.2 ด้ า นโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร/จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ จัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 27 หลักสูตร
โดยหลักสูตรที่นามาวิเคราะห์ 3 หลักสูตรดังนี้
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จานวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต มี 2 แผนคือ แผน ก โดยต้องศึกษา วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
32 หน่วยกิต (สัมมนา 2 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมเป็น 44 หน่วยกิต แผน ข โดยต้องศึกษาวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
38 หน่วยกิต (สัมมนา 2 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิตรวมเป็น 44 หน่วยกิต
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ ) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กาหนดเปิดสอนปีการศึกษา 2556
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต มี 1 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 โดยต้อง
ศึกษาวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต วิชาสัมมนา 2 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 13 หน่วยกิต วิชาเอก
เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 3 เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2556 มี 4 แผน โดยมี จ านวนหน่ว ยกิ ต ที่ เรี ย นตลอดหลั กสู ตร
หลักสูตรแบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต หลักสูตรแบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต หลักสูตรแบบ
2.1 ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต หลักสูตรแบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต
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หลักสูตร 2) และ 3) จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรเฉพาะของ
สถาบันมีความร่ว มมือด้านการวิจัย กับสถาบันต่างชาติ โดยมีความร่ว มมือด้านวิช าการกับสถาบั น กับ
University of Oxford, UK. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ประเทศ
อินโดนีเซีย และ Ministry of Agriculture and Irrigation ประเทศพม่า โดยมีรูปแบบของความร่วมมือ
สนับสนุนอุปกรณ์วิจัยสาหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา และการทาวิจัยร่วมของศูนย์วิจัยเฉพาะทางกับศูนย์วิจัย
หรือมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
3.2.3 ด้านการเรียนการสอน
1) ผู้เรียน ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติดังนี้
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2) หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี
(หลั ก สู ต รนานาชาติ ) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในสาขาวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับว่า
ด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการจัดการศึกษา
แบบระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอน แบบชั้นเรียนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ก. แบบ 1.1 ผู้ ส มั ค รต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาโท
ที่มีวิทยานิพนธ์ในสาขาวิศวกรรมเคมี เคมี เทคนิค หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ ในวารสารวิช าการซึ่ งเป็ น ที่ย อมรับ ของสาขา และให้ เป็น ไปตามข้ อบั ง คับ ว่า ด้ว ยการศึ ก ษา
ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข. แบบ 1.2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในสาขาวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดีมากโดยได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ ต่ า กว่ า 3.20 จากระบบคะแนนเต็ ม 4.0 และให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค. แบบ 2.1 ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา
วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิคหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ง. แบบ 2.2 ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา
วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดีโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4.0 และให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผู้สอน หลักสูตรบริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 4 คน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2556 ใช้ อ าจารย์
ชุดเดียวกันคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 3 คน อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน อาจารย์
ประจา จานวน 18 คน อาจารย์พิเศษ จานวน 5 คน
3) สื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบมีชั้ นเรียน
และการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง จากหนั ง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ส านั ก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหอสมุดในวิทยาเขตต่าง ๆ รองรับการจัดการศึกษา
4) การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้กระบวนการประเมินผลตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย การรายงานผลการศึกษาของแต่ละ
รายวิชา กระทาเป็นสัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D F
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1 (1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่ า
ขั้น สุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่บั ณฑิตวิทยาลั ยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ ผู้ ส นใจเข้ารับฟังได้
(2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
แผน ก แบบ ก2 (1) ศึกษารายวิช าครบถ้ว นตามที่กาหนดในหลั กสู ตร
โดยจะต้ อ งได้ แ ต้ ม คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า
(2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ (3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรื อนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับ
สมบู ร ณ์ (Full Paper) ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ (Proceedings)
ดังกล่าว
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แผน ข (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า (2) สอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการศึ ก ษาค้ น คว้า อิ ส ระและสอบผ่ านการสอบปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้ ายโดยคณะกรรมการ
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ (3) รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ
ส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
ปริญญาเอก
แบบ 1 (1) สอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็ น ผู้ มีสิ ทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์ (2) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่ านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ (3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
แบบ 2 (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า (2) สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์ (3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ (4) ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรั บให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5) บริการสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพื้นที่รวม 24,486 ไร่
ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงานการเรี ย นการสอน 29 คณะ 1 บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
4 สถาบัน 5 สานักงาน 6 สานัก 2 ศูนย์ 18 สถานีวิจัย 4 สถานีฝึกนิสิต 4 โรงพยาบาลสัตว์ 2 โรงเรียน
สาธิต และ 4 สถานีวิทยุ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนมีหน่วยงานประกอบด้วย
5 สานัก 4 สถาบัน 1 ศูนย์
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3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล
3.3.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีสภามหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรสูงสุด มีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อนุมัติการจัดการศึกษา
และการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตร
การศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา อนุมัติการให้ปริญญา
