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บัณฑิตศึกษา กับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และ
ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
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บทคัดย่อ 
 

มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ  1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพ
การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 
3) วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

แหล่งข้อมูล สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึง มคอ 2.รายละเอียดของหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาต่างประเทศ จากเว็บไซต์ (Website) ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet)  
โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยในประเทศ จ านวน 4 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ จ านวน 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) เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบฟอร์ม 
ในการรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
1. การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า  
 1.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร มีสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสูงสุดท าหน้าที่

อนุมัติหลักสูตร มีสภาวิชาการท าหน้าที่บริหารวิชาการ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่บริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

 1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร แต่มีการเปิดสอนเพียงหลักสูตรเดียว ด้านโครงสร้าง
หลักสูตร จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36-48 หน่วยกิต มี 2 แผนคือ แผน ก แบบ ก2 และ
แผน ข โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 1.3 ด้านการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล จัดสาระของ
หลักสูตรเป็นชุดวิชา (6 หน่วยกิต) ผู้เรียนศึกษาและค้นคว้าเนื้อหาจากสื่อต่าง ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งสื่อหลักและ
สื่อเสริม คุณสมบัติผู้เรียน ผู้สอน การประเมินผล และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
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ที่มหาวิทยาลัยก าหนดและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา เพื่อบริการสนับสนุน
การศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศ  

 1.4 ปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประ เทศ พบว่า มีปัญหา  
ทั้งการบริหารและการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 

2.  การศึกษาและวิเคราะห์เปรียบ เทียบสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ พบว่า  

 2.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีสภามหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรสูงสุด องค์ประกอบและจ านวนกรรมการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย มีสภาวิชาการท าหน้าที่ดูแล 
ด้านวิชาการ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตร  

 2.2  ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ ระดับ
ปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36-48 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก1 
แบบ ก2 และแผน ข ส่วนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาเอก มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48-79 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาทั้งแบบ 1.1 
แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งเป็นเฉพาะของสถาบันและร่วมมือกับต่างประเทศ 

   จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน มีทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีจ านวนที่
หลากหลายขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 2.3 ด้านการเรียนการสอน  
   2.3.1 ผู้เรียน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแตกต่างกันออกไป 

ตามหลักสูตรที่เปิดสอน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
   2.3.2 ผู้สอน มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด มีอาจารย์ท าหน้าที่ผลิต

เอกสารการสอนเป็นชุดวิชาหรือรายวิชา จัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า  (Face-to-Face) สอนแบบ
ออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้ง ท าหน้าที่ผลิตสื่อต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบปิดมีอาจารย์ท าหน้าที่
จัดการเรียนการสอนและผลิตรายวิชาเป็นหลัก มีการก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 4-18 คน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 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 และมีการจัดท าสื่ออ่ืน ๆ เพิ่มเติม  

   2.3.4 การประเมินผล ใช้กระบวนการประเมินผลตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

   2.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด  
มีศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์บริการการศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่นักศึกษา 
ส่วนมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบปิด มีวิทยาเขตย่อย ๆ ยกเว้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่มี
วิทยาเขตย่อย และมีหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการที่แตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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3. การเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า 

 3.1 มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทางการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศ  
ที่สามารถท าให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันสู่ระดับสากล  

 3.2 ควรพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์  
หลากหลายน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของตลาด สามารถเทียบโอนหน่วยกิต และใช้ภาษาสากล 
เป็นสื่อในการเรียนการสอน 

 3.3 ควรมีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย 

 3.4  ควรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานานาชาติ และ
ภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมและคล่องตัว  

 3.5 ควรบริหารและจัดการในรูปคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและจัดการ 

 3.6  ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาประจ าหลักสูตร และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความสามารถ 
ทางภาษาประจ าหลักสูตร  

 3.7  ควรแสวงหาพันธมิตรสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  
 3.8  ควรบริหารจัดการและให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3.9  ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครนักศึกษา 
 3.10 ควรสรรหาทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

จัดการหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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Abstract 
 

The objectives are to 1)  Study the conditions and problems of the management of 
graduate international and foreign language programs, at Sukhothai Thammathirat Open University. 
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 Sukhothai Thammathirat 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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การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา กับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหา 
การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย - 
สุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลและ 
เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย - 
สุโขทัยธรรมาธิราช การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
มห าวิท ย าลั ย แม่ ฟ้ าหล วง  มห าวิท ยาลั ย เกษ ตรศาสตร์  มห าวิท ยลั ยมหิ ดล  ผู้ บ ริห าร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติและภาษาต่างประเทศที่ได้สละเวลาให้สัมภาษณ์/ให้ข้อมูล และตอบแบบสอบถาม อันเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย อดีตรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้  
ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาในการท าวิจัย  รวมถึงให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ 
การด าเนินการวิจัยฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ              
ความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพล
และการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและ              
การก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ การสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยอีกส่วนหนึ่ง คือ      
การเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยเป็นผู้น าในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน ภายใต้ 
การก่อตั้งนี้จะต้องยึดหลักส าคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ถือเป็นหัวใจ
ส าคัญที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ 

กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  ได้ก าหนด
นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ในข้อที่ 3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ 
ข้อ 3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม 
ทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  
(ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560: 9) 

อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยได้กําหนดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนไว้ในการพัฒนาประเทศข้อที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  และได้แนวทาง 
การพัฒนาที่ส าคัญ คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 1) ในส่วนของการศึกษานั้นจัดอยู่ในประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอ่ืน ๆ มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษา
เป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย นายชินวรณ์ บุณย
เกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของ
ไทย เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558" ไว้ว่า การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา  
ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษา
แห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทยในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคนไทยให้ เป็นคนของ
ประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ด้านการศึกษา โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้าน คือ ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาส 
ทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา 

แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579) ยึดหลักส าคัญ 
ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม
และทั่วถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม อีกทั้ง  
ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ประเด็นส าคัญ 
เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”และได้วางเป้าหมายของ
การจัดการศึกษา (Aspirations) มีเป้าหมายส าคัญทั้งสิ้น 5 ประการ คือ 1) ประชากรทุกคนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2) ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 5) ระบบ
การศึกษาที่สนองตอบ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) มีเป้าหมายของกรอบ
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาไทยสร้างความรู้และนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิ น  
การก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและ
เอกภาพเชิงระบบ” (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 

ความส าคัญของการจัดการศึกษานานาชาติท าให้เกิดประโยชน์ 3 ฝ่าย คือ 1) ประเทศชาติ
และสังคมโดยรวม หลักสูตรนานาชาติช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพมากขึ้น  
ในระดับนานาชาติ มีโลกทัศน์กว้างไกล มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศท าให้สังคม  
มีความเข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแนวคิดมากขึ้น และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ในสังคม 2) ท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยมีความเป็นสากลมากข้ึน เนื่องจากมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา  
มีอาจารย์ต่างประเทศ และมีการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ เพ่ือตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 3) ผู้ปกครองและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา
ไทยช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษา 2 ภาษา (Bilingual) มีคุณภาพระดับสากล มีเจตคติและ 
โลกทัศน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติได้ และ  
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ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองเมื่อเปรียบเทียบกับการไปศึกษายังต่างประเทศ (ธเนศ จิตสุทธิภากร, 
2547) 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลัก 
การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและ
ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับทุกคน เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบ 
การเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ 
และวิธีการอ่ืนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ  วิสัยทัศน์ (Vision) 
ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก ที่ใช้ระบบ
การศึกษาทางไกลให้การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรแรก คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2555 (หลักสูตรนานาชาติ) ก าหนดเปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ต่อมามหาวิทยาลัย 
มีการก าหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว 15 ปี  (พ .ศ. 2556-2570)  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคุณภาพ มีการก าหนดการจัดการศึกษานานาชาติ  
ไว้ที่พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 เพ่ิมศักยภาพบัณฑิต/ก าลังคนให้มีคุณภาพ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล เป้าประสงค์ 2.1 เพ่ือสร้างมาตรฐานการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล และบุคลากรทางการศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ และความยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมาย 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) (มุ่งสู่ 1 
ใน 1,000 ของโลก) ตัวชี้วัด Phase 1) จ านวนหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาต่างประเทศ (สะสม) 4 หลักสูตร 
เป้าหมายปีที่ 10 (พ.ศ. 2561-2565) (มุ่งสู่ 1 ใน 500 ของโลก) ตัวชี้วัด Phase 2) จ านวนหลักสูตร
นานาชาติ/ภาษาต่างประเทศ (สะสม) 12 หลักสูตร เป้าหมายปีที่ 15 (พ.ศ. 2566-2570) (มุ่งสู่ 1 ใน 100 
ของโลก) ตัวชี้วัด Phase 3) จ านวนหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาต่างประเทศ (สะสม) 12 หลักสูตร (กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2557) ในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) 
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาต่างประเทศสะสมเพียง 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2555 (หลักสูตรนานาชาติ) 
ก าหนดเปิดสอนภาคต้นปีการศึกษา 2557 และมีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา
นิเทศศาสตร์อาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หลักสูตรนานาชาติ) ก าหนดเปิดสอนภาคต้นปี
การศึกษา 2561 และเลื่อนเปิดสอนเป็นภาคต้น ปีการศึกษา 2562 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ก าหนดเปิดสอนภาคต้น  
 ปีการศึกษา 2559 ไม่มีการเปิดสอน 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
ภาษาต่างประเทศ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ก าหนดเปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 มีการเลื่อนเปิด
สอนหลายครั้งและปิดหลักสูตรในที่สุด จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการด าเนินการบริหาร
หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยังมีปัญหาในการด าเนินการหลายด้าน  
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ท าให้ผู้ท าวิจัยสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูล และ
เสนอแนะแนวทางการบริหารหลั กสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ

ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ  
3. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ขอบเขตด้านมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษา ผู้วิจัยได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษา

แบบเจาะจง มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศในประเทศ จ านวน  
5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จ านวน 2 มหาวิทยาลัย ได้แก ่
มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น – บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี   

2. ขอบเขตประเด็นที่ท าการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ ใน 3 ประเด็นคือ 

2.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร  
2.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  
2.3 ด้านการเรียนการสอน  

2.3.1 ผู้เรียน  
2.3.2 ผู้สอน 
2.3.3 สื่อ 
2.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา 
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ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากการศึกษาเอกสาร รายงาน รายงานการวิจัย 

รวมถึงมคอ 2.รายละเอียดของหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ 
(Website) ใน ระบบ อินทราเน็ ต  (Intranet) และอิน เทอร์ เน็ ต  (Internet) ห รือ เรียกรวมกัน ว่ า 
Documentary research และมีข้อมูลบางส่วนได้จากการเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถาม 
ทางโทรศัพท์  การสัมภาษณ์  และใช้แบบสอบถามกับผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ค ำนิยำมศัพท์และศัพท์เฉพำะ 
กำรศึกษำทำงไกล หมายถึง การจัดการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้พบกัน

โดยตรง แต่ผู้สอนจะถ่ายทอดเนื้อหาวิชาความรู้ และมวลประสบการณ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อาจจะเป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสียง วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรื่ออ่ืน ๆ ผู้เรียนจะรับความรู้จากสื่อเหล่านี้ 
ในลักษณะของการเรียนด้วยตนเอง โดยผู้เรียนไม่ต้องเดินทางเข้ามายังสถาบันการศึกษา แต่จะเรียน 
อยู่ที่บ้านหรือสถานที่ท างานหรือสถานที่ที่สะดวก ผู้เรียนสามารถก าหนดเวลาเรียน สถานที่เรียน  และ
จะต้องบริหารการเรียนของตนเองภายในเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรนำนำชำติ หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐานและเปิ ดโอกาส 
ให้ใช้ภาษาเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาได้ 

หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศ หมายถึง หลักสูตรภาษาต่างประเทศทุกภาษาที่ใช้สื่อการเรียน    
การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผลการศึกษาครั้งนี้จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ

ภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 
2. ได้ทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตร

นานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3. ได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 



บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำเอกสำร ต ำรำ รำยงำน วำรสำร สิ่งพิมพ์ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ค้นคว้ำจำกเว็บไซต์ (Website) ในระบบอินทรำเน็ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet) แล้วน ำเสนอดังนี้ 

1. แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
2. แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร 
3. นโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนส ำคัญของประเทศที่เกี่ยวข้องกับทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ

หลักสูตรนำนำชำติ/ภำษำต่ำงประเทศ 
4. แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ/ภำษำต่ำงประเทศ และเกณฑ์มำตรฐำน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดการจัดการศึกษาทางไกล 
1.1  ความหมายการศึกษาทางไกล 
  นักกำรศึกษำหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำกำรศึกษำทำงไกล (Distance 

education) ดังนี้ 
  องค์กำรกำรศึกษำและวิทยำศำสตร์แห่งสหประชำชำติ (UNESCO, 1979) กล่ำวว่ำ 

กำรศึกษำทำงไกล (Distance education) เป็นกำรศึกษำที่จัดขึ้นโดยผ่ำนกำรสื่อสำรทำงไปรษณีย์ วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้เผชิญหน้ำกัน กำรสอนท ำโดยกระบวนกำร
เตรียมกำรและผลิตสื่อ แล้วส่งสื่อไปยังผู้เรียนเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่ม แล้วส่งกลับมำให้ผู้สอนตรวจและ
เสนอแนะแล้วส่งกลับไปให้ผู้เรียนอีกครั้งหนึ่ง 

  บอร์ก โฮมเบิร์ก (Borje Holmberg, 1986) กล่ำวว่ำ กำรศึกษำทำงไกลเป็นกำรศึกษำ
ที่ผู้ เรียนไม่ได้มำพบครูโดยตรง ไม่ได้มีครูดูแลกำรเรียนของผู้ เรียนอยู่ตลอดเวลำ  เหมือนกำรเรียน 
ในห้องเรียน แต่ผู้เรียนจะเรียนรู้จำกสื่อต่ำง ๆ ที่ได้ผ่ำนกำรวำงแผนและเตรียมกำรมำอย่ำงดี โดยจะมีกำรสื่อสำร
ทำงเดียวและกำรสื่อสำรสองทำง 

   เดสมอน คีแกน (Desmond Keegan, 1990) กล่ำวว่ำ กำรศึกษำทำงไกลเป็นรูปแบบ
หนึ่งของกำรศึกษำท่ีมีคุณลักษณะดังนี้  

  1) ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้เผชิญหน้ำกันเหมือนกำรเรียนในชั้นเรียน  
  2) สื่อกำรเรียนรู้หรือวัสดุส ำหรับกำรเรียนกำรสอนมีกำรวำงแผนและเตรียม 

ควำมพร้อมในกำรผลิตอย่ำงดี และมีบริกำรสนับสนุนกำรเรียน  
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  3) มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีต่ำง ๆ กัน เป็นตัวกลำงส ำหรับส่งเนื้อหำควำมรู้จำกผู้สอนไป
ยังผู้เรียน  

  4) มีกำรสื่อสำรแบบสองทำงระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียนโดยใช้สื่อต่ำง ๆ  
  5) ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองและอำจมีกำรพบกันเป็นกลุ่มเป็นครั้งครำว 
  วิจิตร ศรีสอ้ำน (2529) กล่ำวว่ำ กำรเรียนกำรสอนทำงไกล (Distance Learning) 

เป็นระบบกำรเรียนกำรสอนที่ไม่ชั้นเรียน แต่อำศัยสื่อประสม ได้แก่ สื่อทำงไปรษณีย์ วิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกำรสอนเสริม รวมทั้งศูนย์บริกำรกำรศึกษำเป็นหลัก โดยมุ่งให้ผู้เรียนสำมำรถเรียน  
ได้ด้วยตนเองอยู่กับบ้ำน ไม่ต้องมำเข้ำชั้นเรียนตำมปกติ 

  สุมำลี สังข์ศรี (2549) ได้สรุปควำมหมำยของกำรศึกษำทำงไกลจำกนักกำรศึกษำ
หลำยท่ำนว่ำ กำรศึกษำทำงไกล หมำยถึง วิธีกำรจัดกำรศึกษำที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกันโดยตรง 
เป็นส่วนใหญ่ แต่ผู้สอนจะถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำควำมรู้ มวลประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ไปทำงสื่อ อำจจะเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสียง วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรืออ่ืนๆ ผู้เรียนจะรับควำมรู้จำกสื่อเหล่ำนี้  
จำกกำรเรียนด้วยตนเอง โดยผู้เรียนไม่ต้องเดินทำงเข้ำมำยังสถำบันกำรศึกษำ แต่จะเรียนอยู่ที่บ้ำนหรือ
สถำนที่ท ำงำน ผู้เรียนสำมำรถก ำหนดเวลำเรียน สถำนที่เรียน และจะต้องบริหำรกำรเรียนด้วยตนเอง ภำยใน
เวลำที่สถำบันกำรศึกษำก ำหนด กำรพบปะระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียนอำจจะก ำหนดให้มีขึ้นบ้ำงเป็นบำงครั้ง
จะเป็นกำรพบปะเพ่ือทบทวน เพ่ือซักถำมประเด็นปัญหำในสิ่งที่เรียนด้วยตนเองไม่เข้ำใจ หรือเป็นกำรสรุป
หรือฝึกทักษะที่ส ำคัญจำกเนื้อหำวิชำนั้น ๆ  

  จำกนิยำมดังกล่ำวข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ กำรศึกษำทำงไกล หมำยถึง  กำรจัดกำรศึกษำ 
ที่ผู้ เรียนและผู้สอนส่วนใหญ่ ไม่ได้พบกันโดยตรง แต่ผู้สอนจะถ่ำยทอดเนื้อหำวิชำควำมรู้ และ 
มวลประสบกำรณ์ผ่ำนสื่อประเภทต่ำง ๆ อำจจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสียง วีดิทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ หรื่ออ่ืน ๆ ผู้เรียนจะรับควำมรู้จำกสื่อเหล่ำนี้ในลักษณะของกำรเรียนด้วยตนเอง โดยผู้เรียน
ไม่ต้องเดินทำงเข้ำมำยังสถำบันกำรศึกษำ แต่จะเรียนอยู่ที่บ้ำนหรือสถำนที่ท ำงำนหรือสถำนที่ที่สะดวก 
ผู้เรียนสำมำรถก ำหนดเวลำเรียน สถำนที่เรียน  และจะต้องบริหำรกำรเรียนของตนเองภำยในเวลำ 
ที่ก ำหนด 

  
1.2  รูปแบบการศึกษาทางไกล 
      รูปแบบกำรศึกษำทำงไกลสำมำรถจัดแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์: 2558)  
  1.2.1  รูปแบบกำรศึกษำทำงไกลแบบยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก ประกอบด้วย ต ำรำ

กำรศึกษำทำงไกล คู่มือกำรศึกษำ (Study guide) หรือแบบฝึกปฏิบัติ (Workbook) แผนกิจกรรม
กำรศึกษำ (Course Bulletin) เอกสำรชุดควำมรู้ (Set books) และสำรำนุกรม (Encyclopedia) และ 
มีสื่อเสริม ประกอบด้วย สื่อโสตทัศน์ รำยกำรวิทยุกระจำยเสียงหรือเทปเสียงหรือซีดีเสียง  รำยกำรวิทยุ
โทรทัศน์ วีดิทัศน์หรือเทปภำพ ซีดีภำพ ดีวีดีหรือบลูเรย์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
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Assisted Instruction-CAI) อินเทอร์เน็ต (Internet) และกำรสอนเสริม/สัมมนำเสริมแบบเผชิญหน้ำหรือ
กำรสอนเสริมผ่ำนสื่อ 

   1.2.2 รูปแบบกำรศึกษำทำงไกลแบบยึดสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นสื่อหลัก เป็นกำรจัด
กำรศึกษำที่มีกำรวำงแผน เตรียมกำร ด ำเนินกำรผลิต น ำเสนอเนื้อหำสำระและประสบกำรณ์ ผ่ำนรำยกำร
วิทยุกระจำยเสียงหรือเทปสียงหรือซีดีเสียง รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ หรือเทปภำพ หรือซีดีภำพ ที่แพร่ภำพ
แบบตำมสำย ไร้สำย หรือผ่ำนดำวเทียม เป็นสื่อหลัก 

  1.2.3 รูปแบบกำรศึกษำทำงไกลแบบยึดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก 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 
   กำรศึกษำทำงไกลจัดเป็นวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้หรือกำรจัดกำรศึกษำที่ใช้สื่อเป็น

ตัวกลำง (วิจิตร  ศรีสอ้ำน , 2529: 5) เนื่องจำกสื่อและเทคโนโลยีมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง 
มำโดยตลอด ดังนั้นพัฒนำกำรด้ำนสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลจ ำเป็นต้อง  
มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย โดยมีกำรเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนโดยระบบทำงไกลมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ส ำหรับสื่อกำรศึกษำทำงไกลมีอยู่มำกมำยหลำย
ประเภท กำรแบ่งหรือกำรจัดประเภทกำรศึกษำทำงไกลก็มีหลำกหลำยรูปแบบหลำยวิธี ขึ้นอยู่กับว่ำในกำรจัด
ประเภทของสื่อกำรศึกษำทำงไกลนั้นยึดเอำเกณฑ์อะไรเป็นหลัก ธนิศ ภู่ศิริ (2558) จัดประเภทสื่อ 
ในระบบกำรกำรศึกษำทำงไกล เช่น  

  แบ่งตำมประเภทของสื่อ ก็สำมำรถแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 
1)  สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ สื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนทั่วไป เช่น หนังสือ 

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 

ที่ผู้ เรียนสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้ แต่ปัจจุบันสื่อปฏิสัมพันธ์สำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนระบบ
กำรศึกษำทำงไกลได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นกำรสอนแบบเผชิญหน้ำ) หมำยถึง ครูผู้สอนหรือบุคคล 
ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และทักษะต่ำง ๆ ให้กับผู้เรียน เช่น ผู้เชี่ยวชำญหรือ 
ผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์เฉพำะด้ำน ผู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือปรำชญ์ชำวบ้ำน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น 

2)  สื่อที่ส่งทำงไปรษณีย์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออ่ืนที่สำมำรถจัดส่งได้ทำงไปรษณีย์ 
เช่น เทปเสียง ซีดีเสียง หรือวีซีดี เป็นต้น 

3)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม หมำยถึง สื่อที่ผลิตหรือพัฒนำขึ้นเพ่ือใช้ควบคู่
กับอุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือข่ำยโทรคมนำคม เช่น ภำพยนตร์ รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ รำยกำร
วิทยุกระจำยเสียง เทปวีดิทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมหรือผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) หรือเอ็มเลิร์นนิ่ง (m-Learning) เป็นต้น 

 
1.4  การบริหารและการจัดการการศึกษาทางไกล 
  สุพัตรำ คูหำกำญจน์ (2558) ได้กล่ำวถึง กำรจัดกำรองค์กรเป็นกำรสร้ำงรูปแบบ 

กำรบริหำรงำนของสถำบันกำรศึกษำทำงไกล ซึ่งในกำรจัดองค์กรของสถำบันกำรศึกษำทำงไกล 
โดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะต้องพิจำรณำถึงลักษณะกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล และกำรจัดโครงสร้ำงขององค์กร 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

  1.4.1 ลักษณะของการจัดการศึกษาทางไกล  สถำบันกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำ
ทำงไกลมีกำรจัดกำรศึกษำใน 3 ลักษณะ คือ กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลแบบเดี่ยว กำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลแบบคู่ และกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลแบบร่วมมือประสำน (Perry and Rumble, 1987: 22 อ้ำง
ใน เรวัฒน์ สุธรรม และปรีชำ  คัมภีรปกรณ์, 2533: 660-661) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

     1) การจัดการศึกษาทางไกลแบบเดี่ยว (Single mode) สถำบันกำรศึกษำที่
จัดกำรกำรศึกษำทำงไกลแบบเดี่ยว มีจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะกำรศึกษำทำงไกลเท่ำนั้น 
สถำบันจะพัฒนำหลักสูตร จัดกำรเรียนกำรสอน ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน จัดบริกำรสนับสนุนผู้เรียน 
และจัดกำรประเมินผลกำรเรียนส ำหรับผู้เรียนในระบบกำรศึกษำทำงไกลโดยเฉพำะ กำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลแบบเดี่ยว สถำบันมีอิสระในกำรด ำเนินกำรตั้งแต่กำรท ำหลักสูตรจนถึงกำรจบหลักสูตร 
โดยใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนในระบบทำงไกล ไม่มีชั้นเรียน ผู้เรียนต้องศึกษำด้วยตนเอง จำกสื่อกำรเรียน 
เช่น ศึกษำเนื้อหำจำกหนังสือ เอกสำรกำรสอน วีดิทัศน์ เป็นต้น สถำบันกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำทำงไกล
แบบเดี่ยว เช่น มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มหำวิทยำลัยเปิดในปำกีสถำน มหำวิทยำลัยเปิด  
ในศรีลังกำ และมหำวิทยำลัยวิทยุและโทรทัศน์ในจีน เป็นต้น 
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     2) การจัดการศึกษาทางไกลแบบคู่  (Dual mode) สถำบันกำรศึกษำ 
ที่จัดกำรศึกษำทำงไกลในลักษณะนี้ จะจัดกำรศึกษำทั้งสองระบบคู่กันระหว่ำงกำรศึกษำระบบปกติ 
ที่มีห้องเรียนหรือชั้นเรียนกับระบบกำรศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลแบบไม่มีห้องเรียนและ 
ให้ผู้เรียนศึกษำได้ด้วยตนเอง สถำบันกำรศึกษำในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนระบบปกติที่มีห้องเรียนหรือชั้นเรียนอยู่แล้ว ต่อมำภำยหลังได้ขยำยกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนในระบบทำงไกลเพ่ิมขึ้น สถำบันกำรศึกษำทำงไกลที่จัดกำรศึกษำทำงไกลแบบคู่จึงเป็นกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนที่ผสมกันระหว่ำงแบบมีชั้นเรียนและแบบทำงไกล ซึ่งผู้ เรียนสำมำรถเลือกเรียน 
ในสถำบัน (on-campus) แบบกำรเรียนปกติ หรือเลือกเรียกนอกสถำบัน (off-campus) แบบกำรเรียน
กำรสอนทำงไกลให้ผู้ เรียนศึกษำด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้ำไปเรียนในสถำบัน สถำบันกำรศึกษำ  
ที่จัดกำรศึกษำทำงไกลแบบคู่ เช่น จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลั ย-
มหิดล มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยรังสิต มหำวิทยำลัยเมลเบิร์น มหำวิทยำลัยดีกิ้น ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นต้น 

    3) การจัดการศึกษาทางไกลแบบร่วมมือประสาน (Consortia) เป็นกำรร่วมมือกัน
ของสถำบันต่ำง ๆ เช่น สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน สถำนีวิทยุกระจำยเสียง              
สถำนีวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น เพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลแบบร่วมมือ
ประสำนด ำเนินกำรค่อนข้ำงยำก นอกจำกรัฐบำลจะเป็นผู้ด ำเนินกำรโดยก ำหนดเป็นกฎหมำยหรือ 
ให้แนวปฏิบัติที่ง่ำยต่อกำรตกลงหรือควบคุมเท่ำนั้นจึงจะท ำได้ เพรำะสถำบันหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ นั้น 
มีอิสระและวิธีกำรท ำงำนแตกต่ำงกันไป สถำบันที่จัดกำรศึกษำทำงไกลแบบร่วมมือประสำนที่เป็นสถำบัน
กลำงมีหน้ำที่ประสำนงำนร่วมมือกับหน่วยงำนหรือสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ ในกำรจัดหลักสูตร จัดกำร
เรียนกำรสอนร่วมกัน ซึ่งอำจใช้ทรัพยำกรร่วมกัน หรือใช้ทรัพยำกรของแต่ละสถำบันก็ได้ แต่ส่วนใหญ่
สถำบันหลักในกำรจัดกำรศึกษำแบบร่วมมือประสำนจะเป็นคนจัดกำรทรัพยำกรสนับสนุน เช่น จัดหำสื่อ
และเทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอน จัดหำเครือข่ำยที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน จัดระบบลงทะเบียน ระบบ
กำรสอน ระบบสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและระบบกำรสอบให้แก่ผู้สอนและหลักสูตรเป็นของ
สถำบันกำรศึกษำที่เข้ำร่วม สถำบันกำรศึกษำทำงไกลแบบร่วมมือประสำน เช่น มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย 
เป็นต้น 

  1.4.2 การจัดโครงสร้างขององค์กร กำรจัดองค์กรของสถำบันกำรศึกษำทำงไกล 
ส่วนใหญ่จะจัดตำมภำรกิจที่จะต้องปฏิบัติซึ่งจะมีภำรกิจหลัก 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนวิชำกำร 
และด้ำนกำรสนับสนุน 

     1) การจัดองค์กรด้านการบริหาร สถำบันที่จัดกำรศึกษำทำงไกลจะเป็นหน่วยงำน 
ที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรควบคุม กำรติดตำมและประเมินผล ส่วนใหญ่  
จะบริหำรแบบคณะกรรมกำร เช่น กำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรศึกษำทำงไกลในระดับอุดมศึกษำ  
ผู้ที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรควบคุม กำรติดตำมและประเมินผล คือ สภำมหำวิทยำลัย 
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และจะมีหน่วยงำนกลำงที่ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำร เสนอแนะแนวทำงในกำรน ำนโยบำยไปสู่แผนปฏิบัติ 
หัวหน้ำในส่วนนี้ เช่น อธิกำรบดี อธิกำร หรือผู้อ ำนวยกำร และหน่วยงำนบริหำรงำนทั่วไป ที่ท ำหน้ำที่
สนับสนุน ประสำนงำนและงำนธุรกำร งำนพัสดุ เช่น ส่วนกำรเงินกำรคลัง ส่วนส่งเสริมวิชำกำร ส่วน
แผนงำน ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส่วนกิจกำรนักศึกษำ ส่วนอำคำรสถำนที่ ส่วนสำรบรรณและนิติกำร ส่วนพัสดุ 
และส่วนประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 

     2) การจัดองค์กรด้านวิชาการ องค์กรด้ำนวิชำกำรจะท ำหน้ำที่ด้ำนกำรสอน 
กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรในระดับอุดมศึกษำ กำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร อำจเรียกว่ำคณะวิชำ 
สำขำวิชำหรือชื่ออ่ืน ๆ ในควำมหมำยเดียวกัน กำรด ำเนินงำนของคณะวิชำนั้นจะมีคณบดี ประธำน
สำขำวิชำ หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน กำรด ำเนินงำนของคณะวิชำ
นอกจำกมีคณบดีที่รับผิดชอบสูงสุดแล้ว ส่วนใหญ่จะมีคณะกรรมกำรคณะวิชำท ำหน้ำที่พิจำรณำ
ด ำเนินงำนด้ ำนวิชำกำรและกำรบริหำรงำนในคณะวิชำด้วย และมีคณำจำรย์ข องคณะวิชำ 
ที่เป็นผู้ด ำเนินกำรสอน กำรวิจัย และกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 

      กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลจะแตกต่ำงจำกกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ
เพรำะผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน และผู้เรียนต้องเรียนด้วยตนเอง กำรสอนในระบบกำรศึกษำทำงไกล
จ ำเป็นต้องใช้สื่อในกำรเรียนกำรสอน สื่อที่ ใช้ในกำรสอนจะต้องมีกำ รพิจำรณำอย่ำงเป็นระบบ  
เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ด้วยตนเอง สถำบันที่จัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลส่วนใหญ่จะใช้สื่อประสม
ในกำรเรียนกำรสอน เช่น มหำวิทยำลัยเปิดแห่งประเทศอังกฤษ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
ใช้สื่อประสม โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก และมีสื่อวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจำยเสียง คอมพิวเตอร์ และ
กำรสอนเสริมเป็นสื่อเสริม ดังนั้นกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำทำงไกลจึงสอนในรูปของคณะกรรมกำร  
ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมกำรด้ำนเนื้อหำ กรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ และกรรมกำรด้ำนวัดผล
กำรศึกษำ เช่น มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีคณะกรรมกำรผลิตชุดวิชำที่ท ำหน้ำที่พิจำรณำ
โครงสร้ำงเนื้อหำ และวัตถุประสงค์ของชุดวิชำ ก ำหนดแผนและระยะเวลำในกำรเรียนกำรสอน ก ำหนด
ผู้รับผิดชอบและพิจำรณำรูปแบบกำรน ำเสนอเนื้อหำสำระ รูปแบบกิจกรรม กำรประเมินผล และ 
สื่อประกอบกำรเรียน กำรสอน พิจำรณำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นกำรจัดองค์กรด้ำนวิชำกำรจึงมีนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ และนักวัดผล
กำรศึกษำ รวมอยู่ด้วยซึ่งจะรวมอยู่ในองค์กรเดียวกัน หรือแยกหน่วยงำนออกต่ำงหำกเพ่ือควบคุมดูแล 
และติดตำมกำรปฏิบัติงำนในระดับปฏิบัติกำร เช่น กำรผลิตสื่อกำรเรียน กำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียน
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพก็ได้ 
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     3) องค์กรด้านการสนับสนุน ในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผู้เรียนต้องศึกษำด้วย
ตนเอง ดังนั้นสถำบันกำรศึกษำทำงไกลต้องจัดบริกำรสนับสนุนให้ผู้ เรียนสำมำรถเรียนด้วยตนเอง 
อย่ำงสะดวกสบำย  เพ่ือให้ กำรศึกษำเป็ น ไปอย่ำงรำบรื่นมำกที่ สุ ด  กำรจัดองค์กรสนับสนุน 
ในสถำบันกำรศึกษำทำงไกลจึงส ำคัญอย่ำงยิ่ง หน่วยงำนสนับสนุนที่สถำบันกำรศึกษำทำงไกลควรจะมี คือ 
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน เช่น ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ ส ำนักพิมพ์ หน่วยงำน  
ที่ท ำหน้ำที่รับสมัคร ลงทะเบียนเรียน ประเมินผลกำรศึกษำ เช่น ส ำนักทะเบียนและวัดผล หน่วยงำน  
ที่ช่วยในกำรค้นคว้ำเอกสำร เช่น ห้องสมุด หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ ปฐมนิเทศแนะแนว
กำรศึกษำ ตอบค ำถำมและปัญหำต่ำง ๆ จัดส่งวัสดุกำรศึกษำ เช่น ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรสื่อสำรและเครือข่ำยโทรคมนำคม เช่น ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