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึก ษาร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงอื่น ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดหรือส่วนงานใด
โดยเฉพาะ จานวนกรรมการไม่เกิน 27 คน มีสภาคณาจารย์ มีอานาจและหน้าที่ ให้คาปรึกษาแนะนาแก่
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในกิจการของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้าที่ของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3.2 ด้านโครงสร้างหลักสู ตร/จํานวนหลั กสูตรที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการศึกษานานาชาติในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 3 หลักสู ตร ระดับปริญญาโท จานวน 92
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จานวน 74 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่นามาวิเคราะห์จานวน 3 หลักสูตรดังนี้
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาสภาวะแวดล้ อ ม
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. 2558 จานวนหน่ว ยกิตที่เรียนตลอดหลั ก สู ต ร
ไม่ น้ อ ยกว่ า 36 หน่ ว ยกิ ต จั ด การศึ ก ษาเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ) เป็ น หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะไม่มีความร่ว มมือกับสถาบันอื่น โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ดังนี้
(1) หมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต (2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต (3) วิทยานิพนธ์ 12
หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุ ข วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุ ข
วิชาเอกบริหารสาธารณสุข วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา วิชาเอกวิทยาการระบาด วิชาเอกสุขศึกษา
และส่งเสริมสุขภาพ วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก และ วิชาเอกอนามัยครอบครัว เริ่มใช้ในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 จานวน
หน่ ว ยกิ ต ที่ เ รี ย นตลอดหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ า 54 หน่ ว ยกิ ต จั ด การศึ ก ษาเป็ น ภาษาต่ า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยไม่มีความร่วมมือกับสถาบันอื่น เปิดสอนสาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวมไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรจัดการศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 2 ดังนี้ หมวดวิชาแกน 8 หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ 7 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกไม่น้อย
กว่า 3 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
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2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร สาหรับผู้สาเร็จหลักสูตร
ปริ ญญาตรี แล้ ว เข้าศึกษาต่อหลั กสู ตรปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 72 หน่ว ยกิต ส าหรับผู้ ส าเร็จหลั กสู ตร
ปริ ญ ญาโทแล้ ว เข้ า ศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกไม่ น้ อ ยกว่ า 48 หน่ ว ยกิ ต จั ด การศึ ก ษาเป็ น
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะไม่มีความร่วมมือกับ
สถาบันอื่นโครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 ดังนี้ ก. สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดวิชาบังคับ
17 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 72
หน่วยกิต ข. สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.3.3 ด้านการเรียนการสอน
1) ผู้เรียน ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติดังนี้
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ก. สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตววิทยา
พฤกษศาสตร์ พิษวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ข. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.50
ค. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ง. ผู้ที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจ
ของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(2) สาธารณสุ ข ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ ) หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ก. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอนามัยครอบครัว
สาขาการพยาบาลสาธารณสุ ข สาขาโรคติดเชื้อและการระบาด สาขาส่ งเสริมสุ ขภาพ สาขาบริห าร
สาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ข. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50 สาหรับผู้ที่สาเร็จปริญญาโท
หรื อ เที ย บเท่ า ค. มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านทางด้ า นสาธารณสุ ข และสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2561 ก. ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา สาขา
วิทยาศาสตร์ ชีว ภาพ หรื อสาขาที่เกี่ ย วข้ อ ง และได้รับการรับ รองจากสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาที่ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50 หรือ ข. สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
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ได้รับการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ต่ากว่า 3.50 ค. มีผ ลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ง. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2) ผู้สอน
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน อาจารย์ประจา
หลักสูตร 18 คน อาจารย์ประจา 6 คน อาจารย์พิเศษหลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญตามความเหมาะสม
(2) หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ )
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 7 คน
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 17 คน มี
อาจารย์ประจา 5 คน และมีอาจารย์พิเศษ ซึ่งหลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญตามความเหมาะสม
3) สื่อ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา และมีการจัดทา
สื่ออื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น มีการจัดทาบทเรียนออนไลน์ เป็นต้น
4) การประเมิ น ผล และเกณฑ์ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
การประเมินผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การรายงานผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา กระทาเป็นสัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D F
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ก. ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา ข. ต้อง
ศึกษารายวิช าต่า ง ๆ ตามโครงสร้ างหลั กสู ตร คือ ต้องศึกษารายวิช าไม่ น้ อยกว่า 24 หน่ว ยกิต และ
ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ค. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ง. ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทางานและการใช้ชีวิตในสั ง คม
ผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ฉ. ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
ด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และการสอบเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ช. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื ออย่ างน้ อยได้รั บ การยอมรั บ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่ ง พิม พ์ท างวิช าการ หรือเสนอต่อที่ประชุ ม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
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(2) หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (หลั ก สู ต รนานาชาติ )
หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 หลั กสู ตรระดับปริญญาเอก แบบ 2 ก. มีเวลาศึกษาตลอดหลั ก สู ต ร
ข. ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ค. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ง. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) จ. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย ฉ. สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน ช. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกาหนด
ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลตามจานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด ซ. ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีผู้ประเมิน ฌ. ข้อกาหนดอื่น ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรจะกาหนด
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ก. ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา ข. ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างหลักสูตร คือ ก) ผู้สาเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก ต้องศึกษา
รายวิ ช าไม่ น้ อ ยกว่ า 24 หน่ ว ยกิ ต และท าวิ ท ยานิ พ นธ์ 48 หน่ ว ยกิ ต รวมจ านวนหน่ ว ยกิ ต
ที่ ต้ อ งศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ตรไม่ น้ อ ยกว่า 72 หน่ ว ยกิ ต ข) ผู้ ส าเร็ จ หลั ก สู ต รปริญ ญาโทแล้ ว เข้ า ศึ กษา
ต่อหลักสูตรปริญญาเอก ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ค. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ง. ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จ. ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จ. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ
การทางานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ฉ. ต้องเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง และการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า รับฟังได้ ช. ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ ได้ รั บ การยอมรับ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิช าการระดั บนานาชาติ
ที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(4) บริการสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนงาน หน่วยงาน
และกลุ่ มภารกิ จ ในสั ง กัด ประกอบด้ว ย ส านักงานสภามหาวิ ทยาลั ย ส านักงานอธิ ก ารบดี วิทยาเขต
กาญจนบุ รี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หอสมุ ด และคลั ง ความรู้ คณะ 16 คณะ สถาบั น 7 สถาบั น วิ ท ยาลั ย
6 วิทยาลัย ศูนย์ 10 ศูนย์ กองงานในส านักงานอธิการบดี 12 กองงาน และโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
2 โครงการ (วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตอานาจเจริญ) นอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีก 17 แห่งและ
สถาบันร่วม 1 แห่ง
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3.4 มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น – บัณฑิตวิทยาลัย (The Open University
of Japan – School of Graduate Studies)
3.4.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร ไม่มีข้อมูล
3.4.2 ด้านโครงสร้างหลั กสูตร/จํานวนหลั กสูตรที่เปิดสอน ไม่มีข้อมูลโครงสร้ าง
หลักสูตร มีหลักสูตรที่เปิดสอนภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท จานวน 7 หลักสูตร คือ ชีวิตมนุษย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Human Life and
Health Sciences) วิ ท ยาศาสตร์ ข องการพั ฒ นามนุ ษ ย์ แ ละการศึ ก ษา (Sciences of Human
Development and Education) จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) การกากับดูแลสังคม (Social
Governance) ศิลปศาสตร์และมนุษยวิทยา ((Arts and Humanities) สารสนเทศศาสตร์ (Informatics)
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural and Environmental Sciences) หลักสูตรปริญญาเอก
จ านวน 5 หลั กสู ตร คือ ชีวิตมนุ ษย์ และวิ ทยาศาสตร์ สุ ข ภาพ (Human Life and Health Sciences)
วิทยาศาสตร์มนุษย์ (Human Sciences) การกากับดูแลสังคม (Social Governance) ศิลปศาสตร์และ
มนุษยวิทยา (Arts and Humanities) สารสนเทศศาสตร์ (Natural Sciences)
3.4.3 ด้านการเรียนการสอน
1) ผู้เรียน ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2) ผู้สอน มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่นจัดการเรียนการสอนในระบบ
เปิด มีอาจารย์ทาหน้าที่ผลิตเอกสารการสอนเป็นรายวิชา มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Schooling)
สอนแบบออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้ง
ทาหน้าที่ผลิตสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3) สื่อ มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา
โดยใช้เอกสารการสอน มีทั้งรายวิช าที่มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า การสอนแบบออกอากาศ
(โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ดังนี้
(1) จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา (2 หน่วยกิต/รายวิชา) มีการจัด
การเรียนการสอน 2 แบบคือ ก. แบบออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) จานวน 15 ครั้ง
(ครั้งละ 45 นาที) ต่อภาคการศึกษา ข. ศึกษาจากเอกสารการสอน
(2) รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Schooling) (1 หน่วยกิต/
รายวิชา) ผู้เรียนเรียนในห้องเรียนที่เรียกว่า Schooling
(3) รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (2 หน่วยกิต/รายวิชา)
4) การประเมินผล และเกณฑ์สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยเปิด
ของประเทศญี่ปุ่นมีระบบการประเมินผลตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน คือ ก. รายวิชาที่ใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์/เอกสารการสอนใช้การประเมินผลโดยการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค และ
การประเมินให้เกรด ข.รายวิชาแบบเผชิญหน้าประเมินให้เกรด ค. รายวิชาออนไลน์ใช้การประเมินผล
โดยกิจกรรมการเรียน ควิช การอภิปราย รายงาน และการประเมินให้เกรด
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5) บริ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด ของประเทศญี่ ปุ่ น
มีศูนย์การเรียนรู้ 50 ศูนย์ (4 ศูนย์ในโตเกียว) 7 ศูนย์ดาวเทียม และ 64 ห้องเรียนสื่อการสอนประเภท
เสียงทั่วประเทศญี่ปุ่น
3.5 มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี (Korea National Open University)
3.5.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยเปิดเกาหลี มีการ
บริหารและการจัดการหลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วยอธิการบดี 1 คน รองอธิการบดี 1 คน และกรรมการ
14 คน
วิทยาเขตหลัก (Main Campus) ประกอบไปด้วยส านักวิช าการ สานัก
บริการนักศึกษา สานักนโยบายและแผน และสานักงานการจัดการศึกษาทั่วไป
การจัดโครงสร้างองค์กร (Organization) ประกอบไปด้วย บัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชา วิทยาลัย วิทยาลัยขั้นสูง หน่วยงานสนับสนุนของวิทยาลัยขั้นสูง
หน่ ว ยงานสนับสนุนอื่น ๆ (Other Affiliated Facilities) มหาวิทยาลั ย
มีหน่วยงานสนับสนุน วิทยาเขตในภูมิภาค และฝ่ายวิจัยที่ดาเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน
ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ (Other corporate structures) มหาวิทยาลัย
มีการทาความร่วมมือระหว่างการอุตสาหกรรมและการศึกษา หน่วยงานการให้ทุน สานักพิมพ์ และ
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
3.5.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ไม่มีข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร มีภาควิชาที่เปิดสอนภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย
จานวน 18 ภาควิชามีดังนี้
1) ภาควิ ช าการเขี ย นสร้ า งสรรค์ แ ละวรรณกรรม (Department of
Creative Writing and Literary Contents)
2) ภาควิชาการประยุกต์ใช้ภาษาจีน (Department of Practical Chinese)
3) ภาควิชาประชาคมผู้ใช้ภาษาแอฟริกาและภาษาฝรั่งเศส (Department
of Africa and Francophonie)
4) ภาควิชาการบริหารสาธารณะ (Department of Public Administration)
5) ภาควิชาเกษตรและวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Department of Agriculture
and Life Science)
6) ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Department of Computer Science)
7) ภาควิชาชีวสารสนเทศศาสตร์และสถิติ (Department of Bioinformatics
and Statistics)
8) ภาควิชาพยาบาล (Department of Nursing)
9) ภาควิชาการศึกษาเยาวชน (Department of Youth Education)
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10) ภาควิชาการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษ (Department of Practical English)
11) ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (Department of Japanese
Language and Culture)
12) ภาควิชานิติศาสตร์ (Department of Law)
13) ภาควิชานิเทศศาสตร์และวัฒนธรรม (Department of Media Arts
and Cultural Contents)
14) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (Department of Home Economics)
15) ภาควิชาการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Department of e-Learning)
16) ภาควิ ช าอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม (Department of Environmental
Health Systems)
17) ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต (Department of Lifelong Education)
18) ภาควิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย (Department of Early Childhood
Education)
3.5.3 ด้านการเรียนการสอน
1) ผู้เรียน ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2) ผู้สอน มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลีจัดการเรียนการสอนในระบบ
เปิด มีอาจารย์ทาหน้าที่ผลิตเอกสารการสอนเป็นรายวิชา มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-toFace) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้งทาหน้าที่ผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3) สื่อ มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา
โดยใช้ เ อกสารการสอน มี ทั้ ง รายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนแบบเผชิ ญ หน้ า และการเรี ย นการสอน
แบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถศึกษาจากเอกสารการสอน (Textbook) และการจัดเรียน การสอนมีทั้งแบบ
การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) และการเรียนการสอนออนไลน์
4) การประเมินผล และเกณฑ์สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยเปิด
ของประเทศเกาหลี ป ระเมิน ผลจากการสอบปลายภาค และการทาวิทยานิพนธ์ ผู้ เรียนจะต้องเรี ย น
ครบตามหน่วยกิตที่กาหนด 30 หน่วยกิตขึ้นไป และเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จึงจะสามารถ
ขอจบการศึกษาได้
5) บริ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษา มี ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ศึ ก ษา ศู น ย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา
ด้านอาชีพศูนย์บริการด้านสุขภาพของนักศึกษา ทุนการศึกษา กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน
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4. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ
4.1 ด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การหลั ก สู ต ร พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นใหญ่
มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด องค์ประกอบและจานวนกรรมการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
มีสภาวิชาการทาหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่บริหารหลักสูตร
4.2 ด้ า นโครงสร้ า งหลักสูตร/จานวนหลั กสูตรที่เ ปิ ดสอน โครงสร้างหลั กสู ตรของ
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ในประเทศ พบว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาโท มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ เ รี ย นตลอดหลั ก สู ต ร
ไม่น้อยกว่า 36-48 หน่วยกิต ส่วนมหาวิ ทยาลัยต่างประเทศ มี จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก1 แบบ ก2 และแผน ข
ระดับปริญญาเอก มีจานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48-79 หน่วยกิต
มีแผนการศึกษา ทั้งแบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งเป็นเฉพาะ
ของสถาบันและร่วมมือกับต่างประเทศ
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน พบว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก มีจานวนที่หลากหลายในแต่ละมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เปิ ด สอนหลั ก สู ต รนานาชาติ จ านวน 1 หลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ า หลวง จ านวน 2 หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 27 หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 169 หลักสูตร มหาวิทยาลัย
เปิ ดประเทศญี่ปุ่ น จ านวน 12 หลั กสู ตร และมหาวิทยาลั ยเปิดประเทศเกาหลี จ านวน 18 หลั กสู ตร
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
4.3 ด้านการเรียนการสอน พบว่า
4.3.1 ผู้เรียน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแตกต่า งกัน
ออกไปตามหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน ระดั บ ปริ ญ ญาโทส่ ว นใหญ่ รั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขา
ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้โดยวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.50-2.75 และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ระดับปริญญาเอกส่วนใหญ่รับนักศึกษาที่สาเร็จปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้โดยวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.20-3.50 และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
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4.3.2 ผู้สอน พบว่า มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด มีอาจารย์ทา
หน้ า ที่ ผ ลิ ต เอกสารการสอนเป็ น ชุ ด วิ ช าหรื อ รายวิ ช า จั ด การเรี ย นการสอนแบบเผชิ ญ หน้ า
(Schooling/Face-to-Face) สอนแบบออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ อีกทั้งทาหน้าที่ผลิ ตสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ในส่วนของ มสธ.
กาหนดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5-10 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 3 คน
ในส่ ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จั ด การเรี ย นการสอนในระบบปิ ด มี อ าจารย์
ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนและผลิตรายวิชาเป็นหลัก มีการกาหนดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน
4 -18 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 3-5 คน ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
4.3.3 สื่อ พบว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีรูปแบบสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนแตกต่าง
กันตามระบบการศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบเปิดใช้สื่อที่เป็นเอกสาร
การสอน การเรียนการสอนแบบต่อหน้า (Face-to-Face) หรือแบบเผชิญหน้า (Schooling) การเรียนการ
สอนออนไลน์ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เรียกว่า ชุดวิชา หรือรายวิชา ส่วนมหาวิทยาลัยในระบบปิดจัดการเรียน
การสอนเป็ นรายวิช าโดยมี อ าจารย์ เป็ น ผู้ ส อน ดูแลรายวิช า และมีการจั ดท าสื่ อ อื่ น ๆ เพิ่มเติม เช่น
มีการจัดทาบทเรียนออนไลน์ เป็นต้น
4.3.4 การประเมิ น ผล และเกณฑ์ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร พบว่ า
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใช้กระบวนการประเมินผลตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
(เกรด) ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย นั้น ๆ โดยส่วนใหญ่ใช้ระดับ
คะแนน ความหมาย และแต มระดั บ คะแนนคื อ A B+B C+ C D+D F มี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ช้ แ ตกต่ า งคื อ
มหาวิทยาลัยเปิดเกาหลีใช้ A+ A0 B+ B0 C+ C0 F
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ 1) ศึกษารายวิชา
ครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 3) ต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ระดับปริญญาเอก คือ 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 2) ต้องผ่านการ
สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด 3) ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) 4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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มหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น มีการประเมินผลตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
1) รายวิชาที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์/ เอกสารการสอน ใช้การประเมินผลโดยการสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค และการประเมินให้เกรด 2) รายวิชาออนไลน์ใช้การประเมินผลโดยกิจกรรมการเรียน ควิช
การอภิ ป ราย รายงาน และการประเมิ น ให้ เ กรด 3) รายวิ ช าแบบเผชิ ญ หน้ า ประเมิ น ให้ เ กรด และ
มหาวิทยาลัยเปิดเกาหลี มีการประเมินผลจากการสอบปลายภาค และการทาวิทยานิพนธ์
4.3.5 บริ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษา พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ที่ จั ด การเรี ย นการสอน