  1.4.3  การบริหารและการจัดการศึกษา  สถำบันที่ จะจัดกำรศึกษำทำงไกล 
ต้องบริหำรกระบวนกำรและกิจกรรมกำรศึกษำทำงไกล ตั้งแต่กำรพัฒนำหลักสูตร กำรออกแบบและ  
น ำหลักสูตรไปใช้ กำรจัดบุคลำกร ฝึกอบรม และให้ค ำแนะน ำแก่คณำจำรย์และทีมบริหำร กำรให้ข้อมูล 
แก่นักศึกษำเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีกำรเข้ำเรียน กำรรับสมัครและกำรลงทะเบียนเรียน กำรเก็บ เงินค่ำ
บ ำรุงกำรศึกษำ กำรให้ทุนกำรศึกษำ และกำรเก็บระเบียนผู้ เรียน  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ 
กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ เรียน กำรจัดกำรกระบวนกำรประเมินผล กำรให้คะแนน กำรให้ใบรับรอง 
ประกำศนียบัตร และปริญญำบัตร กำรจัดตั้งและบ ำรุงรักษำห้องสมุด และศูนย์กำรเรียน กำรจัดหำและ
บ ำรุงรักษำด้ำนเทคโนโลยี โดยเฉพำะเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กำรติดตำมคุณภำพ 
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของหลักสูตร ซึ่งกำรบริหำรและจัดกำรจะมีควำมยุ่งยำกและซับซ้อนแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับลักษณะของกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล ถ้ำเป็นกำรจัดกำรศึกษำแบบสถำบัน กำรศึกษำแบบเดี่ยว 
องค์กรอำจจะต้องเข้ำมำบริหำรจัดกำรในทุกกิจกรรมทั้งกำรวำงแผนกลยุทธ์  กำรจัดองค์กร กำรบริหำร
และจัดกำรกำรศึกษำ กำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกร กำรควบคุมติดตำมและประเมินผล แต่ถ้ำเป็น
สถำบันที่เคยจัดกำรศึกษำแบบปกติแล้วเปลี่ยนเป็นสถำบันกำรศึกษำแบบคู่ คือกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ควบคู่ไปกับกำรจัดกำรศึกษำแบบปกติ หน่วยงำนที่จัดกำรกำรศึกษำก็อำจจะใช้หน่วยงำนเดียวกันได้ เช่น 
องค์กรด้ำนกำรบริหำร หรือองค์กรด้ำนกำรสนับสนุน ส่วนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลก็จัดตั้งเป็นโครงกำร
พิเศษเพ่ือด ำเนินกำรเรียนกำรสอนทำงไกลขึ้นโดยเฉพำะ 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 
2.1  ความหมายของหลักสูตร 
  นักวิชำกำรหลำยท่ำนไดใ้ห้ควำมหมำยของหลักสูตร ดังนี้ 
  สงัด อุทรำนันท์ (2532: 5-8) กล่ำวว่ำหลักสูตร มีควำมหมำย 3 ขอบเขต ดังนี้ 

1) ควำมหมำยของหลักสูตรในขอบเขตของศำสตร์สำขำวิชำหนึ่ง ในที่นี้  หมำยถึง 
สำขำวิชำหลักสูตรซึ่งจะต้องศึกษำถึงกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร วิธีกำรใช้หลักสูตร 

2) ควำมหมำยของหลักสูตรในขอบเขตข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนที่เขียนขึ้น
อย่ำงเป็นทำงกำร ตำมควำมหมำยนี้ หลักสูตรหมำยถึงเอกสำรหลักสูตรที่กล่ำวถึงสำระของหลักสูตร  
ในด้ำนจุดประสงค์ หลักกำร โครงสร้ำง และเนื้อหำสำระที่จัดไว้ในหลักสูตร รวมถึงเอกสำรประกอบ
หลักสูตร ได้แก่ คู่มือครูเกี่ยวกับกำรใช้หลักสูตรและคู่มือหลักสูตรกำรสอนวิชำต่ำง ๆ ที่เกิดเกี่ยวกับ
หลักสูตร 

3) ควำมหมำยของหลักสูตรในขอบเขตของระบบกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
ซึ่งหมำยถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของหลักสูตร กระบวนกำรประเมินผลของหลักสูตรตลอดจน 
ผลิตผลต่ำง ๆ ที่เกิดเก่ียวกับหลักสูตร 

   วิชัย วงษ์ใหญ่ (2538: 11) กล่ำวว่ำ หลักสูตร มีควำมหมำยสองนัย ควำมหมำย 
ในวงแคบ หลักสูตร คือวิชำที่สอน ส่วนควำมหมำยในวงกว้ำง หลักสูตร คือมวลประสบกำรณ์ที่จัดให้กับ
ผู้เรียนทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนซึ่งเป็นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

   ทำบำ (Taba, 1962: 9) กล่ำวว่ำ หลักสูตร หมำยถึง มวลประสบกำรณ์ 
ต่ำง ๆ ที่โรงเรียน และครูผู้สอนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมลักษณะที่ตั้งจุดหมำยไว้ 

   กู๊ด (Good, 1973: 7) ให้ควำมหมำยของหลักสูตรไว้ 3 ประกำร คือ 
1)  หลักสูตร คือเนื้อหำวิชำที่จัดไว้เป็นระบบให้ผู้เรียนได้ศึกษำ เช่น หลักสูตรสังคม

ศึกษำ หลักสูตรศิลปศึกษำ เป็นต้น 
2)  หลักสูตร คือเค้ำโครงทั่วไปของเนื้อหำหรือสิ่งเฉพำะที่ต้องสอนซึ่งโรงเรียน 

จัดให้แก่เด็กเพ่ือให้มีควำมรู้จนจบชั้นเรียนหรือได้รับประกำศนียบัตรเพ่ือให้สำมำรถเข้ำเรียนต่อ 
ในทำงอำชีพต่อไป 

3)  หลักสูตร คือ กลุ่มวิชำและกำรจัดประสบกำรณ์ที่ก ำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่ำเรียน
ภำยใต้กำรแนะน ำของโรงเรียนและสถำบัน 

   กล่ ำ ว โด ยส รุ ป  ห ลั ก สู ต ร  ห ม ำย ถึ ง  ม วลป ระส บ กำรณ์ ก ำร เรี ย น รู้ 
ที่สถำบันกำรศึกษำจัดให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตำม
ควำมมุ่งหมำยของหลักสูตร 
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2.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
  นักกำรศึกษำหลำยท่ำนได้กล่ำวถึง หลักสูตรมีควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 
  ธ ำรง บัวศรี (2532: 6-7) ได้กล่ำวว่ำ หลักสูตรมีควำมส ำคัญ  เพรำะหลักสูตร 

เป็นส่วนก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้ เพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพโดยมีรำยละเอียด 
ที่บ่งชี้ว่ำ ผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร มีเนื้อหำสำระมำกน้อยเพียงไร ควรได้รับกำรฝึกฝนให้มีทักษะในด้ำนใด
และควรมีพัฒนำกำรทั้งในส่วนของร่ำงกำย จิตใจ สังคม และสติปัญญำอย่ำงไร 

  สุนีย์  ภู่ พันธ์ (2546: 16–17) ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญของหลักสูตรว่ ำ หลักสูตร 
เป็นองค์ประกอบอันส ำคัญยิ่งอย่ำงหนึ่งของกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำประเภทใดและระดับใด             
ก็ดีจะขำดหลักสูตรเสียมิได้ เพรำะหลักสูตรจะเป็นโครงร่ำงก ำหนดไว้ว่ำจะให้เด็กได้รับประสบกำรณ์
อะไรบ้ำงจึงเป็นประโยชน์ต่อเด็ก และสังคม หลักสูตรเป็นแนวทำงที่จะสร้ำงควำมเจริญเติบโตให้แก่ผู้เรียน 
นอกจำกนี ้หลักสูตรยังเป็นเครื่องชี้ให้เห็นโฉมหน้ำของสังคมในอนำคตว่ำจะเป็นอย่ำงไรอีกด้วย 

 จากความส าคัญของหลักสูตรข้างต้น  สรุปได้ว่า หลักสูตรมีควำมส ำคัญ  เพรำะ
หลักสูตรเป็นเอกสำรซึ่งเป็นแผนกำรหรือโครงกำรจัดกำรศึกษำที่ ระบุแนวทำงกำรจัดมวลประสบกำรณ์ 
เป็นส่วนก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำน ำไปปฏิบัติ   
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภำพทำงกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำที่หลักสูตรก ำหนดไว้ 

 
2.3  องค์ประกอบของหลักสูตร  
  นักกำรศึกษำหลำยท่ำนเสนอองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ดังนี้  
  สงัด  อุทรำนันท์  (2532: 182) ให้ควำมเห็นว่ำหลักสูตรที่ ดีควรประกอบด้วย

องค์ประกอบ คือ  
1) เหตุผลและควำมจ ำเป็นของหลักสูตร  
2) จุดมุ่งหมำยทั่วไปและจุดมุ่งหมำยเฉพำะ 
3) เนื้อหำสำระและประสบกำรณ ์ 
4) กำรเสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
5) กำรเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนและแหล่งวิทยำกำรในชุมชน  
6) กำรประเมินผล 

  สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546) กล่ำวว่ำ หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1) จุ ดมุ่ งหมำยของหลั กสู ต ร  (curriculum aims) หมำยถึ งควำมตั้ ง ใจห รือ 

ควำมคำดหวังที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในตัวผู้ที่จะผ่ำนหลักสูตรและเป็นตัวก ำหนดทิศทำงและขอบเขต 
ในกำรให้กำรศึกษำแก่เด็กช่วยในกำรเลือกเนื้อหำและกิจกรรมตลอดจนใช้เป็นมำตรกำรอย่ำงหนึ่ง  
ในกำรประเมินผล 
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2) เนื้อหำ (content) เป็นสิ่ งที่คำดว่ำจะช่วยให้ผู้ เรียนพัฒนำไปสู่จุดมุ่ งหมำย 
ที่ก ำหนดไว้โดยด ำเนินกำรตั้งแต่กำรเลือกเนื้อหำและประสบกำรณ์  กำรเรียงล ำดับเนื้อหำสำระและ 
กำรก ำหนดเวลำเรียนที่เหมำะสม 

3) กำรน ำหลักสูตรไปใช้  (curriculum implementation) เป็นกำรน ำหลักสูตร 
ไปสู่กำรปฏิบัติประกอบด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรจัดท ำวัสดุหลักสูตร กำรจัดเตรียมควำมพร้อม 
ด้ำนบุคลำกรและสิ่งแวดล้อม กำรด ำเนินกำรสอน เป็นต้น 

4) กำรประเมินผลหลักสูตร (evaluation) คือกำรหำค ำตอบว่ำหลักสูตรสัมฤทธิผล
ตำมที่ก ำหนดไว้ในจุดมุ่งหมำยหรือไม่ มำกน้อยเพียงใดและอะไรเป็นสำเหตุ กำรประเมินผลหลักสูตร 
เป็นงำนใหญ่และมีขอบเขตกว้ำงขวำงผู้ประเมินจ ำเป็นต้องวำงโครงกำรประเมินผลไว้ล่วงหน้ำ 

บุญ ชม  ศรีส ะอำด  (2546: 11) กล่ ำวว่ ำ  ห ลั กสู ต รมี อ งค์ ป ระกอบ พ้ื 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 เป็นส่วนส ำคัญของหลักสูตรที่จะต้องก ำหนดให้แน่นอน

ก่อน เพรำะเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดองค์ประกอบอ่ืน ๆ  
  2) เนื้อหำและอัตรำเวลำเรียน ท ำหน้ำที่เสมือนพำหนะที่จะน ำผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมำย

ของหลักสูตร  
  3) กระบวนกำรเรียนกำรสอน เป็นวิธีกำรน ำหลักสูตรไปใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม                

กำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมลักษณะเนื้อหำและประสบกำรณ์ของหลักสูตร 
  4) กำรวัดและประเมินผล เป็นกระบวนกำรที่ช่วยตรวจสอบประสิทธิภำพกำรเรียน 

กำรสอนและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนและตัวหลักสูตร 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า หลักสูตรประกอบด้วย 1) เหตุผลและควำมจ ำเป็นของหลักสูตร                          

2) จุดประสงค์เฉพำะของหลักสูตร 3) กำรคัดเลือกเนื้อหำสำระ 4) กำรจัดเนื้อหำและประสบกำรณ์                 
5) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และ 6) กำรวัดและประเมินผล 
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3. นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนส าคัญของประเทศที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ/ภาษาต่างประเทศ 

3.1  กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ 

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มีทั้งหมด 6 ด้ำน คือ 
3.1.1  ด้านความมั่นคง 

1) เสริมสร้ำงควำมมั่ น คงของสถำบันหลั กและกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง  
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกระบวนกำรยุติธรรม 

3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจน 
กำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ 
และรักษำดลุยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 

5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพ กำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 

6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ
รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 
3.1.2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน 

และส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร 

ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล 
4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ 
6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน 

กำรพัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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3.1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1)  พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
2)  กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
4)  กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
5)  กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

  3.1.4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
1)  สร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
2)  พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
3)  มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4)  สร้ ำงควำมเข้ มแข็ งของสถำบั นทำงสั งคม ทุ นทำงวัฒ นธรรมและ 

ควำมเข้มแข็งของชุมชน 
5)  พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

  3.1.5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
2)  วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับ

ระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
3)  กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4)  กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5)  กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ 
6)  กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  3.1.6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1)  กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดที่เหมำะสม 
2)  กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
3)  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
4)  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5)  กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
6)  พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
7)  ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
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     จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ โดยคนไทยในอนำคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ 
สติปัญญำ สำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนฐำนของกำรรู้คุณค่ำ ควำมเป็นไทย  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อีกทั้งได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวกับนำนำชำติไว้คือ กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศ  
ทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ โดยเน้นกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และมีควำมโดดเด่นเฉพำะสำขำสู่ระดับนำนำชำติในกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ วิชำกำร และกำรพัฒนำ
สมรรถนะแรงงำน ควบคู่กับกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกำรแลกเปลี่ยนนักเรียน 
นักศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำร เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์
ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภำค (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2561: 32-39) 

3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2560: 1-20)  

  หลักกำร ยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” “กำรพัฒนำที่ยั่งยืน”และ“คนเป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” เป็นปรัชญำน ำทำงในกำรพัฒนำประเทศต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่  9 – 11  
เพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสำมำรถยืนหยัดอยู่ได้อย่ำงมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และ 
มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่  12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศำสตร์ โดยมี 6 ยุทธศำสตร์ตำมกรอบ 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศำสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  เป้าหมายการพัฒนา 1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน 

ที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น 3) คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 4) คนไทย
มีสุขภำวะที่ดีขึ้น 5) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยเฉพำะสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน และภำคเอกชน 

  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 1) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อำทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย และจิตสำธำรณะ 

  2) พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะ ควำมรู้  และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิต 
อย่ำงมีคุณค่ำ อำทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทำงสังคมที่ เหมำะสม 
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 
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  3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็กให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุง  
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

  4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ อำทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทำงสุขภำพและโภชนำกำรที่เหมำะสมกับวัย ปรับปรุงมำตรกำรทำงกฎหมำยและ
ภำษีในกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภำพ 

  5) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบกำรเงิน 
กำรคลังด้ำนสุขภำพ อำทิ ปรับระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงสถำนพยำบำลทุกสังกัด  
ในเขตพ้ืนที่สุขภำพ 

  6) พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย อำทิ 
ผลักดันใหม้ีกฎหมำยกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว 

  7) ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง อำทิ ก ำหนด
มำตรกำรดูแลครอบครัวที่เปรำะบำง และส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำร 
ที่ทุกคนเข้ำถึงได ้

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  1) กำรเพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกร 

ร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดสำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐและมีอำชีพ อำทิ ขยำยโอกำส 
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้กำรดูแล
นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่กำรสร้ำงรำยได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่ำเดินทำงไปยังสถำนศึกษำ  
ให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูง 

  2) กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำร 
ที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง อำทิ บริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ ผ่ำนกำรพัฒนำระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภำค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 

  3) เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
กำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ มีสิทธิ 
ในกำรจัดกำรทุนที่ดินและทรัพยำกรภำยในชุมชน อำทิ สนับสนุนกำรให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร  
ทำงกำรเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน กำรปรับองค์กรกำรเงินของชุมชนให้ท ำหน้ำที่เป็ นสถำบันกำรเงิน 
ในระดับหมู่บ้ำน/ต ำบลที่ท ำหน้ำที่ทั้งกำรให้กู้ยืมและกำรออม และจัดตั้งโครงข่ำยกำรเงินฐำนรำก 
โดยมีธนำคำรออมสินและธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่ำย 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ   1) กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้ำน 

กำรคลัง อำทิ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดแผนงำนโครงกำร กำรจัดสรรงบประมำณ กำรบริหำร และ  
กำรตรวจสอบกระบวนกำรงบประมำณ และด้ำนกำรเงิน อำทิ เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบกำรเงินและ
สถำบันกำรเงินทั้งในตลำดเงินและตลำดทุนให้สำมำรถสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 

  2) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและ
บริกำร มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำระหว่ำงภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร และ
กำรค้ำกำรลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและ
อำหำรเข้ำสู่ระบบมำตรฐำน ต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในปัจจุบันเพ่ือยกระดับ
ไปสู่ อุตสำหกรรมที่ ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง วำงอนำคตรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม เสริมสร้ำง  
ขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริกำร ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกฎระเบียบ  
เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำที่เป็นธรรมและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  1) กำรรักษำฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของ

กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 
  2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
  3) กำรแก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4) ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5) สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อ

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
  6) กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ 
  7) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกลไกแก้ ไขปัญหำควำมขัดแย้ ง 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  8) กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่  5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 

สู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  1) กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสงบใน

สังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ 
  2) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศเพ่ือเตรียมควำมพร้อม 

ในกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอ่ืน ๆ 
  3) กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือบูรณำกำร 

ควำมร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
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  4) กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ ำนำจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 

  5) กำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงเพ่ือกำรพัฒนำ เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำง
แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมม่ันคงกำรพัฒนำภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

  ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 1) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และ
คุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ 

  2) ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐ เพ่ือให้กำรจัดสรรและกำรใช้จ่ำยมีประสิทธิภำพ 

  3) เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล เพ่ือให้
ประชำชนและภำคธุรกิจได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และอ ำนวยควำมสะดวก ตรงตำมควำมต้องกำร 

  4) เพ่ิมประสิทธิภ ำพกำรบริห ำรจัดกำรให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  
เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและท่ัวถึง 

  5) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส และยุติธรรม 

  6) ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนขนส่ง อำทิ พัฒนำ

ระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยถนน พัฒนำระบบ
ขนส่งทำงอำกำศ และพัฒนำระบบขนส่งทำงน้ ำ 

  2) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง อำทิ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่อง 
ที่เกิดจำกกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในสำขำขนส่ง 

  3) พัฒนำระบบโลจิสติกส์ อำทิ พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนระบบกำรบริหำร
จัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้ได้มำตรฐำนสำกล และพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรอ ำนวย 
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 

  4) พัฒนำด้ำนพลังงำน อำทิ  จัดหำพลังงำนให้ เพียงพอและสร้ำงควำมมั่นคง 
ในกำรผลิตพลังงำน เพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรผลิต และกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำน
สะอำด 
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  5) พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล อำทิ พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโทรคมนำคมของ
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม  
ทำงธุรกิจ 

     6) พัฒนำระบบน้ ำประปำ อำทิ พัฒนำระบบน้ ำประปำให้ครอบคลุมและทั่วถึง และ 
กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรสร้ำงนวัตกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  1) เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดัน 

สู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม อำทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนำกลุ่มเทคโน โลยีที่ประเทศไทย 
มีศักยภำพพัฒนำได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น ำสู่กำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 

  2) พัฒนำผู้ประกอบกำรให้ เป็นผู้ ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี  อำทิ  ส่ งเสริม
ผู้ประกอบกำรให้มีบทบำทหลักด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำนวัตกรรม 
ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดกำรธุรกิจที่ผสำนกำรใช้เทคโนโลยี  
ให้แพร่หลำยในกลุ่มผู้ประกอบกำรธุรกิจของไทย 

  3) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ด้ำนบุคลำกรวิจัย อำทิ กำรเร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ STEM และพัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
เทคโนโลยี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ   1) กำรพัฒนำภำคเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ 

ให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง พัฒนำภำคเหนือให้ เป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง พัฒนำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจำกควำมยำกจนสู่ เป้ ำหมำยกำรพ่ึงตนเอง พัฒนำภำคกลำง 
เป็นฐำนเศรษฐกิจชั้นน ำ พัฒนำภำคใต้เป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ท่ีหลำกหลำย 

  2) กำรพัฒนำเมือง อำทิ  พัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองศูนย์กลำงของจั งหวัด 
ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองอย่ำงมีบูรณำกำรภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของส่วนกลำง 
ส่วนท้องถิ่นภำคประชำสังคม และภำคเอกชน พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง 

  3) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจ อำทิ พัฒนำฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก 
ให้เป็นฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมหลักของประเทศที่ขยำยตัวอย่ำงมีสมดุล มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
ศักยภำพของพ้ืนที่ พัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำนให้เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 1) ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและกำรลงทุนกับมิตร

ประเทศ และแสวงหำตลำดใหม่ส ำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย 
  2) พัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนำคม 

ในกรอบควำมร่วมมืออนุภูมิภำคภำยใต้แผนงำน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และ
ภูมิภำคอำเซียนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ 

  3) พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรบริกำร และ 
กำรลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภำค  

  4) ส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศของผู้ประกอบกำรไทย 
  5) เปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในลักษณะหุ้นส่วน

ทำงยุทธศำสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำคท่ีมีควำมเสมอภำคกัน 
  6) สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำ

ประเทศ 
  7) เข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศโดยมีบทบำทที่สร้ำงสรรค์ 
  8) ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำคและนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงในทุกด้ำนที่

เกี่ยวกับเรื่องควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน 
  9) บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
  10) ส่งเสริมให้เกิดกำรปรับตัวภำยในประเทศที่ส ำคัญ 
    จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานานาชาติ พบว่า  แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจฯ ได้กล่ำวไว้ในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ โดยก ำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 3) คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมาตรฐานสากล และสำมำรถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ ภำคเอกชน และ
ผู้เชี่ยวชำญ ทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำสำขำวิชำที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสู่ควำมเป็นเลิศ  
กำรพัฒนำงำนวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยำยกำรจัดท ำและกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะให้มำกข้ึน และ
จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คน 
ทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ และใช้มำตรกำรทำงภำษีจูงใจ  
ให้ภำคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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 เพ่ือเป็นแผน

แม่บทส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว ทั้งนี้เป็นกำรจัดท ำขึ้นมำเพ่ือทดแทนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง  (พ.ศ. 2552-2559)  
ซึ่งสิ้นสุดในปี 2559 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 มีสำระครอบคลุมทุกมิติ อำทิ กำรปฏิรูป
กำรเรียนรู้กำรกระจำยอ ำนำจไปสู่สถำนศึกษำตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่ใช้โรงเรียนเป็นฐำน  
กำรปฏิรูประบบกำรผลิตและพัฒนำครู กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ 

  แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติยึดหลักส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ 
ประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียมและทั่วถึงหลัก
ปรั ชญ ำของเศรษฐกิ จพอ เพี ยงและหลั กกำรมี ส่ วน ร่ วมของทุ กภำคส่ วนของสั งคม  อีกทั้ ง 
ยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ประเด็นส ำคัญ 
เช่น คุณภำพของคนทุกช่วงวัยกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ ำของ  
กำรกระจำยรำยได้ และวิกฤตด้ำนสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ยังยึดตำมแนวทำงของยุทธศำสตร์ชำติ                   
(National Strategy) เป็นหลักและกรอบควำมคิดส ำคัญในกำรจัดท ำแผนฉบับนี้ 

  วิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ มีดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

  เป้ำหมำยส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) มีทั้งสิ้น 5 ประกำร ดังนี้ 
  1)  ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) 
  2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

อย่ำงเท่ำเทียม (Equity) 
  3) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถ 

เต็มตำมศักยภำพ (Quality) 
  4) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรลงทุนทำงกำรศึกษำ 

ที่คุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency) 
  5) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
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   โดยมีรำยละเอียดของแต่ละยุทธศำสตร์ สรุปไดด้ังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เป้าหมาย 1)  คนทุกช่วงวัยมีควำมรักสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 

ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
   3) คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ

สถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ

เฉพำะกิจ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   3) ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่ พิ เศษ  

(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 

   4) พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือจัดกำรระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำม 
ในรูปแบบใหม่ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

   เป้ าหมาย  1 ) ก ำลั งคนมีทั กษะที่ ส ำคัญ จ ำ เป็ นและมีสมรรถนะต รงตำม 
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

   2) สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 

   3) กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 

   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรง 
ตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

   2) ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
   3) ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิต

และมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยมีทักษะและ

คุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

และมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
   3) สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ 

ตำมหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
   4) แหล่งเรียนรู้  สื่อ ต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรี ยนรู้มีคุณภำพและ

มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
   5) ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
   6) ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
   7) ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ควำมรู้

ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
   2) ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ 

มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
   3) สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
   4) พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
   5) พัฒนำคลังข้อมลู สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
   6) พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   7) พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพ 

   2) กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
   3) ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง 

เป็นปัจจุบัน เพื่อกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 

ที่มีคุณภำพ 
   2) พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
   3) พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
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    ข้อย่อย 1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐาน
ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได้และสามารถ  
ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 

   2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 

   3) กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

   2) ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   3) พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   เป้ าหมาย  1 ) โครงสร้ำงบทบำทและระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
มีควำมคล่องตัวชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได้ 

   2) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ  

   3) ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนและพ้ืนที่ 

   4) กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะ 
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 

   5) ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรม
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 

   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   2) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
   3) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
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   4) ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

   5) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   จากการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 พบว่า ได้มีกำรกล่ำวถึง

กำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติในส่วนของสถำนศึกษำไว้ในชำติยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอ
ภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ มีกำรก ำหนดไว้ในแนวทำงกำรพัฒนำข้อ 3) พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำน
กำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยง และเข้ำถึงได้  ข้อย่อย 1) พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำและด้ำนอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องให้มีมำตรฐำนครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีควำมเป็นเอกภำพ เทียบเคียงกับมำตรฐำน
นานาชาติได้และสำมำรถใช้ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนภำยนอก           
ที่เก่ียวข้อง แต่ในส่วนของระดับอุดมศึกษำไม่ได้กล่ำวไว้ชัดเจน 

 
3.4 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) (ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2551: 33-34) เป้ำหมำยของกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับที่ 2 เมื่อ
สิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “กำรยกระดับคุณภำพอุดมศึกษำไทยเพ่ือผลิตและพัฒนำบุคลำกร 
ทีม่ีคุณภำพสำมำรถปรับตัวส ำหรับงำนที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพอุดมศึกษำไทยสร้ำงควำมรู้และ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในโลกำภิวัตน์ สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมำภิบำล กำรเงิน กำรก ำกับมำตรฐำนและเครือข่ำยอุดมศึกษำ              
บนพื้นฐำนของเสรีภำพทำงวิชำกำร ควำมหลำกหลำยและเอกภำพเชิงระบบ” 

   จำกกำรศึกษำกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
พบว่ำ ได้ก ำหนดควำมเป็นสำกลไว้ โดยก ำหนดบทบำทของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ               
ในกำรแข่งขันของประเทศ ให้อุดมศึกษำเป็นกลไกส ำคัญหนึ่งในกำรเพ่ิมศักยภำพของประเทศในเวทีสำกล                 
ผ่ำนกำรสร้ำงและพัฒนำก ำลังคน และกำรสร้ำงควำมรู้และนวัตกรรมผ่ำนระบบวิจัยและพัฒนำ 
เพ่ือประโยชน์ในภำคกำรผลิตโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรยกระดับควำมเข้มแข็งของสังคมโดยรวม  
แนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ รัฐควรลงทุนสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ำนเทคโนโลยีฮำร์ดแวร์ ซอฟแวร์เนื้อหำสำระ
อุตสำหกรรมระดับชำติ กำรส่งออก ตลอดจนภูมิปัญญำชำวบ้ำน เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันระดับสากลและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และจัดท ำกรอบนโยบำยกำรพัฒนำระบบ “กำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษำ 

  ได้ก ำหนดแนวทางการพัฒนาบัณพิตในอนาคต คืออุดมศึกษำควรส่งเสริมกิจกรรม
นอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กำรเรียนรู้ของเยำวชนและนักศึกษำในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม 
(Socialization) สมรรถนะพ้ืนฐำนที่ข้ำมพ้นควำมรู้วิชำกำร (Base line competencies) กำรสะสม
ควำมรู้และควำมสำมำรถเชิงบูรณำกำรที่ฝังตัว (Tacit knowledge and ability) ที่หำไม่ได้จำกกำรเรียน
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กำรสอนในห้อง ที่ขำดกำรปฏิสัมพันธ์ โดยปรับรูปแบบและเนื้อหำให้เหมำะสมกับสภำพสังคม กำรบูรณำ
กำรกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ำกับหลักสูตรเป็นอีกแนวทำงหนึ่ง เพ่ือให้นักศึกษำได้ฝึก มีควำม
ท้ำทำยต่อนักศึกษำและต่ออำจำรย์มำกกว่ำกำรสอนต ำรำอย่ำงเดียว และเพ่ือเป็นกำรเปิดโลกทัศน์และ
เตรียมควำมพร้อมส ำหรับบัณฑิตในสภำวะโลกำภิวัฒน์ กำรเพ่ิมควำมเข้มข้นและประสิทธิภำพของกำร
เรียนรู้ของนักศึกษำทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุน ทั้งนี้ กำรเรียน
ด้ำนภำษำที่มีประสิทธิภำพและกำรซึมซับวัฒนธรรมต้องมีบริบท กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ กำรเพ่ิม 
Mobility ของนักศึกษำและอำจำรย์ การจัดหลักสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกส ำคัญ 

  นอกจำกนี้ กำรให้ประชำคมอุดมศึกษำเรียนรู้และเห็นคุณค่ำของพหุลักษณ์ 
พหุวัฒนธรรม กำรเห็นจุดอ่อนจุดแข็งและทำงเลือกจ ำเป็นต้องส่งเสริมควำมหลำกหลำย (Diversity) และ 
(Mobility) ของนักศึกษำต่ำงวัย ต่ำงภูมิหลังวัฒนธรรมและสังคม ต่ำงเผ่ำพันธุ์ เช่น การจัดโควต้า
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายในประเทศกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศ
กลุ่มอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเซียใต้ กำรรับนักศึกษำวิทยำลัยชุมชนเข้ำเรียนต่อในมหำวิทยำลัย 4 ปี 
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติของนักศึกษำมหำวิทยำลัยในพื้นที่บริกำรของวิทยำลัยชุมชน เป็นต้น 

 
3.5  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570)  

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2556) 
  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชมีกำรก ำหนดกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำระยะยำว  

15 ปี  เพ่ือเป็น เป้ ำหมำยกำรพัฒนำในระดับมหำวิทยำลัย/ระดับคุณภำพ โดยแบ่ งช่ วงเวลำ 
ออกเป็น 3 ระยะ คือในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2556-2560) ช่วงปีที่ 10 (พ.ศ. 2561-2565) และในช่วง 
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) 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ของมหำวิทยำลัย จึงก ำหนดพันธกิจที่ต้องด ำเนินกำร                    

ในแผนพัฒนำ มสธ. ระยะยำว 15 ปี  (พ.ศ. 2556 -2570) และแสดงควำมเชื่อมโยงสู่ พันธกิจ 
ในแผนยุทธศำสตร์ มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ระยะแรกให้เห็นตำมตำรำงเปรียบเทียบดังนี้ 

 
แผนพัฒนา มสธ. ระยะยาว 15 ปี 

(พ.ศ. 2556-2570) 
แผนพัฒนา มสธ. ระยะยาว 5 ปี 

(พ.ศ. 2556-2560) 
พันธกิจที่ 1 : พัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกล 

โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพ่ือตอบสนอง 
ต่อกำรพัฒนำประเทศ ภูมิภำค และโลก 

พันธกิจที่ 1 : พัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกล
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิต
บัณฑิตทุกระดับเพ่ือตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ 

พันธกิจที่ 2 : วิจัย ส่งเสริมและพัฒนำองค์
ควำมรู้ ด้ำนกำรศึกษำทำงไกลและองค์ควำมรู้ 
ด้ำนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจที่ 2 : วิจัย ส่งเสริมและพัฒนำองค์
ควำมรู้ ด้ำนกำรศึกษำทำงไกลและองค์ควำมรู้ 
ด้ำนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจที่ 3 : บริกำรวิชำกำรโดยพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ชุมชน และ องค์กร สถำบัน 
ในสังคมเพ่ือน ำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้และสังคม
ฐำนควำมรู้ 

พันธกิจที่ 3 : บริกำรวิชำกำรโดยพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ชุมชน และ องค์กร สถำบัน 
ในสังคมเพ่ือน ำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้และสังคม
ฐำนควำมรู้ 

พันธกิจที่ 4 : อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนำ และ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ 

พันธกิจที่ 4 : อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนำ และ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ 

พันธกิจที่ 5 : พัฒนำองค์กรสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยเปิดชั้นน ำของโลก 

พันธกิจที่ 5 : พัฒนำองค์กรสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยเปิดชั้นน ำของโลก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ในแผนฯ ระยะยาว 15 ปี 

เป้าประสงค์ในแผนฯ  
ระยะยาว 15 ปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ในแผนฯ ระยะ 5 ปี 

เป้าประสงค์ 
ในแผนฯ ระยะ 5 ปี 

พันธกิจที่ 1 : พัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพ่ือตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำประเทศ ภูมิภำค และโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
เพ่ิมศักยภำพบัณฑิต/ 
ก ำลังคนใหม่คุณภำพ
และขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันสู่ระดับ
สำกล 

1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตและ
พัฒนำก ำลังคน  
ให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตำม
มำตรฐำนและอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัย 
ให้มีคุณภำพตอบสนอง
พลวัตของกำรจ้ำงงำน
และกำรแข่งขันในระดับ
สำกล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
เพ่ิมศักยภำพบัณฑิต/
ก ำลังคนของประเทศ 
ให้มีขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันสู่ระดับ
สำกล 

1.1 เพื่อผลิตบัณฑิต  
ที่มีคุณธรรมน าความรู้ 
และจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานตอบสนอง
ต่อการพัฒนาสังคม
และประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
พัฒนำควำมเข้มแข็ง 
ทำงวิชำกำรให้สำมำรถ
แข่งขันได้และยกระดับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 
สู่สำกลตำมอัตลักษณ์
ของสถำบัน 

2.1 เพ่ือสร้ำงมำตรฐำน
กำรศึกษำในระบบ
กำรศึกษำทำงไกล และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำมอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย  
ให้มีควำมเข้มแข็งทำง
วิชำกำร และสำมำรถ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชำติและ
นำนำชำติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
พัฒนำควำมเข้มแข็ง 
ทำงวิชำกำร และ
ยกระดับมำตรฐำน
กำรศึกษำสู่สำกล
ตำมอัตลักษณ์ของ
สถำบัน 