ในระบบเปิด มีศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์บริการการศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งบริการ
การศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่วนมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระบบปิด มีวิทยาเขต
ย่อย ๆ ยกเว้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่มีวิทยาเขตย่อย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีหน่วยงานสนับสนุน
และให้บริการทางวิชาการที่แตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จากการศึ ก ษานโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผนส าคั ญ ของประเทศ และแผนพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนานาชาติ /
ภาษาต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์สรุปความเชื่อมโยงได้ดังนี้
สรุปความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติ
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)
ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาไทยสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
ของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ
ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ
แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนา มสธ. ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570)
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพบัณฑิตกาลังคนให้มีคุณภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถ
แข่งขันได้และยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

เป้าประสงค์ : 1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานและอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพตอบสนองพลวัตของการจ้างงานและ
การแข่งขันระดับสากล

เป้าประสงค์ : 2.1 เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล และบุคลากรทางการศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และสามารถ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพบัณฑิต/กาลังคนของประเทศ
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

เป้าประสงค์ : 1.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มคี ุณธรรมนาความรู้ และ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อการพัฒนา
สังคมและประเทศ

เป้าประสงค์ : 2.1 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย
เปิดทางไกลชั้นนาที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากล
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
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และจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงสภาพการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ
รวมถึง มหาวิทยาลั ย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช สามารถเสนอแนวทางการพัฒ นาการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรกาหนดทิศทางการจัดการศึกษานานาชาติ และภาษาต่างประเทศที่
สามารถทาให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันสู่ระดับ
สากล
2. ควรพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รนานาชาติ แ ละภาษาต่ า งประเทศที่ โ ดดเด่ น
เป็นอัตลักษณ์ หลากหลายน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของตลาด สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
และใช้ภาษาสากลเป็นสื่อในการเรียนการสอน
3. ควรมีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลการจัดการศึกษานานาชาติ และภาษาต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย
4. ควรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานานาชาติ
และภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมและคล่องตัว
5. ควรบริ ห ารและจั ดการในรูปคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและจัดการ
6. ควรมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นภาษาประจ าหลั ก สู ต ร และมี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถทางภาษาประจาหลักสูตร
7. ควรแสวงหาพันธมิตรสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
8. ควรบริหารจัดการและให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
9. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษา
10. ควรสรรหาทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการจั ด การศึ ก ษาหลั กสู ตรนานาชาติและภาษาต่ างประเทศระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินการ มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายดังนี้
1. สภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
1.1 ด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การหลั ก สู ต ร พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นใหญ่
มีสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสูงสุดที่ทาหน้าที่บริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมีอานาจหน้าที่
ในการวางนโยบายของมหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับการศึกษา รวมถึงอนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรชั้น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร มีองค์ประกอบและจานวนแตกต่างกันขึ้นอยู่กั บ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) ที่มอบอานาจอธิการบดี โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยมีอานาจให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยหลักสูตรที่จะเปิดสอน
ต้ อ งมี โ ครงสร้ า งและมาตรฐานตามเกณฑ์ ที่ สกอ.(เดิ ม ) ก าหนด และจะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
สภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2538) มี สภาวิชาการทาหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ
เสนอแนะการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี กาหนดและ
กากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิช าการของมหาวิทยาลัย พิจารณากาหนดหลั กสูตร การสอน และ
การวัดผลการศึกษา เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต อนุ ป ริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาหน้าที่วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของ
หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของส่ ว นงาน บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย
มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารหลั ก สู ต ร ควบคุ ม มาตรฐานหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าที่
รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรติดตามรายงาน
ผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทา
รายงานผลการด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รรวมทั้ ง ให้ ค าแนะน าเพื่ อ การพั ฒ นา ให้ ป ระธานหลั ก สู ต ร
เป็นผู้ประสานงานในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน พบว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
มีโครงสร้างหลักสูตร ระดับปริญญาโท มีจานวนหน่วยกิตที่ เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36-48 หน่วยกิต
มีแผนการศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก1 แบบ ก2 และแผน ข ระดับปริญญาเอก มีจานวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48-79 หน่วยกิต มีแผนการศึกษา ทั้งแบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ
แบบ 2.2 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งเป็นเฉพาะของสถาบันและร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จะห็ น ได้ ว่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
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(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ที่ระบุว่า หลักสูตรระดับปริญญาโท มีจานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือ
แผน ก มี 2 แบบคือ แบบ ก1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต และอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การศึ ก ษางานรายวิ ช า โดยไม่ ต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งเป็น 2 แบบ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ ใ หม่ อาจก าหนดให้ เ รี ย นรายวิ ช าหรื อ ท ากิ จ กรรมทางวิ ช าการอื่ น เพิ่ ม ได้ โ ดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท ต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี ต้ อ งท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน พบว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดสอนทั้งในระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีจานวนที่หลากหลายในแต่ละมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ จานวน 1 หลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จานวน