2.1 เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิด
ทางไกลชั้นน าที่ 
ได้รับการยอมรับ 
ในระดับสากล โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
ในการพัฒนาระบบ 
การเรียนการสอน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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4. แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาต่างประเทศ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

4.1 แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาต่างประเทศของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. เดิม)  

  สกอ. (เดิม) ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ และหลักสูตร
ภำษำต่ำงประเทศของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2542 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 
2542) ไว้ดังนี้ 

   หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หมำยถึง หลักสูตรภำษำต่ำงประเทศทุกภำษำที่ใช้สื่อ 
กำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำต่ำงประเทศ 

  หลักสูตรนานาชาติ หมำยถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหำสำระที่มีมำตรฐำนและเปิดโอกำส 
ให้ใช้ภำษำเป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอนได้ทุกภำษำ รวมทั้งเปิดโอกำสให้นักศึกษำต่ำงชำติเข้ำศึกษำได้
จ ำแนกได ้ดังนี้ 

  1) หลักสูตรนานาชาติ ลักษณะนำนำชำติศึกษำ (International Studies Program) 
ควรมีเนื้อหำสำระกิจกรรมครอบคลุมกำรศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม กำรเมืองของประเทศ 
ต่ำง ๆ ซึ่งอำจศึกษำในลักษณะภูมิภำคกำรศึกษำ (Area Studies) เช่น ไทยศึกษำ อเมริกำศึกษำ เอเซีย
ศึกษำ เป็นต้น เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ และควำมเข้ำใจอันดี (Common Understanding) กำรพ่ึงพำ 
ซึ่งกันและกัน (Inter-dependent World) กำรขยำยโลกทัศน์ให้กว้ำง (Global Perspective) สู่กำรเป็นประชำคม
โลกที่ต้องมีกำรค้ำขำยแข่งขันทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงเทคโนโลยี 
(Technology Transfer) 

  2) หลักสูตรนานาชาติ (International Programs) มีลักษณะต่อไปนี้  (1) เป็นหลักสูตร 
ที่เปิดโอกำสให้ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศเข้ำศึกษำ (2) เนื้อหำของหลักสูตรต้องมีควำมเป็นนำนำชำติ  
(3) อำจำรย์ผู้สอนต้องมีประสบกำรณ์ในเนื้อหำวิชำที่สอนและมีควำมรู้ภำษำที่ใช้สอนอยู่ในเกณฑ์ดีมำก  
(4) อุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน ต ำรำเรียน สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ๆ และสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีควำมทันสมัยและเอ้ือให้นักศึกษำสำมำรถใช้ประโยชน์ได้มำกที่สุด (5) เป็นหลักสูตร 
ที่มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติ เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรศึกษำ
กับสถำบันต่ำงประเทศ ได้แก่ กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ และนักวิชำกำรรวมถึงกำรปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่ำง
วัฒนธรรมและระหว่ำงชำติ เป็นต้น (6) ควรมีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันต่ำงประเทศ 

  3) รูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบ เช่น  
กำรขอควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร กำรส่งผู้เชี่ยวชำญมำท ำกำรสอน  
กำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์และนักศึกษำ กำรเทียบโอนหน่วยกิต กำรให้ปริญญำระหว่ำงสถำบัน (Joint 
Degree Program) และกำรร่วมมือกับต่ำงประเทศในรูปแบบอ่ืน ๆ (Joint Venture) 
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4.2  แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย  พ.ศ. 2559 
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2559: 1-2) 

  ความหมาย 
  การจัดการศึกษาในต่ างประเทศของสถ าบัน อุดมศึกษาของไทย  หมำยถึ ง  

กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในต่ำงประเทศโดยสถำบันอุดมศึกษำของไทย ทั้งกำรจัด  
กำรเรียนกำรสอน โดยสถำบันอุดมศึกษำของไทย หรือโดยควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ 
ทั้งนี้ยกเว้นกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 

  สถาบันอุดมศึกษาของไทย  หมำยถึง สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ เอกชน และ
มหำวิทยำลัย ในก ำกับและในสั งกัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  (เดิม ) และ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

  สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ หมำยถึง สถำบันอุดมศึกษำที่มิใช่สถำบันอุดมศึกษำ
ของไทย หมำยรวมถึง หน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำหรือวิจัย อำทิ สถำบันวิจัย สถำบัน
วิชำชีพเฉพำะทำงชั้นสูง 

  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ  หมำยรวมวิธีกำรเรียนกำรสอน 

ในชั้นเรียนโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยอำจจัดกำรศึกษำตำมรูปแบบ ดังนี้ 

  1) เป็นกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำของไทย โดยได้รับปริญญำของไทย หรือ 
  2) เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำของไทยกับสถำบันอุดมศึกษำ

ต่ำงประเทศโดยได้รับปริญญำของไทย และ/หรือปริญญำร่วม 
  แนวทางการจัดการศึกษา 
  1) สถำบันอุดมศึกษำของไทยที่ไปจัดกำรศึกษำในต่ำงประเทศต้องเป็นสถำบันที่จัดตั้ง

โดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของไทย และจัดกำรศึกษำอย่ำงมีมำตรฐำนและคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรฯ และเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและกระทรวงศึกษำธิกำร
ของประเทศไทย 

  2) สถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ ต้องจัดตั้งโดยถูกต้องตำมกฎหมำยมีมำตรฐำน
คุณภำพตำมเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของประเทศนั้น ๆ และได้รับกำรรับรองวิทยฐำนะโดยหน่วยงำนของรัฐ หรือ
หน่วยงำนอื่นที่รัฐมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ในประเทศนั้น ๆ 
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  การจัดการศึกษา 
  1) สถำบันอุดมศึกษำของไทยต้องด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องตำมระเบียบ

กฎหมำย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องของประเทศนั้น ๆ 
  2) ในกรณีที่สถำบันอุดมศึกษำของไทยท ำควำมตกลงร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำกับ

สถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ แล้วแจ้งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำทรำบ 

  หลักสูตร/สาขาวิชา 
  1) หลักสูตรที่สถำบันอุดมศึกษำของไทยเปิดสอนตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ต้องสอดคล้องตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำที่มีผล  
ใช้บังคับในขณะนั้น และเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และต้องมีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด กรณีเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำของไทยกับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ โดยได้รับปริญญำของไทย และ/หรือปริญญำร่วม 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมำยตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ 

  2) สถำบันอุดมศึกษำไทยต้องรำยงำนข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 
และข้อมูลวิทยำนิพนธ์ ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำทรำบ และติดตำมก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำ 

  กำรให้ปริญญำให้เป็นไปตำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงทั้งสองสถำบัน  
 
4.3  จุดมุ่งหมายในการจัดหลักสูตรนานาชาติ 
  จุดมุ่งหมำยส ำคัญของรัฐในกำรจัดหลักสูตรนำนำชำติเรียงล ำดับดังนี้ (ทองอินทร์ 

วงศโ์สธร ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ และวรรณำ โพธิ์น้อย, 2540: 26) 
1)  กำรผลิตบัณฑิตที่สำมำรถท ำงำนในหน่วยงำนของประเทศที่ลักษณะงำนเกี่ยวข้อง

กับต่ำงประเทศ 
2)  กำรพัฒนำคณำจำรย์ของสถำบัน 
3)  กำรเตรียมคนไทยให้มีบทบำทในเวทีโลก 
4)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สำมำรถท ำงำนในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
5)  เพ่ื อ เพ่ิมควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับประเทศและกลุ่ มประเทศที่ มีควำมส ำคัญ 

ทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองต่อประเทศไทย 
6)  เพ่ือให้ชำวต่ำงประเทศมีควำมรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและมี โอกำสเรียนรู้วิถีชีวิต 

คนไทยมำกขึ้น 
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4.4  รูปแบบในการจัดหลักสูตรนานาชาติ กำรจัดหลักสูตรนำนำชำติของถำบันอุดมศึกษำไทย 
ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำโดยใช้ควำมร่วมมือกันและกำรออกใบปริญญำบัตร  
เป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ (ธเนศ จิตสุทธิภำกร, 2547: 6) 

1)  สถำบันอุดมศึกษำไทยจัดเอง  
2)  สถำบันอุดมศึกษำไทยร่วมมือกันระหว่ำงสถำบันในประเทศ  
3)  สถำบันอุดมศึกษำไทยร่วมมือกับต่ำงประเทศ  
4)  สถำบันอุดมศึกษำไทยร่วมมือกับต่ำงประเทศจัดตั้งในลักษณะเป็นสถำบัน-

อุดมศึกษำนำนำชำติ 
 

4.5  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (2558) ได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  

เรื่อง เกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 โดยมีสำระที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  อาจารย์ประจําหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สำขำวิชำของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้ำที่สอนและค้นคว้ำวิจัยในสำขำวิชำดังกล่ำว ทั้งนี้ สำมำรถ  
เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหลำยหลักสูตรได้ในเวลำเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อำจำรย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำของหลักสูตร 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีภำระหน้ำที่ 
ในกำรบริหำร และพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรควบคุมคุณภำพ  
กำรติดตำมประเมินผล และกำรพัฒนำหลักสูตร อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ ำหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ โดยจะเป็นอำจำรย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่ำ 1 หลักสูตร  
ในเวลำเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยำกำร หรือสหวิทยำกำร ให้เป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำมำรถซ้ ำได้ไม่เกิน 2 คน 

  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ หลักสูตรปริญญำโทและปริญญำเอก มุ่งให้มีควำมสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของชำติ ปรัชญำของกำรอุดมศึกษำ  ปรัชญำของ
สถำบันอุดมศึกษำและมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพที่เป็นสำกล เน้นกำรพัฒนำนักวิชำกำรและนักวิชำชีพ
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถระดับสูง ในสำขำวิชำต่ำง ๆ โดยกระบวนกำรวิจัยเพ่ือให้สำมำรถบุกเบิกแสวงหำ
ควำมรู้ใหม่ได้อย่ำงมีอิสระ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
เชื่อมโยงและบูรณำกำรศำสตร์ที่ตนเชี่ยวชำญกับศำสตร์อ่ืนได้อย่ำงต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญำโท มุ่งให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรสร้ำงและ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ใหม่เพ่ือกำรพัฒนำงำนและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญำเอก มุ่งให้มีควำมสำมำรถ 
ในกำรค้นคว้ำวิจัยเพ่ือสรรค์สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนสังคม 
และประเทศ 
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  ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภำค โดย 1 ปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำค
กำรศึกษำปกติ 1 ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์  สถำบันอุดมศึกษำที่เปิด
กำรศึกษำภำคฤดูร้อน ให้ก ำหนดระยะเวลำและจ ำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
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)  รำยวิชำภำคปฏิบัติ ที่ ใช้เวลำฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมงต่อภำค

กำรศึกษำปกต ิให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค 
3)  กำรฝึกงำนหรือกำรฝึกภำคสนำม ที่ใช้เวลำฝึกไม่น้อยกว่ำ 45 ชั่วโมงต่อภำค

กำรศึกษำปกต ิให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภำค 
4)  กำรท ำโครงงำนหรือกิจกรรมกำรเรียนอ่ืนใดตำมที่ได้รับมอบหมำย ที่ใช้เวลำท ำ

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 ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36  หน่วยกิต 

โดยแบ่งกำรศึกษำเป็น 2 แผน คือ แผน ก เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรวิจัยโดยมีกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ดังนี้ 
แบบ ก1 ท ำเฉพำะวิทยำนิพนธ์ซึ่งมีค่ำเทียบได้ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต สถำบันอุดมศึกษำอำจก ำหนด 
ให้เรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมหรือท ำกิจกรรมทำงวิชำกำรอ่ืนเพ่ิมขึ้ นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้อง 
มีผลสัมฤทธิ์ตำมที่สถำบันอุดมศึกษำก ำหนด แบบ ก2 ท ำวิทยำนิพนธ์ซึ่งมีค่ำเทียบได้ไม่น้อยกว่ำ  
12 หน่วยกิตและศึกษำงำนรำยวิชำอีกไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
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   แผน ข เป็นแผนกำรศึกษำที่ เน้นกำรศึกษำงำนรำยวิชำ โดยไม่ต้องท ำ
วิทยำนิพนธ์ แต่ต้องมีกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

2)  ปริญญาเอก แบ่งกำรศึกษำเป็น 2 แบบ โดยเน้นกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำนักวิชำกำร 
และนักวิชำชีพชั้นสูง คือ 

    แบบ 1 เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรวิจัยโดยมีกำรท ำวิทยำนิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ควำมรู้ใหม่ สถำบันอุดมศึกษำอำจก ำหนดให้เรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมหรือท ำกิจกรรมทำงวิชำกำรอ่ืนเพ่ิมขึ้น  
ก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตำมที่สถำบันอุดมศึกษำก ำหนด ดังนี้ แบบ 1.1 ผู้เข้ำศึกษำ 
ที่ส ำเร็จปริญญำโท จะต้องท ำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต แบบ 1.2 ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำ
ตรี จะต้องท ำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยำนิพนธ์ตำมแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้อง  
มีมำตรฐำนและคุณภำพเดียวกัน 

    แบบ 2 เป็นแผนกำรศึกษำที่เน้นกำรวิจัยโดยมีกำรท ำวิทยำนิพนธ์ที่มีคุณภำพสูง
และก่อให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ และศึกษำงำนรำยวิชำเพ่ิมเติม ดังนี้  แบบ 2.1  
ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำโท จะต้องท ำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต และศึกษำงำนรำยวิชำอีก
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต แบบ 2.2 ผู้เข้ำศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำตรี จะต้องท ำวิทยำนิพนธ์ไม่น้อยกว่ำ  48 
หน่วยกิต และศึกษำงำนรำยวิชำอีกไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิทยำนิพนธ์ตำมแบบ 2.1 และแบบ 
2.2 จะต้องมีมำตรฐำนและคุณภำพเดียวกัน 

  จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
1) ปริญญาโท 

    อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและมีผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่  
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำร  
ที่ ไม่ ใช่ส่วนหนึ่ งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ ได้รับกำรเผยแพร่  
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร  
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

    กรณีที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับสำขำวิชำที่ไม่สำมำรถสรรหำอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตำมจ ำนวน หรือมีจ ำนวนนักศึกษำน้อยกว่ำ 10 คน ทำงสถำบันอุดมศึกษำ 
ต้องเสนอจ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
พิจำรณำเป็นรำยกรณ ี
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   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1) อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและกำรค้นคว้ำอิสระ ต้องเป็นอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรมีคุณวุฒิ ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้ นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่ มี ต ำแหน่ ง 
รองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ และเป็นผลงำน 
ทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

2) อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
     อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงำน

ทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม  
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ  
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง 

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
ข้ำงต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง เป็นที่ยอมรับ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำ
แห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ 

     อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน รวมไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทั้งนี้ ประธำนกรรมกำรสอบต้องไม่เป็นอำจำรย์  
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม โดยอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้อง  
มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงำนทำงวิชำกำรดังนี้ 

(1) กรณีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำ เพ่ือรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

(2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ และ 
มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ ในฐำนข้อมูลที่ เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 10 เรื่อง 

     กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
ข้ำงต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูง เป็นที่ยอมรับ  
 ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ หรือกำรค้นคว้ำอิสระ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก 
สภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ 
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     อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอำจำรย์ประจ ำหรืออำจำรย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือในสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับ
ปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง  
ให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  ทั้งนี้ อำจำรย์พิเศษ 
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

    2) ปริญญาเอก 
     อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำ

โทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือ
รับ ป ริญ ญ ำ  และ เป็ น ผล งำน ท ำงวิ ช ำก ำรที่ ได้ รั บ ก ำร เผ ยแพ ร่ ต ำม ห ลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก ำห น ด 
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่
ไม่ ใช่ส่วนหนึ่ งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ ได้รับกำรเผยแพร่ 
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร 
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

     กรณีที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับสำขำวิชำที่ไม่สำมำรถสรรหำอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตำมจ ำนวน หรือมีจ ำนวนนักศึกษำน้อยกว่ำ 10 คน ทำงสถำบันอุดมศึกษำต้อง
เสนอจ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพิจำรณำ
เป็นรำยกรณ ี

     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และมีผลงำน
ทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่  
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 3 รำยกำร 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก  ส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร  
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ที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
ข้ำงต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงมำก เป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น และ
แจ้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ 

    อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน รวมไม่น้อยกว่ำ 5 คน ทั้งนี้  ประธำนกรรมกำรสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก โดยอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 

    1) กรณีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำท่ีมีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
กำรศึกษำ เพ่ือรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

    2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและ 
มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรที่มีชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นำนำชำติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ไม่น้อยกว่ำ 5 เรื่อง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรตำมที่ก ำหนด
ข้ำงต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจะต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์สูงมำก เป็นที่ยอมรับ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันอุดมศึกษำแห่งนั้น  และ
แจ้งคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ 

    อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอำจำรย์ประจ ำหรืออำจำรย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือในสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและ 
มีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับ  
กำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 
1 รำยกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

    ในกรณีรำยวิชำที่สอนไม่ใช่วิชำในสำขำวิชำของหลักสูตร อนุโลมให้อำจำรย์ 
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ท ำหน้ำที่
อำจำรย์ผู้สอนได้ 

    ทั้งนี้ อำจำรย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 
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  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
  1)  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของ

นักศึกษำปริญญำโทและปริญญำเอกตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    กรณี อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีคุณ วุฒิ ปริญญำเอกหรือเที ยบ เท่ ำ และ 

มีผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์ ให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำโทและ
เอกรวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภำคกำรศึกษำ 

    กรณีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ และด ำรง
ต ำแหน่งระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่ มีต ำแหน่งรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์ ให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำระดับปริญญำโทและเอก รวมได้ไม่เกิน 10 คนต่อภำคกำรศึกษำ 

    กรณีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ และด ำรง
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์และมีควำมจ ำเป็นต้องดูแลนักศึกษำเกินกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดให้เสนอต่อสภำ
สถำบันพิจำรณำแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภำคกำรศึกษำ หำกมีควำมจ ำเป็นต้องดูแลนักศึกษำมำกกว่ำ 
15 คน ให้ขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเป็นรำยกรณี 

  2)  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระของ
นักศึกษำปริญญำโทได้ไม่เกิน 15 คน 

    หำกเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำทั้งวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ ให้คิดสัดส่วน
จ ำนวนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ ำนวนนักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภำคกำรศึกษำ 

  3)  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท ำหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และ/
หรืออำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ และ/หรืออำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1)  ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
  2)  ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  

ที่มีผลกำรเรียนดีมำก หรือปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และมีผลกำรสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด 

    การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 
หน่วยกิต ในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ และให้ใช้เวลำศึกษำในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

    1) ปริญญำโท ให้ใช้เวลำศึกษำไม่เกิน 5 ปีกำรศึกษำ 
    2) ปริญญำเอก ผู้ที่ส ำเร็จปริญญำตรีแล้วเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำเอกให้ใช้

เวลำศึกษำไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ ส่วนผู้ที่ส ำเร็จปริญญำโทแล้วเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำเอกให้ใช้เวลำ
ศึกษำ ไม่เกิน 6 ปีกำรศึกษำ 
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    กำรลงทะเบียนเรียนส ำหรับผู้เข้ำศึกษำแบบไม่เต็มเวลำ ให้สถำบันอุดมศึกษำ
ก ำหนดจ ำนวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ โดยเทียบเคียงกับจ ำนวน
หน่วยกิตท่ีก ำหนดข้ำงต้นในสัดส่วนที่เหมำะสม 

    หำกสถำบันอุดมศึกษำใดมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นพิเศษ กำรลงทะเบียนเรียนที่มี
จ ำนวนหน่วยกิตแตกต่ำงไปจำกเกณฑ์ข้ำงต้นก็อำจท ำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมำตรฐำน 
และคุณภำพกำรศึกษำ 

    เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
    1)  ปริญญาโท 
      แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย  

โดยคณะกรรมกำรที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้  ส ำหรับ
ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์  หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับ 
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

      แผน ก แบบ ก2 ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตรโดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำพร้อมทั้งเสนอวิทยำนิพนธ์
และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้งและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 

      ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
อย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ดังกล่ำว 

     แผน ข ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ และสอบผ่ำนกำรสอบประมวล
ควำมรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปำกเปล่ำในสำขำวิชำนั้น พร้อมทั้ง
เสนอรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระและสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่
สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ และรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระ หรือ
ส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
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     2)  ปริญญาเอก 
       แบบ 1 สอบผ่ ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  

เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท ำวิทยำนิพนธ์ เสนอวิทยำนิพนธ์ และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดย
คณะกรรมกำรที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอก
สถำบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 

       ส ำหรับผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำร
ตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื่อง 

       แบบ 2 ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ สอบผ่ำนกำรสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying  Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท ำวิทยำนิพนธ์ เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบ
ผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอกสถำบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 

       ส ำหรับผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำร
ตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

  ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา ปริญญำโทและปริญญำเอก สถำบันอุดมศึกษำ 
ที่มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ และอักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำไว้แล้ว ให้ใช้ชื่ อ
ปริญญำตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำนั้นในกรณีที่ปริญญำใดยังมิได้ก ำหนดชื่อไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ 
หรือกรณีที่สถำบันอุดมศึกษำใดไม่มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ และอักษรย่อ
ส ำหรับสำขำวิชำให้ ใช้ชื่อปริญญำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดชื่อปริญญำ ตำมที่คณะกรร มกำร 
กำรอุดมศึกษำก ำหนด 

  การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก ำหนดระบบกำรประกันคุณภำพ
ของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพอย่ำงน้อย 6 ด้ำน คือ  1) กำรก ำกับมำตรฐำน  
2) บัณฑิต 3) นักศึกษำ 4) คณำจำรย์ 5) หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 

  การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีกำรประเมินและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรทุกปีกำรศึกษำเพ่ือน ำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร  
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) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง 

กำรศึกษำวิ เครำะห์ จุ ดคุ้ มทุนกำรจัดกำรเรียนก ำรสอน ในระบบทำงไกลของมหำวิทยำลั ย 
สุโขทัยธรรมำธิรำช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทำงไกลของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช โดยครอบคลุมถึงกำรวิเครำะห์รำยรับ รำยจ่ำย และจุดคุ้มทุน ตลอดจน
อัตรำค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำกนักศึกษำในรำยกำรส ำคัญที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทำงไกล 
โดยวิเครำะห์จำกข้อมูลกรณีเฉพำะของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเท่ำนั้น  

     คณะผู้วิจัยได้ก ำหนดวิธีกำรวิจัยด้วยกำรวิจัยเชิงวิเครำะห์ปริมำณเกี่ยวกับ
รำยรับ รำยจ่ำย จุดคุ้มทุน และอัตรำส่วนเหลื่อมระหว่ำงรำยรับและรำยจ่ำย โดยศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลจำก
เอกสำรและหลักฐำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง กำรวิเครำะห์
ข้อมูลกระท ำโดยน ำข้อมูลมำปรับเข้ำกระบวนกำรวิเครำะห์เพ่ือประมำณต้นทุน โดยใช้เทคนิควิเครำะห์
สมกำรถดถอยร่วมกับสถิติเชิงพรรณำด้วยกำรหำค่ำร้อยละและค่ำเฉลี่ย 

     จำกกำรวิจัยพบว่ำ ภำวะกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ด ำเนินกำรให้บริกำรกำรเรียนกำรสอนระบบทำงไกลโดยมีต้นทุนกำรผลิตและบริหำร/ บริกำรทำงวิชำกำร
เป็นจ ำนวนเงินที่ใกล้เคียงกับอัตรำที่เรียกเก็บ คือ รวมทุกรำยกำรเป็นต้นทุนสูงถึงร้อยละ 98.22 ของอัตรำ
ที่เรียกเก็บจำกนักศึกษำ ซึ่งจะเหลือเงินจ ำนวนที่เป็นส่วนเหลื่อมระหว่ำงต้นทุนกับรำยได้อยู่เพียงร้อยละ 
1.78 ที่จะน ำไปใช้ด ำเนินกำรด้ำนอ่ืน ๆ ของมหำวิทยำลัยได้ 

     ผลจำกกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำรำยได้ของมหำวิทยำลัยอยู่ในระดับที่เกือบจะ 
ไม่คุ้มทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจะต้องพึงตระหนักถึงผลกระทบที่อำจเกิดกับ 
กำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยต่อไปในอนำคต 

     ข้อเสนอแนะ 1) มหำวิทยำลัยควรวำงแผนกำรผลิตและกำรให้บริกำร 
ที่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 2) ควรมีมำตรกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงรัดกุม 3) ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
ทดแทนก ำลังคนให้มำกขึ้น 4) เปิดหลักสูตร/สำขำวิชำใหม่ ณ จุดคุ้มทุน 5) หำแนวทำงในกำรลดต้นทุน 
กำรผลิตชุดวิชำ6) ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิมพ์เอกสำรกำรสอนที่เป็นค่ำใช้จ่ำยผันแปรลงไป 7) จัดกำรเรียน
กำรสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 8) มีควำมเด็ดขำดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
9) ปรับอัตรำค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกนักศึกษำให้คุ้มกับต้นทุน 
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   5.1.2  สุมาลี  สังข์ศรี และคณะ (2543) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทำงไกล 
ในมหำวิทยำลัยที่คัดสรรจำกประเทศต่ำง ๆ : ประสบกำรณ์เพ่ือประยุกต์สู่กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทำงไกล
ของไทย ในศตวรรษที่  21 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ื อศึกษำสภำพกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของ
มหำวิทยำลัยที่คัดสรรในประเทศต่ำง ๆ ในด้ำนนโยบำยและแผนงำน กำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตร 
กำรเรียนกำรสอนและสื่อกำรสอน ผู้เรียน ผู้สอน กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กำรบริกำรสนับสนุน
กำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2) เพ่ือศึ กษำปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของ
มหำวิทยำลัยที่คัดสรร 3) เพ่ือวิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยที่คัด
สรร และ 4) เพ่ือเสนอแนวทำงกำรประยุกต์ใช้ประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลที่ได้จำกประเทศ  
ต่ำง ๆ ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของไทย  

     กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ มหำวิทยำลัยที่จัดกำรศึกษำทำงไกล โดยไม่มี 
ชั้นเรียน จ ำนวน 5 แห่ง จำก 5 ประเทศ ใน 5 ภูมิภำคของโลก ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง ได้แก่ 
มหำวิทยำลัยเปิดประเทศอังกฤษ มหำวิทยำลัยอะธำบัสกำประเทศคำนำดำ มหำวิทยำลัยทำงอำกำศ
ประเทศญี่ปุ่น สถำบันกำรศึกษำระบบเปิดแห่งประเทศนิวซีแลนด์ และมหำวิทยำลัยเปิดแห่งแอฟริกำใต้ 
นอกจำกนั้นยังศึกษำสภำพกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชด้วย  

     กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยกำรศึกษำเอกสำรและกำรสืบค้นข้อมูลจำก
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยที่คัดสรร กำรสอบถำมข้อมูลจำกบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยกำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำทำงไกลในประเทศไทย และ 
กำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำทำงไกลในประเทศไทย กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

     ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้  
     1)  สภำพกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยที่คัดสรรในประเทศต่ำง ๆ 

มหำวิทยำลัยเปิดแต่ละแห่งยึดปรัชญำกำรศึกษำตลอดชีวิต มุ่งขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชน  
ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยเฉพำะผู้ที่ประกอบอำชีพแล้ว แต่ละแห่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับประกำศนียบัตร
ไปจนถึงระดับปริญญำ บำงแห่งเปิดถึงปริญญำเอก มีหลักสูตรหลำกหลำยสำขำ กำรเรียนกำรสอนใช้  
สื่อประสม ส่วนใหญ่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก บำงแห่งใช้สื่อคอมพิวเตอร์มำก กำรบริกำรสนับสนุนกำรศึกษำ
จัดอย่ำงหลำกหลำยและทั่วถึงในระดับพ้ืนที่ กำรประเมินผลกำรเรียนมีทั้งระหว่ำงภำคและปลำยภำค  
ทุกแห่งมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

     2)  ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยที่คัดสรรในประเทศต่ำง ๆ 
ปัญหำที่พบมำก คือ ปัญหำกำรออกกลำงคันและปัญหำกำรเรียนด้วยตนเองของนักศึกษำ ปัญหำผู้สอน  
ให้เวลำติดต่อกับนักศึกษำในด้ำนกำรเรียนน้อย ส่วนปัญหำด้ำนอ่ืน 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 
ด้ำนผู้เรียนบำงมหำวิทยำลัยก ำหนดอำยุผู้ เข้ำเรียน ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและสื่อบำงมหำวิทยำลัย 
มีบริกำรมำกกว่ำแห่งอ่ืน เช่น มีบริกำรติดตำมนักศึกษำ  

     4) แนวทำงพัฒนำกำรศึกษำทำงไกล โดยเฉพำะส ำหรับมหำวิทยำลัย - 
สุโขทัยธรรมำธิรำช มีดังนี้  ด้ำนนโยบำย ควรเน้นปรัชญำกำรศึกษำตลอดชีวิต และให้โอกำสแก่
ผู้ด้อยโอกำส ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ควรบริหำรในรูปแบบคณะกรรมกำรและมีหน่วยงำนเฉพำะที่จ ำเป็น 
ด้ำนหลักสูตร ควรมีหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและมีหลักสูตรนำนำชำติ 
ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและสื่อ ควรใช้ประโยชน์จำกสื่อคอมพิวเตอร์ในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ เรียน
กับผู้สอนมำกขึ้น ด้ำนกำรวัดและประเมินผลควรมีกำรประเมินทั้งระหว่ำงภำคและปลำยภำค ด้ำนบริกำร
สนับสนุนกำรศึกษำ ควรมีศูนย์กำรเรียนกระจำยทุกพ้ืนที่ มีบริกำรให้นักศึกษำติดต่ออำจำรย์และ
มหำวิทยำลัยได้สะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และมีบริกำรติดตำมนักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำน 

 
  5.1.3  ธเนศ จิตสุทธิภากร (2547) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรจัดกำร

โปรแกรมนำนำชำติของสถำบันอุดมศึกษำไทย ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้ องค์ประกอบของโปรแกรม
นำนำชำติเพ่ือสู่ควำมเป็นสำกลมีองค์ประกอบด้วยกัน 6 ด้ำน ประกอบด้วยนักศึกษำ อำจำรย์ กิ จกรรม
นำนำชำติ ทรัพยำกรสนับสนุนในกำรเรียนค้นคว้ำหำข้อมูล กำรบริหำรจัดกำร และหลักสูตรนำนำชำติ  

     ปี 2547 มีโปรแกรมนำนำชำติที่ เปิดสอนอยู่  520 หลักสูตร ในปี 2546  
มีนักศึกษำต่ำงชำติ จ ำนวน 4,170 คน เป็นนักศึกษำจำกประเทศจีนมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 28.44 ของ
นักศึกษำต่ำงชำติทั้งหมด และนักศึกษำส่วนมำกใช้ทุนส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 67.53 กำรจัดโปรแกรม
นำนำชำติมีกำรจัดอยู่ ใน 4 รูปแบบคือ รูปแบบที่  1 สถำบันอุดมศึกษำไทยจัดเอง รูปแบบที่  2 
สถำบันอุดมศึกษำไทยร่วมมือกันระหว่ำงสถำบันในประเทศ รูปแบบที่ 3 สถำบันอุดมศึกษำไทยร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ รูปแบบที่ 4 สถำบันอุดมศึกษำไทยร่วมมือกับต่ำงประเทศ จัดเป็นสถำบันนำนำชำติ 
โปรแกรมนำนำชำติอยู่ในรูปแบบที่ 1 มีมำกที่สุด รองลงมำ คือรูปแบบที่ 3 ส่วนรูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 4 
มีเท่ำกัน ปัญหำของกำรจัดโปรแกรมนำนำชำติส่วนมำกคือ จ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติน้อย และไม่มีควำมหลำกหลำย
ขณะที่กำรจัดกิจกรรมนำนำชำติมีน้อยเนื่องจำกขำดแคลนงบประมำณ 

     โปรแกรมนำนำชำติ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือหลักสูตรที่ เป็นสำกลและ
สภำพแวดล้อมที่ เป็นนำนำชำติ โครงสร้ำงกำรบริหำรโปรแกรมนำนำชำติมีอยู่ ใน 2 ลักษณะ  
คือ เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำภำควิชำภำยใต้คณะหรือเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะในรูปแบบของวิทยำลัย
นำนำชำติ 
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     ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรโปรแกรมนำนำชำติประกอบด้วย 13 
ปัจจัย คือ วิสัยทัศน์ ภำวะควำมเป็นผู้น ำ ควำมคล่องตัวในกำรบริหำร คุณภำพอำจำรย์ หลักสูตรทันสมัย 
เว็ปไซต์ทันสมัย กำรสื่อสำรดี ประชำสัมพันธ์เชิงรุก ใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนภำยนอก ควำมมีชื่อเสียงของสถำบัน ควำมสนใจร่วมกัน และกำรบอกต่อของศิษย์เก่ำ 
โดยใน 8 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จแรกมีอยู่ร่วมกันทุกโปรแกรมนำนำชำติ ทั้ง 4 รูปแบบ 

     กลยุทธ์ในกำรจัดกำรโปรแกรมนำนำชำติประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) กลยุทธ์ใน
กำรพัฒนำสู่ควำมเป็นนำนำชำติประกอบด้วย กลยุทธ์ในกำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยของนักศึกษำ กลยุทธ์
กำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยของคณำจำรย์ กลยุทธ์ในกำรพัฒนำกิจกรรมนำนำชำติ กลยุทธ์ในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรที่เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้เรียนในกำรค้นคว้ำหำข้อมูล กลยุทธ์ในกำรพัฒนำหลักสูตรให้มี 
ควำมเป็นสำกล และกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรโปรแกรมนำนำชำติ 2) กลยุทธ์ในกำรเพ่ิมศักยภำพ
ทำงกำรแข่งขันให้มีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ประกอบด้วยกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือและกล
ยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหำหลักสูตร 

 
  5.1.4  กนิษฐา  นาวารัตน์ (2549) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบและกลยุทธ์

กำรส่งเสริมควำมเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำนำนำชำติของประเทศไทย ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเครำะห์รูปแบบกำรส่งเสริมกำรศึกษำนำนำชำติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพำะในประเทศมำเลเซียและสิงคโปร์ 2) วิเครำะห์บริบทของกำรศึกษำนำนำชำติในประเทศไทย 
ศักยภำพของประเทศไทย และบทบำทควำมเป็นผู้น ำในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำนำนำชำติในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3) พัฒนำรูปแบบและกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำง
กำรศึกษำนำนำชำติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

     กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรส่งแบบส ำรวจ กำรสัมภำษณ์ และแบบสอบถำม กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ส่งแบบส ำรวจไป ได้แก่ สถำนฑูตมำเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เขมร พม่ำ ลำว เวียดนำม บรูไน 
และฟิลิปปินส์ประจ ำประเทศไทย เพ่ือส ำรวจรูปแบบกำรส่งเสริมกำรศึกษำนำนำชำติในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ กำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ 12 ท่ำนจำกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชน หน่วยงำนของรัฐและ
องค์กรต่ำงประเทศ กำรส่งแบบสอบถำมไปยังผู้บริหำรหลักสูตรนำนำชำติของสถำบัน -อุดมศึกษำของรัฐ
และเอกชน และหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง 63 สถำบัน โดยจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและตรวจสอบ
รูปแบบและกลยุทธ์เพื่อควำมเหมำะสมและสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง 

     จำกกำรเก็บข้อมูลดังกล่ำวและประมวลผลจำกกำรวิเครำะห์โอกำส -อุปสรรค 
จุดแข็ง-จุดอ่อน กำรใช้แรงผลักดันทั้ง 5 ของ Porter ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน และ 
กำรวิเครำะห์ศักยภำพโดยใช้ Diamond Model ของ Porter ผลกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบที่เหมำะสม 
ในกำรส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำนำนำชำติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ได้แก่ กำรเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำนำนำชำติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ในประเทศอนุภูมิภำคกลุ่มแม่น้ ำโขง (Greater Mekong Subregion/ GMS) ภำยใน 5 ปี พันธกิจที่ส ำคัญ 
ได้แก่ กำรสร้ำงหลักสูตรนำนำชำติให้ได้มำตรฐำนสำกล กำรสร้ำงผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในภูมิภำค  
กำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันทั้งในและต่ำงประเทศ และกำรส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่ำงชำติ โดยเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ กำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตให้มีสมรรถภำพสำกลและ  
กำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติ องค์ประกอบของรูปแบบและกลยุทธ์กำรส่งเสริมควำมเป็นศูนย์กลำง
กำรศึกษำนำนำชำติ (P.I.L.L.A.R. Model) ได้แก่ นโยบำย ระบบสำรสนเทศ ผู้มีบทบำทหลัก กฎหมำย
และระเบียบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร โดยกลยุทธ์แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร แผน
โครงกำร และกลยุทธ์เพื่อน ำไปปฏิบัติ 

     กลยุทธ์ เพ่ื อน ำไปปฏิบั ติ มี  3  ระดับด้ วยกัน  ได้ แก่  ระดับรัฐบำลและ
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งควรปรับนโยบำยและทิศทำงให้ชัดเจน และให้กำรสนับสนุนมหำวิทยำลัยไทย  
ทั้งควำมตกลงร่วมมือกับมหำวิทยำลัยชั้นน ำในต่ำงประเทศ ระดับสถำบันอุดมศึกษำ กำรรวมตัวกันสร้ำง
ควำมร่วมมือของสถำบัน อุดมศึกษำที่ มีหลักสู ตรนำนำชำติ ในประเทศไทย (Consortium of 
International Education Thailand: CIET) เพ่ือผลักดันกิจกรรมวิชำกำรต่ำง ๆ และระดับหน่วยงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนำนำชำติ (Study in Thailand Agency: SITA) ซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระ ให้บริกำร
นักศึกษำต่ำงชำติอย่ำงครบวงจร (One-stop service) และประสำนงำนกำรด ำเนินกำรและกิจกรรมของ 
CIET ตลอดจนท ำกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำดเชิงรุกท้ังในและต่ำงประเทศ 

 
  5.1.5 สุรภี โสรัจจกุล (2549) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบศูนย์พัฒนำ

ยุทธศำสตร์กำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรนำนำชำติที่ ศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำสังกัด
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้ ยุทธศำสตร์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำหลักสูตร
นำนำชำติที่อยู่ในระดับมีควำมจ ำเป็นที่ต้องพัฒนำมำก คือ หมวดควำมตั้งใจ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรลด
ควำมกังวล ยุทธศำสตร์ที่มีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำ คือ หมวดกำรเรียนรู้ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กระบวนกำรจัด
กระท ำข้อมูล ยุทธศำสตร์กำรแยกแยะใจควำมหลักและใจควำมรอง ยุทธศำสตร์ในกำรสอบ หมวด 
กำรบริหำรและจัดกำรตนเอง คือ ยุทธศำสตร์กำรมีสมำธิ ยุทธศำสตร์กำรประเมินตนเองในกำรสอบ 
ยุทธศำสตร์กำรใช้ทรัพยำกรในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และยุทธศำสตร์กำรบริหำรเวลำ ส่วนยุทธศำสตร์  
ที่ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำ คือ หมวดควำมตั้งใจ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทัศนคติและยุทธศำสตร์
แรงจูงใจ ยุทธศำสตร์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติ  หลักสูตรนำนำชำติ  
มีควำมแตกต่ำงเป็นนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 คือ หมวดควำมเรียนรู้ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรแยกแยะ
ใจควำมหลักและใจควำมรอง หมวดควำมตั้งใจ ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรลดควำมกังวล และหมวดกำรบริหำร
และจัดกำรตนเอง ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ และยุทธศำสตร์  
กำรประเมินตนเองโดยกำรสอบ รูปแบบศูนย์พัฒนำยุทธศำสตร์กำรเรียนรู้จึงพัฒนำขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับ
ยุทธศำสตร์กำรเรียนรู้ของนักศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ เป็นส ำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  
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1) ผู้ใช้บริกำรโดยเฉพำะนักศึกษำชั้นปีที่ 1 และนักศึกษำที่มีปัญหำในกำรเรียน 2) กำรให้บริกำร คือ  
กำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรสอบและกำรแนะแนว 3) กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีอิสระ เพ่ือควำมคล่องตัว 
โครงสร้ำงและบุคลำกรกำรสร้ำงบรรยำกำศไม่ตึงเครียด ทรัพยำกรที่ทันสมัย และกำรน ำเสนอยุทธศำสตร์
ส่งเสริมประสิทธิภำพหลักสูตรนำนำชำติด้วยศูนย์พัฒนำยุทธศำสตร์กำรเรียนรู้ เพ่ือช่วยนักศึกษำ  
ในกำรปรับตัวและเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำและเพ่ือส่งเสริมควำมเป็นสำกลของ
นักศึกษำและหลักสูตรนำนำชำติ 

 
  5.1.6 เสาวภาคย์  วัฒนวิเชียร (2549) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรวิเครำะห์อุปสงค์ของ

กำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติระดับปริญญำตรีในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำอุปสงค์และปัจจัย  
ที่เป็นตัวก ำหนดอุปสงค์ ควำมสำมำรถของสถำบันกำรศึกษำในกำรตอบสนองต่ออุปสงค์ และแนวทำง 
กำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติระดับปริญญำตรีในประเทศไทย โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่เป็นตัวก ำหนด             
อุปสงค์ใช้แบบจ ำลอง Logit ส่วนกำรวิเครำะห์ประเด็นอ่ืนใช้สถิติเชิงพรรณำและกำรวิเครำะห์เนื้อหำ             
ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำได้มำจำก 1) แบบสอบถำมของนักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติที่ศึกษำ
หลักสูตรนำนำชำติระดับปริญญำตรีในประเทศไทย จ ำนวน 371 คน และ 357 คน ตำมล ำดับ และ  
จำกนักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติที่ศึกษำหลักสูตรปกติระดับปริญญำตรีในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ จ ำนวน 359 คน และ 362 คน ตำมล ำดับ 2) กำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของผู้บริหำร
หลักสูตรนำนำชำติ จ ำนวน 8 ท่ำน และ 3) กำรสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 15 ท่ำน 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำที่ศึกษำหลักสูตรนำนำชำติระดับปริญญำตรีในสำขำบริหำรธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย ร้อยละ 83.8 เป็นนักศึกษำ
ไทย นักศึกษำต่ำงชำติมีเพียงร้อยละ 16.2 นักศึกษำส่วนใหญ่เลือกศึกษำสำขำบริหำรธุรกิจมำกที่สุด  
(ร้อยละ 88.4) รองลงมำคือ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ร้อยละ 5.9) และกำรโรงแรมและ  
กำรท่องเที่ยว (ร้อยละ 5.7) ปัจจัยที่มีอิทธพลต่ออุปสงค์ของในกำรเลือกศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ  
เรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญ คือควำมมีชื่อเสียง คุณภำพและมำตรฐำนทำงกำรศึกษำของสถำบัน รำยได้ที่
คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกกำรท ำงำน กำรสนับสนุนของบิดำมำรดำ ประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกกำรศึกษำ
ต่อหลักสูตรนำนำชำติ โอกำสในกำรมีงำนท ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ และรำยได้ของ
บิดำมำรดำ/ผู้ปกครอง ตำมล ำดับ ส ำหรับกำรตอบสนองต่ออุปสงค์ท้ัง 3 สำขำวิชำ มหำวิทยำลัยส่วนใหญ่
เน้นด้ำนกำรเรียนกำรสอน บริกำรทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ แ ต่
เนื่องจำกมีต้นทุนในกำรจัดกำรสูง และไม่สำมำรถจัดสรรทุนกำรศึกษำให้เพียงพอกับควำมต้องกำรที่
เพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวนมำก จึงท ำให้จ ำนวนอำจำรย์และนักศึกษำชำวต่ำงชำติเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป 
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     ดังนั้น แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรนำนำชำติระดับปริญญำตรีในประเทศไทย
เพ่ือให้สำมำรถแข่งขันกับหลักสูตรนำนำชำติในต่ำงประเทศ สถำบันกำรศึกษำจ ำเป็นต้องเน้นกำรพัฒนำ
คุณภำพ มำตรฐำนทำงกำรศึกษำ ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ก ำลังคนและตลำดแรงงำน ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมที่นักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติสำมำรถ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน และเก็บค่ำเล่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมกำรเรียนที่
เหมำะสมไม่สูงมำกจนเกินไป 

 
  5.1.7 รัฐศาสตร์  กรสูต (2554) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำหลักสูตรเกียรตินิยม

บริหำรธุรกิจหลักสูตรสำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ) วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำหลักสูตร
เกียรตินิยม สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับปริญญำตรี ส ำหรับหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรนำนำชำติ) มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต โดยมีขั้นตอนด ำเนินงำน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นกำรส ำรวจ
ข้อมูลพ้ืนฐำนที่ใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตร 2) ขั้นกำรพัฒนำหลักสูตร และ 3) ขั้นประเมินเอกสำรหลักสูตร  
ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ 1) ผู้บริหำรหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) มหำวิทยำลัยเกษม
บัณฑิต 2) อำจำรย์หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล ได้แก่ กำรสัมภำษณ์และแบบสอบถำม โดยข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์  
จะน ำมำวิเครำะห์เนื้อหำเพ่ือน ำมำใช้ประกอบกำรวิจัย 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 จ ำนวน 5 ท่ำน พบว่ำ หลักสูตรมีเอก
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง รวมถึงรำยละเอียดของหลักสูตร อำทิเช่น รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรสำมำรถผลิตบุคลำกรที่มีคุณภำพ
ให้แก่ภำคอุตสำหกรรมได้ 

 
  5.1.8  พอพันธ์ อุยยานนท์ และคณะ (2554) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรเทียบเคียงระบบ

กำรศึกษำทำงไกลของมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช กับมหำวิทยำลัยเปิดชั้นน ำในต่ำงประเทศ 
ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

   1) ได้ตัวชี้วัดจ ำนวน 64 ตัว โดยจ ำแนกเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงเป้ำหมำยสูงสุด
ของมหำวิทยำลัยเปิดที่ใช้ระบบกำรศึกษำทำงไกลตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์หลักของมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 23 ตัว และที่น ำไปสู่เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยจ ำนวน 41 ตัว  

   2) เพ่ือกำรเปรียบเทียบสมรรถนะ สำมำรถระบุลักษณะเด่นของมหำวิทยำลัยที่
ได้ศึกษำทั้ง 4 แห่ง ดังนี้ คือ UNISA มีกำรน ำตัวแบบธุรกิจมำด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมในหน่วยงำน 
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ทุกระดับ KNOU โดดเด่นด้ำนกำรวิจัยและกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
IGNOU มีกำรกระจำยอ ำนำจไปยังศูนย์ภูมิภำคอย่ำงชัดเจนและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่เข้ำถึงกลุ่ม
ผู้ เรียนจ ำนวนมำกและมีลักษณะหลำกหลำย และ UT น ำกลยุทธ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่องมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กำรอย่ำงต่อเนื่อง  

   3) ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรจัดท ำแผนแม่บทระยะยำวของมหำวิทยำลัยและ
ยกระดับมหำวิทยำลัยสู่สำกลมีประเด็นครอบคลุมระบบบริหำรจัดกำร ระบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
ระบบกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร ระบบสื่อกำรศึกษำ ระบบกำรจัดส่งสื่อกำรศึกษำ ระบบสนับสนุน
ผู้เรียน ระบบกำรวัดและประเมินผล ระบบกำรบริหำรงำนวิจัย และระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

  5.1.9 จรัญญา เทพพรบัญชากิจ (2556) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง แนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรนำนำชำติของมหำวิทยำลัยเอกชนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตรนำนำชำติของมหำวิทยำลัยในประเทศไทย และเพ่ือศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรนำนำชำติของมหำวิทยำลัยเอกชนไทยที่มีคุณภำพ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
นำนำชำติของมหำวิทยำลัยในประเทศไทยมี 4 รูปแบบหลัก แต่ละรูปแบบมี 6 องค์ประกอบหลัก และ 
มีสภำพกำรบริหำรงำนหลักสูตร 6 ประกำร ส่วนแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรนำนำชำติของ
มหำวิทยำลัยเอกชนควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรทั้ง 5 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร                
ด้ำนกำรจัดกำรทั่วไป ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนกำรเงินและด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ และมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเอกชนที่จัดกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติควรพิจำรณำแนวทำงที่ได้จำกกำรวิจัยไปพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 
  5.1.10  วาริธ  ราศรี (2559) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรสร้ำงรูปแบบควำมร่วมมือ

ระหว่ำงไทย-ลำว ในด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำนำนำชำติ เพื่อรองรับควำมเป็นประชำคมอำเซียนกรณีศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมกับมหำวิทยำลัยแห่งชำติลำว ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้  มีรูปแบบ  
4 องค์ประกอบหลัก และ 14 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

    1 ) ด้ ำน ควำมร่ วมมื อ ระหว่ ำงสถำบั น  (Cooperation International 
Institutions) ได้แก่ (1) กำรท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) (2) ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย (3) ควำมร่วมมือระหว่ำงภำคคณะฯ ต่ำง ๆ และ (4) ควำมร่วมมือระหว่ำงหลักสูตร
สำขำวิชำ/ภำควิชำ 

    2) ด้ำนกำรบูรณำกำรทรัพยำกร (Integration Resources) ได้แก่ (1) บูรณำกำร
ผสมผสำนในด้ำนเนื้อหำวิชำเรียน (2) บูรณำกำรผสมผสำนในด้ำนกำรเรียนกำรสอน (3) บูรณำกำร  
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรที่เป็นกลำง (สำกล) (4) บูรณำกำรในด้ำนสถำนที่เรียน และ (5) บูรณำกำร
ในด้ำนงบประมำณ 
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   3) ด้ ำนควำมหลำกหลำยทำงวิ ช ำก ำร (Variety of Academic) ได้ แก่  
(1) ควำมหลำกหลำยในด้ำนเนื้อหำวิชำเรียน (2) ควำมหลำกหลำยในด้ำนหลักสูตรสำขำวิชำ และ  
(3) ควำมหลำกหลำยในด้ำนภำษำ 

   4) ด้ำนกำรบริหำรที่ดีร่วมกัน (Serving Good Together) ได้แก่ (1) กำรบริกำรใน
เรื่องของเอกสำรผ่ำนแดนไทย-ลำว และ (2) กำรบริกำรในเรื่องของข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  5.1.11  มุกดาฉาย  แสนเมือง (2560) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของ

คุณภำพบริกำรทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยไทยจำกมุมมองของนักศึกษำหลักสูตรนำนำชำติมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำระดับควำมคำดหวังระดับกำรรับรู้ และช่องว่ำง (Gap) ระหว่ำงระดับควำมคำดหวัง
และระดับกำรรับรู้ที่ได้รับในคุณภำพบริกำรกำรศึกษำจำกมุมมองของนักศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ 

    กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจซึ่งมีแบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำหลักสูตรนำนำชำติในมหำวิทยำลัยทั้งรัฐและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 441 รำย โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอนส ำหรับ
ข้อมูลที่รวบรวมได้จะน ำมำวิเครำะห์ โดยกำรใช้สถิติเชิงพรรณนำแสดงกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรจัดอันดับ ส่วนกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย สถิติที่ใช้ในกำร
ทดสอบ คือกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อม่ัน และกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย 