2 หลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 27 หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 169 หลักสูตร
มหาวิทยาลั ย เปิ ดประเทศญี่ปุ่ น จ านวน 12 หลั กสู ตร และมหาวิทยาลั ยเปิดประเทศเกาหลี จานวน
18 หลักสูตร ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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1.3 ด้านการเรียนการสอน
1.3.1 ผู้เรียน พบว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแตกต่าง
กันออกไปตามหลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับปริญญาโทส่วนใหญ่รับนักศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรีในสาขา
ที่เกี่ย วข้อง มีความรู้ ภ าษาอังกฤษในระดับ ใช้งานได้โดยวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.50-2.75 และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ในระดั บ ปริ ญ ญาเอกส่ ว นใหญ่ รั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโทในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ โดยวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.20-3.50 และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
จะเห็ น ได้ ว่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ที่ระบุว่า คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
1.3.2 ผู้สอน พบว่า มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างศึกษาด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ โดยอาศัยการใช้สื่อประสมซึ่งมีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก สื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริม ทาให้อาจารย์มีบทบาทแตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยปิดทั่ว ๆ ไป หน้าที่
หลักของอาจารย์เน้นการผลิตสื่อประสม ทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม ซึ่งเป็นสื่อที่นักศึกษา ต้องใช้ประกอบ
การเรียนด้วย นอกจากนี้ยังมีภาระการเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับนักศึ กษาทั้งการสัมมนาเสริม/เข้ม การตอบ
กระดานสนทนา การฝึ ก อบรม/การฝึ ก ปฏิ บั ติ ต ามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด และมี ก ารอบรมเข้ ม เสริ ม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต ซึ่งเป็นกิจกรรมปัจฉิมที่กาหนดในหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาทุกคนจะต้อง
เข้ารั บ การอบรมเข้มเสริ มประสบการณ์มหาบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด มหาวิ ท ยาลั ย เปิ ด ของประเทศญี่ ปุ่ น มี อ าจารย์ ท าหน้ า ที่ ผ ลิ ต เอกสารการสอนเป็ น รายวิ ช า
มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Schooling) สอนแบบออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต)
และการเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้งทาหน้าที่ผ ลิ ตสื่ อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี อาจารย์ทาหน้าที่ผลิตเอกสารการสอนเป็นรายวิชา มีการเรียน
การสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้งทาหน้าที่ผลิตสื่อ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ (มสธ.แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล) กาหนดให้
มีอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรจ านวน 4-18 คน อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรจานวน 3-5 คนขึ้นอยู่กั บ
มหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ระบุว่า อาจารย์ประจา
หลั ก สู ต ร หมายถึ ง อาจารย์ ป ระจ าที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิช าของหลั ก สู ต รที่ เ ปิดสอน
ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ส อนและค้ น คว้ า วิ จั ย ในสาขาวิ ช าดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ สามารถเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
หลายหลั ก สู ต รได้ ใ นเวลาเดี ย วกั น แต่ ต้ อ งเป็ น หลั ก สู ต รที่ อ าจารย์ ผู้ นั้ น มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่
ในการบริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน ตั้ ง แต่ ก ารวางแผน การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้อ งอยู่ประจาหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา จ านวนอย่ า งน้ อ ย 3 คน โดยจะเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตร
เกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ต รในเวลาเดี ย วกั น ไม่ ไ ด้ ยกเว้ น พหุ วิ ท ยาการหรื อ สหวิ ท ยาการ ให้ เ ป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน สามารถใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชุดเดียวกันได้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
1.3.3 สื่อ พบว่า มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการ
เนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ ของชุดวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปแบบ
ชุดการสอนที่เรียกว่า “ชุดวิชา” ซึ่งบูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์
อย่างเป็นระบบ แต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ชุดวิชา
หนึ่ง ๆ แบ่งเนื้อหาการสอนไม่น้อยกว่า 15 โมดูล แต่ละโมดูลใช้เวลาศึกษาประมาณ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระบบการศึกษาทางไกลผ่ านสื่ อออนไลน์ที่มหาวิทยาลั ยใช้ เป็นระบบที่เอื้อให้ นักศึกษาสามารถศึ ก ษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ใช้วิธีการศึกษาโดยศึกษาด้วยตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมายผ่านสื่อการสอนออนไลน์ดังนี้
1) สื่อหลัก ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือออฟไลน์ตามกลุ่มชุดวิชา ระบุ
และแนะนา ตามแนวการศึกษาออนไลน์ และ/หรือสื่อการศึกษาออฟไลน์ที่แนะนาครอบคลุ มเนื้ อ หา
จานวนรวม 6- 15 โมดูล/ชุดวิชา
แนวการศึกษา (Study Guide) สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด
แผนการสอนประจาหน่วย แผนการสอนประจาตอน สาระสังเขป แหล่งข้อมูลกิจกรรม แนวตอบกิจกรรม
และแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
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2) สื่อเสริม ได้แก่ การเรียนการสอน และการสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์
การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย ครอบคลุมการจัดทาประกาศ ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิ ทิน
การศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบคาถามนักศึกษา
แหล่งเนื้อหาและการสัมมนาเสริมออนไลน์ซึ่งประกอบด้วย การสัมมนาเสริม และการสัมมนาเข้ม
มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิช า
โดยใช้เอกสารการสอน มีทั้งรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Schooling) การสอนแบบ
ออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา
โดยใช้เอกสารการสอน (Textbook) มีทั้งรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face)
และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แนวการศึกษาผ่านรายการโทรทัศน์
แนวการศึกษาผ่ านสื่ อเสริ ม แนวการศึกษาผ่ านไฟล์ เสี ยง แนวการศึกษาผ่ านเว็บไซต์ แนวการศึกษา
ผ่านวิดิโอคอนเฟอเร้นซ์ และรายวิชาที่เรียนแบบเผชิญหน้า
จะเห็ น ได้ ว่ า ทั้ ง 3 มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ เ อกสาร
มีทั้งชุดวิชา/รายวิชา มีทั้งจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face, Schooling) การสอน
แบบออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบปิด (แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์
มหิดล) พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ระบบการเรียนการสอนจัดการเรียนเป็นรายวิชา แบบมีชั้นเรียน และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จากหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานักหอสมุดกลาง หอสมุด
ในวิทยาเขตต่าง ๆ รองรับการจัดการศึกษา และสื่ออื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในประเทศใช้กระบวนการประเมินผลตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (เกรด)
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้ นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่ใช้ระดับคะแนน
ความหมาย และแต้มระดับคะแนนคือ A B+ B C+ C D+ D F ส่วนมหาวิทยาลัยต่างประเทศใช้แตกต่างคือ
มหาวิทยาลัยเปิดเกาหลีใช้ A+ A0 B+ B0 C+ C0 F
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ พบว่า
ระดับปริญญาโท คือ 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรือเทียบเท่า 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่ าน ผลงาน
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์ หรื อ อย่ า งน้ อ ยด าเนิ น การให้ ผ ลงานหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานได้ รั บ
การยอมรั บ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.เดิม) หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 3) ต้องผ่าน
การสอบวั ด มาตรฐานความรู้ ภ าษาอั ง กฤษตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ระดั บ ปริ ญ ญาเอก คื อ
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1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า 2) ต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด 3) ต้ อ งสอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) 4) เสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่าน ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือ
ส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บนานาชาติ ที่ มี คุ ณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.เดิม) จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น พบว่า มีการประเมินผลตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอน คือ 1) รายวิชาที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์/เอกสารการสอน ใช้การประเมินผลโดยการสอบกลางภาคและ
การสอบปลายภาค และการประเมินให้เกรด 2) รายวิชาออนไลน์ใช้การประเมินผลโดยกิจกรรมการเรียน
ควิช การอภิปราย รายงาน และการประเมินให้เกรด 3) รายวิชาแบบเผชิญหน้าประเมินให้เกรด และ
มหาวิทยาลัยเปิดเกาหลี มีการประเมินผลจากการสอบปลายภาค และการทาวิทยานิพนธ์
1.3.5 บริ การสนับสนุน การศึกษา พบว่า มหาวิทยาลั ยที่จัดการเรียนการสอน
ในระบบเปิด (มสธ. มหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเปิดเกาหลี) มีศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์บริการ
การศึ ก ษากระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศเพื่ อ เป็ น แหล่ ง บริ ก ารการศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
ส่วนมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบปิด มีวิทยาเขตย่อย ๆ ยกเว้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไม่มีวิทยาเขตย่อย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการที่แตกต่างกัน
ไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่เ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานานาชาติ เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการบริ ห ารหลั ก สู ต รนานาชาติ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช พบว่ า
จากการศึกษากรอบแนวทางที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) จะเห็นได้ว่า
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นที่ 3 การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคน มี ก ารก าหนดเป้ า หมายในการพั ฒ นา
โดยคนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชี วิ ต มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 บนฐานของการรู้ คุ ณ ค่ า ความเป็ น ไทยมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี วิ นั ย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับนานาชาติไว้ คือ การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
โดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะ
สาขาสู่ระดับนานาชาติในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับ
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการและการแลกเปลี่ ย นนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะใน
ระดับภูมิภาค (ราชกิจจานุเบกษา, 2561: 32-39) ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์
โดยกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสู งตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การกาหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต โดยขยายความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ภาคเอกชน และผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ในและต่ างประเทศ พั ฒ นาสาขาวิ ช าที่ มี ค วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ การพั ฒ นางานวิ จั ย ไปสู่ น วั ต กรรม รวมทั้ ง ขยายการจั ด ท าและการใช้ ห ลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะให้มากขึ้น และจัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่ อ สารเคลื่ อ นที่ ใ ห้ ค นทุ ก กลุ่ ม สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย สะดวก ทั่ ว ถึ ง ไม่ จ ากั ด เวลาและสถานที่ และ
ใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 65-70) การศึกษาแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 พบว่า ได้มีการกล่าวถึงการจั ดการศึกษานานาชาติในส่วนของสถานศึกษา
ไว้ในชาติยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีการกาหนด
ไว้ในแนวทางการพัฒนาข้อ 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้
ข้อย่ อย 1) พัฒ นาฐานข้อมูล ด้านการศึกษาและด้ านอื่นที่เกี่ยวข้องให้ มีมาตรฐานครอบคลุ ม ถูกต้อ ง
เป็นปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได้และสามารถใช้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง แต่ในส่วนของระดับอุดมศึ ก ษา
ไม่ได้กล่ าวไว้ชัดเจน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2559) การศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) พบว่า ได้กาหนดความเป็นสากลไว้ โดยกาหนดบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้อุดมศึกษาเป็นกลไกสาคัญหนึ่งในการเพิ่ม
ศั ก ยภาพของประเทศไทยในเวที ส ากลผ่ า นการสร้ า งและพั ฒ นาก าลั ง คน และการสร้ า งความรู้ และ
นวั ต กรรมผ่ า นระบบวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน์ ใ นภาคการผลิ ต โครงสร้ า งพื้ น ฐานและยกระดั บ
ความเข้มแข็งของสังคมโดยรวม แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ รัฐควรลงทุนสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยี
ฮาร์ ด แวร์ ซอฟแวร์ เนื้ อ หาสาระอุ ต สาหกรรมระดั บ ชาติ การส่ ง ออก ตลอดจนภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ระดับสากลและการพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดทากรอบนโยบาย
การพัฒนาระบบ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต ” ของอุดมศึกษาได้กาหนดแนวทางการพัฒนาบัณฑิตในอนาคต
คืออุดมศึกษาควรส่ งเสริมกิจ กรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นฐานพื้นฐานการเรียนรู้ของเยาวชนและ
นักศึษาในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานที่ข้ามพ้นความรู้วิชาการ
(Base line competencies) การสะสมความรู้ แ ละความสามารถเชิ ง บู ร ณาการที่ ฝั ง ตั ว ( Tacit
knowledge and ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์ โดยปรับรูปแบบและ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม การบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ากับหลั กสู ตร
เป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก มีความท้าทายต่อนักศึกษาและต่ออาจารย์มากกว่าการสอน
จากต าราอย่ า งเดี ย ว และเพื่ อ เป็ นการเปิ ด โลกทั ศ น์ แ ละเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ บั ณ ฑิ ต
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ในสภาวะโลกาภิวัฒน์ การเพิ่มความเข้มข้นและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษาทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมของต่างประเทศเป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุน ทั้งนี้ การเรียนด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพและ
การซึมซับวัฒนธรรมต้องมีบริบท การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเพิ่ม Mobility ของนักศึกษาและอาจารย์
การจัดหลักสูตรสองภาษาจะเป็น กลไกสาคัญในการพัฒนาบัณฑิตในอนาคต (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2551: 33-34)
ในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการกาหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ
ยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย /ระดั บ คุ ณ ภาพ
มีการกาหนดการจัดการศึกษานานาชาติไว้ที่พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิต
ทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพ
บัณฑิต/ กาลังคนให้มีคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล เป้าประสงค์ 2.1 เพื่อสร้าง
มาตรฐานการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล และบุคลากรทางการศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการ และความยอมรั บ ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ เป้ า หมาย 5 ปี แ รก
(พ.ศ. 2556-2560) (มุ่งสู่ 1 ใน 1,000 ของโลก) ตัวชี้วัด Phase 1) จานวนหลักสูตร (สะสม) 4 หลักสูตร
เป้ าหมายปี ที่ 10 (พ.ศ. 2561-2565) (มุ่งสู่ 1 ใน 500 ของโลก) ตัว ชี้วัด Phase 2) จานวนหลักสูตร
(สะสม) 12 หลักสูตร เป้าหมายปีที่ 15 (พ.ศ. 2566-2570) (มุ่งสู่ 1 ใน 100 ของโลก) ตัวชี้วัด Phase
3) จานวนหลักสูตร (สะสม) 12 (กองแผนงานมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2557) มหาวิทยาลัย
มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท จานวน 3 หลักสูตร แต่มีการเปิด
สอนเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตร
นานาชาติ) ปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหา
ด้านบริหารและการจัดการหลั กสูตร เช่น ขาดหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัยที่ทาหน้าที่ที่ชั ดเจน
ขาดการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาไม่ได้รับความสะดวก
จ านวนนั กศึกษาน้ อย ขาดการสนั บ สนุนเพื่อเป็นการนาร่องในระยะเริ่มต้น ระเบียบการบริห ารและ
การจัดการขาดความยืดหยุ่น ไม่มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาขาวิชา ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ประจาหลักสูตรขาดผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ ขาดความรู้
ความสามารถด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี ขาดการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนและอุปกรณ์
อานวยความสะดวกที่เ พี ย งพอ ขาดเทคโนโลยี ที่ ทัน สมั ย ด้านการเรีย นการสอน เช่น ระบบการจั ด
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังผูกติดกับ สกอ. ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบมหาวิทยาลัยปิด
ซึ่งมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะด้านคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
และสั ด ส่ ว นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษา การจั ดท าหลั กสู ตรและเนื้ อหาชุ ดวิ ชาต้ องใช้
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องใช้เวลามากในการจัดทาหลักสูตร การจัดทาเนื้อหาชุดวิชามีความจาเป็นต้องใช้อาจารย์
ผู้สอนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งทาให้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เนื้อหาหลักสูตรขาด
ความยืดหยุ่น การปรับเนื้อหาให้ทันสมัยค่อนข้างยาก เนื้อหาบางส่วนในหลักสูตรอาจจะยากเกินไปสาหรับ
ผู้เรียน มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
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ไม่ทัน สมัย เพีย งพอที่จ ะรองรั บ การเรี ย นภาษาต่างประเทศ ผู้ เรียนมีจานวนน้อย ขาดความรู้พื้นฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษและขาดการบริหารจัดการการเรียนที่ดี
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยควรกาหนดทิศทางการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศ
ที่สามารถทาให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันสู่ระดับ
สากล
2. ควรพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รนานาชาติ แ ละภาษาต่ า งประเทศที่ โ ดดเด่ น
เป็นอัตลักษณ์ หลากหลายน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของตลาด สามารถเทียบโอนหน่วยกิต
และใช้ภาษาสากลเป็นสื่อในการเรียนการสอน
3. ควรมีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย
4. ควรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานานาชาติ
และภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมและคล่องตัว
5. ควรบริ ห ารและจั ดการในรูปคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและจัดการ
6. ควรมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นภาษาประจ าหลั ก สู ต ร และมี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถทางภาษาประจาหลักสูตร
7. ควรแสวงหาพันธมิตรสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
8. ควรบริหารจัดการและให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
9. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษา
10. ควรสรรหาทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึ กในด้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานานาชาติ การใช้
e- Learning ในการจัดการเรียนการสอนนานาชาติ เป็นต้น
2. ควรศึกษาการใช้สื่อ ICT สาหรับการจัดการศึกษานานาชาติ
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แบบฟอร์มในการรวบรวมข้อมูล
ประเด็น
1. ด้านการบริหาร
และการจัดการ
2. ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร/จานวน
หลักสูตรที่เปิดสอน
3. ด้านการเรียน
การสอน
3.1 ผู้เรียน
3.2 ผู้สอน
3.3 สื่อ
3.4 การประเมินผล
และเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษา
ตามหลักสูตร
3.5 บริการ
สนับสนุนการศึกษา

มสธ.

แม่ฟ้าหลวง

เกษตรศาสตร์

มหิดล

ญี่ปุ่น

เกาหลี
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แบบสัมภาษณ์/ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประเด็น
1. การบริหารและ
การจัดการหลักสูตร

2. หลักสูตรและ เนื้อหาวิชา

3. การจัดการเรียน
การสอน

ปัญหา อุปสรรค
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................................................
................................................
................................................
..................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
..................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
..................................................

ข้อเสนอแนะและแนวทาง
การพัฒนาในอนาคต
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................................................
................................................
................................................
..................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
..................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
..................................................
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รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ที่สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
1. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย)
2. ประธานคณะกรรมการประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี)
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน
(หลักสูตรนานาชาติ) จานวน 7 คน
- รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
- รองศาสตราจารย์ ดร. พ.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ อนันต์โท
- รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร
- รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนี ชินนาลอง
- อาจารย์ ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล
4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จานวน 3 คน
- ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
- รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
จานวน 6 คน
- รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
- รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
- รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
- รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
- รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