    ผลกำรวิจัยพบว่ำนักศึกษำในหลักสูตรนำนำชำติของมหำวิทยำลัยไทยมีระดับ
ควำมคำดหวังต่อคุณภำพกำรบริกำรทำงกำรศึกษำอยู่ในระดับมำกถึงมำกที่สุด แต่ระดับกำรรับรู้ในกำร
บริกำรที่นักศึกษำได้รับนั้นต่ ำกว่ำที่ระดับนักศึกษำคำดหวังไว้คืออยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก ท ำให้เกิด
คะแนนช่องว่ำงของคุณภำพบริกำรที่ติดลบ (A negative gap score) และส่งผลต่อควำมไม่พึงพอใจของ
นักศึกษำที่มีต่อคุณภำพกำรบริกำรที่มอบให้หลักสูตรนี้ และมำกไปกว่ำนั้นยังสำมำรถสรุปได้ว่ำนักศึกษำ 
ทั้งในมหำวิทยำลัยรัฐและเอกชน รวมถึงนักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติไม่มีควำมพึงพอใจในคุณภำพ
กำรบริกำรโดยรวมของหลักสูตรนำนำชำติในมหำวิทยำลัยไทย และเมื่อจัดอันดับคุณภำพกำรบริกำร 
SERVQUAL Model ของหลักสูตรนำนำชำติในมหำวิทยำลัยไทยพบว่ำนักศึกษำไม่พึงพอใจคุณภำพ
บริกำรด้ำนควำมมีน้ ำใจไมตรีมำกที่สุด รองลงมำคือ ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ              
ด้ำนควำมผูกพัน และด้ำนควำมเป็นมืออำชีพ ตำมล ำดับ 

 



54 
 

  5.1.12 ศุภศิริ  บุญประเวศ (2560) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง นวัตกรรมระบบบริหำร
คุณภำพของสถำบัน อุดมศึกษำ ตำมเกณฑ์คุณภำพระดับนำนำชำติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ  
1) กรอบแนวคิดระบบบริหำรคุณภำพสถำบันอุดมศึกษำ และเกณฑ์คุณภำพสถำบันอุดมศึกษำระดับ
นำนำชำติ 2) สภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ในระบบบริหำรคุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำ  
3) กำรปฏิบัติที่ดีของระบบบริหำรคุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำ 4) พัฒนำนวัตกรรมระบบบริหำร
คุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพระดับนำนำชำติ กลุ่มประชำกร คือ สถำบันอุดมศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 124 แห่ง ใช้กลุ่มตัวอย่ำง 92 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี และหัวหน้ำฝ่ำยคุณภำพหรือฝ่ำยประกันคุณภำพ รวม 276 คน และศึกษำ 
แนวปฏิบัติที่ดีจำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำดัชนีควำมต้องกำรจ ำเป็น และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ผลกำรวิจัย พบว่ำ  

   1)  กรอบแนวคิดระบบบริหำรคุณภำพสถำบันอุดมศึกษำประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ และกรอบแนวคิดเกณฑ์คุณภำพระดับนำนำชำติ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำน
ควำมมีชื่อเสียง ด้ำนบุคลำกร ด้ำนนักศึกษำ ด้ำนงำนวิจัย และด้ำนรำยได้  

   2)  สภำพปัจจุบัน ในภำพรวม อยู่ในระดับปำนกลำง และสภำพที่พึงประสงค์ 
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

   3)  แนวปฏิบัติที่ ดี ด้ ำนกำรวำงแผน เน้นควำมสอดคล้องกับบริบทที่
เปลี่ยนแปลง ด้ำนกำรควบคุมคุณภำพและกำรปรับปรุงคุณภำพเน้นควำมต่อเนื่องและชัดเจน และ 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพเน้นกำรคิดเกณฑ์กำรประเมินตนเอง  

   4)  นวัตกรรมระบบบริหำรคุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพ
ระดับนำนำชำติ ชื่อ ระบบบริหำรคุณภำพสถำบันอุดมศึกษำ แบบมุ่งเน้นกำรปรับปรุงคุณภำพระดับ
นำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง (CIQI) 

  
5.2  การวิจัยในต่างประเทศ 
  5.2.1 Sanderson, Gavin (2007) ได้จัดท ำบทควำมวิชำกำรเรื่อง กำรพัฒนำกำรศึกษำ

นำนำชำติ ในประเทศสิงคโปร์ (International education developments in Singapore) บทควำมนี้
พิจำรณำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำร่วมสมัยในประเทศสิงคโปร์และควำมสัมพันธ์กับบริบทระหว่ำง
ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรศึกษำนำนำชำติได้จัดตั้งขึ้นโดยเป็นผลมำจำกแรงจูงใจ ที่แตกต่ำงกันโดย
พ้ืนฐำนมำกกว่ำโปรแกรมกำรเก็บค่ำธรรมเนียมแบบเต็มจ ำนวนที่พบในประเทศตะวันตก บทควำมนี้ระบุ
ว่ำกำรศึกษำนำนำชำติบนชำยฝั่งในประเทศสิงคโปร์เป็นตัวเร่งให้เกิดกำรเตรียมสถำบันกำรศึกษำท้องถิ่น
ส ำหรับคลื่นลูกต่อไปของกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจำกเป็นกำรปรับทิศทำง  
เพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นภูมิภำคที่ครอบครองกำรขับเคลื่อนด้วย “เศรษฐกิจควำมรู้” ระดับอุดมศึกษำในภำค
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ตติยภูมิระดับโลก (กำรพิจำรณำถึงเนื้อหำด้ำนประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรเรียกร้องให้ประเทศสิงคโปร์ ก้ำวสู่ควำมเป็น “ศูนย์กลำง” ของกำรศึกษำ
นำนำชำติ) ซึ่งจะท้ำทำยรูปแบบเดิมของตะวันตกที่แพร่หลำยมำตลอดหลำยปี 

 
  5.2.2  Pring-Valdez, Anacleta (2012) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่ อง รูปแบบหลักสู ตร

เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์: บทเรียนจำกกำรเทียบเคียงต่ำงประเทศ (Curriculum Model for Medical 
Technology: Lessons from International Benchmarking) พบว่ำ หลักสูตรเป็นองค์ประกอบที่
ส ำคัญของกระบวนกำรทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท ำหน้ำที่เป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภำพเพ่ือค้นพบควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นและระดับชำติทั้งในปัจจุบันและ
อนำคต ในควำมพยำยำมที่จะเสริมสร้ำงระบบกำรประกันคุณภำพระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศฟิลิปปินส์ 
สถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องยกระดับกำรเสนอหลักสูตรอุดมศึกษำสู่มำตรฐำนนำนำชำติ       

    กำรยึดตำมกรอบกำรคิดแบบ PMI (Plus, Minus, Interesting) ข้อมูลได้ถูก
รวบรวมผ่ำนกำรทบทวนเอกสำรเชิงลึก กำรสัมภำษณ์ผู้ประสำนงำนโครงกำรและกำรลงพ้ืนที่สังเกตกำรณ์
ตำมโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศออสเตร เลีย 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศแคนำดำ 

    ผลลัพธ์กำรเทียบเคียงแสดงให้เห็นถึงกำรแจกแจงควำมคิดเชิงบวกต่อประเด็น
ต่ำง ๆ (Plus Points) และกำรพิจำรณำประเด็นที่เป็นจุดสนใจ (Interesting Points) (เป็นเทคนิคกำรคิด
วิเครำะห์ที่น ำไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงโครงสร้ำง เนื้อหำสำระของหลักสูตร กลยุทธ์กำรเรียน 
กำรสอน และกำรใช้กระบวนกำรประเมินสมรรถนะของหลักสูตรเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์แห่งประเทศ
ฟิลิปปินส์)  

 
  5.2.3  Nakamura Wallitsch, Kristen (2013) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง ควำมเป็นสำกล 

วิวัตน์หลักสูตรกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกลำง: กรณีศึกษำประสบกำรณ์นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
น ำน ำช ำติ  ( Internationalization, English Medium Programs, and the International Graduate 
Student Experience in Japan: A Case Study) 

    งำนวิจัยครั้งนี้เป็นกรณีศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้โลกำภิวัตน์และสำกลวิวัตน์ทำง
วัฒนธรรมเป็นเสมือนเลนส์ที่ส่องให้เห็นประสบกำรณ์ควำมเป็นอยู่ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
นำนำชำติในบัณฑิตวิทยำลัยแห่งกำรศึกษำเอเซียแปซิฟิค (GSAPS) แห่งมหำวิทยำลัยวำเซดะ เมืองโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำนำนำชำติเป็นเสมือนตัวแสดงท้องถิ่นในชุมชนต่ำงประเทศ
เพ่ือตอบค ำถำมเกี่ยวกับ 1) เหตุผลที่นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำนำนำชำติตัดสินใจเรียนหลักสูตรกำรใช้
ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกลำงในประเทศญี่ปุ่น และ 2) ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและประสบกำรณ์ด้ำนสังคม
ของกลุ่มนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำนำนำชำติในประเทศญี่ปุ่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
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เชิงลึกนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำนำนำชำติ จ ำนวน 17 คน เพ่ือส ำรวจประสบกำรณ์ทำงกำรศึกษำและ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

    ผลกำรอภิปรำยแสดงให้เห็นถึงลักษณะเชิงวิชำกำรและกำรอยู่ร่วมกันแบบ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในขณะที่อำศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์แบบอุปนัยสรุปได้ถึงวิธีที่
นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำนำนำชำติใช้ชีวิตทำงสังคมและทำงวิชำกำรท่ำมกลำงอิทธิพลของโลกำภิวัตน์
และสำกลวิวัตน์ทำงวัฒนธรรม 

 
  5.2.4 Alexander, Franco (2014) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำกลยุทธ์และ 

กำรประเมินผลในกำรบริหำรหลักสูตร MBA (หลักสูตรนำนำชำติ )” (Evaluation and Strategic 
Development within The Brand Management of an International MBA Program) กำรประยุกต์ ใช้
แนวทำงอุปนัยในกลยุทธ์กำรวิจัยแห่งทฤษฎีฐำนรำก (grounded theory) กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือก ำหนดปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้มีนักศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำนธุรกิจ ณ มหำวิทยำลัยนำนำชำติมำศึกษำ
ต่อระดับบัณฑิตศึกษำในหลักสูตร MBA ด้ำนธุรกิจ (หลักสูตรนำนำชำติ) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถำม
แบบมำตรำส่วนประกอบด้วยค ำถำมปลำยปิดและปลำยเปิดโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่ มตัวอย่ำง 
ที่เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำนธุรกิจ จ ำนวน 273 คน       

    บทสรุปของกำรศึกษำครั้งนี้  คือ ลักษณะควำมเป็นสำกลของมหำวิทยำลัย  
กำรสร้ำงควำมคุ้นเคย และที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพิจำรณำ
ลงทะเบียนศึกษำต่อหลักสูตร MBA (หลักสูตรนำนำชำติ) ของสถำบัน  อนึ่ง ปัจจัยที่ส ำคัญที่สุด ได้แก่ 
ด้ำนสภำพแวดล้อมระหว่ำงประเทศ จุดเด่นของมหำวิทยำลัยก็อำจเป็นลักษณะที่ก ำหนดไว้ในกำรพัฒนำ
กลยุทธ์ของกำรสร้ำงแบรนด์หลักสูตร MBA (หลักสูตรนำนำชำติ) 

 
  5.2.5 Armstrong, Napaporn & Laksana, Sangob (2016) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง 

ควำมเป็นนำนำชำติในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ : กรณีศึกษำประเทศไทยและประเทศมำเลเซีย 
(Internationalization of Higher Education: Case Studies of Thailand and Malaysia) 

    ควำมเป็นนำนำชำติในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเติบโตอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ 
เนื่องจำกควำมต้องกำรที่จะส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดี กำรอพยพของแรงงำนที่มีทักษะในเศรษฐกิจโลก 
ควำมต้องกำรของสถำบันกำรศึกษำที่จะสร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น และกำรสร้ำงแรงงำนที่มีกำรศึกษำมำกขึ้นใน
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (OECD, 2004) นอกจำกนี้  ผลกระทบของชุมชน ASEAN (ASEAN 
Communities) ตั้ งแต่ปลำยปี  2015 สนับสนุนกำรพัฒ นำควำม เป็ นนำนำชำติ ในกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำในประเทศไทย ซึ่งตระหนักว่ำเป็นหัวข้อวำระที่ส ำคัญระดับอำเซียน บทควำมนี้ต้องกำร
น ำเสนอข้อค้นพบของกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมเป็นนำนำชำติในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำจำกกรณีศึกษำ
ในประเทศไทย (มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ) และประเทศมำเลเซีย (มหำวิทยำลัยนำนำชำติอิสลำม) ที่ซึ่งเป็น
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ประเทศสมำชิกอำเซียน วัตถุประสงค์กำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ 1) ส ำรวจองค์ประกอบส ำคัญของควำมเป็น
นำนำชำติในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 2) บ่งชี้ปัจจัยที่จะพัฒนำควำมส ำเร็จของควำมเป็นนำนำชำติ 
ในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 3) สร้ำงสรรค์และตรวจสอบรูปแบบแนวทำงกำรปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) ของควำมเป็นนำนำชำติในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในประเทศไทย  

   กำรศึกษำครั้งนี้ ใช้วิธีกำรศึกษำแบบผสมผสำน โดยใช้กำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพ และเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์บุคคลส ำคัญของรัฐบำล จำกกรณีศึกษำในหลำย ๆ 
มหำวิทยำลัยของทั้ งสองประเทศด้วยแบบสอบถำมโดยตรงไปยังผู้ เชี่ ยวชำญและผู้ปฏิบัติงำน  
ที่มีประสบกำรณ์เกี่ยวข้องกับควำมเป็นนำนำชำติ และรวมทั้งมีกำรจัดสนทนำกลุ่ม (Focus Group) 
ผู้เชี่ยวชำญในวงกำรอุดมศึกษำและควำมเป็นนำนำชำติ 

    จำกกำรศึกษำ พบว่ำ องค์ประกอบส ำคัญของควำมเป็นนำนำชำติในกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำและปัจจัยที่เพ่ิมประสิทธิภำพของควำมเป็นนำนำชำติในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จำก
กรณีศึกษำในประเทศไทยและประเทศมำเลเซียเพ่ือน ำมำซึ่งรูปแบบแนวทำงปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลักที่ส ำคัญ ดังนี้  3 อันดับแรกคือ ภำครัฐบำล คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  อันดับ 4 สถำบันอุดมศึกษำที่มีหกองค์ประกอบ
คุณภำพภำยใน อันดับ 5 เครือข่ำย/หุ้นส่วนระดับนำนำชำติ  อันดับ 6 นำยจ้ำง และอันดับ 7 หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

 
  5.2.6 Refnaldi, Fitrawati, and Aryuliva Adnan (2017) ได้ท ำกำรวิจัย เรื่อง  

กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรสู่กำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้หลักสูตรกำรสอนภำษำอังกฤษ : กำรบรรลุ
ม ำตรฐำนด้ ำนกำรประกัน 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)) ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ภำยใต้บริบทกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
เป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญมำกที่สุดของโปรแกรมกำรศึกษำเนื่องจำกหลักสูตร กิจกรรมกำรเรียนรู้ และ
วิธีกำรประเมินควรสอดคล้องส่งเสริมกันด้วยผลลัพธ์กำรเรียนรู้  งำนวิจัยชิ้นนี้รำยงำนแผนที่ผลลัพธ์  
กำรเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (กำรศึกษำภำษำอังกฤษ) ของ Universitas Negeri Padang 
(UNP) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรวิจัยและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงคุณภำพ
ของหลักสูตรให้ดีขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือบรรลุมำตรฐำน AUN-QA    

    กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มต้นโดยกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผลลัพธ์กำรเรียนรู้  กำรประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร 
อย่ำงต่อเนื่อง กำรปรับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ให้ดีขึ้นภำยใต้เกณฑ์ AUN-QA  แล้วเก็บแบบสอบถำมจำก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในหลักสูตรและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ELT  
ในระดับอุดมศึกษำ และเกณฑ์ AUN-QA  
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    ผลกำรวิจัยบ่งชี้ว่ำมีช่องว่ำงระหว่ำงควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ให้ทันสมัยจึงถูกจัดท ำ
ขึ้นเพ่ือเติมเต็มควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำรบรรลุเกณฑ์ AUN-QA  

 
 
 



บทท่ี 3  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
การวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

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) ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบฟอร์มในการรวบรวมข้อมูล 

1.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ (Website) ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) และอินเทอร์เน็ต (Internet) ด้วยตัวเอง 
และยังได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 
1 คน ส่งแบบสอบถามถึงประธานคณะกรรมการประจ าสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ จ านวน 1 คน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตร
นานาชาติ) จ านวน 7 คน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
จ านวน 3 คน คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) จ านวน 6 คน 

1.3  การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

2.1 แหล่งข้อมูล การคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยต้องการศึกษา
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบ
การศึกษาทางไกล แต่ยังไม่มีสถาบันที่จัดการศึกษาเหมือนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้วิจัยจึงต้อง
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ (Website) ในระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่มีข้อมูล มคอ. 2 
รายละเอียดของหลักสูตรแบบเจาะจง คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนของการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศคัดเลือกแบบเจาะจงจากเว็บไซต์ (Website) ในระบบ
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อินเทอร์เน็ต (Internet)  ของมหาวิทยาลัยเปิดที่มีข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ก าหนดประเด็นไว้มากท่ีสุดได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี (Korea National Open University (KNOU) และมหาวิทยาลัย
เปิดของประเทศญี่ปุ่น – บัณฑิตวิทยาลัย  (The Open University of Japan – School of Graduate 
Studies) และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลที่ก าหนด
ประเด็นส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารและการจัดการ  
ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ด้านการเรียนการสอน 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ (Website) ในระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ด้วยตัวเอง (ยกเว้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้วิจัยเดินทางไปศึกษาดูงานได้เก็บข้อมูล และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โดยตรง) 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา 
 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์  แผนส าคัญของชาติ และของมหาวิทยาลัย- 
สุโขทัยธรรมาธิราช ทีเ่กี่ยวข้องกับทิศทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ 

3 .2   สรุปข้อมูลปัญหา และแนวทางการจัดการศึกษาหลั กสู ตรนานาชาติ และ
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลในทุกขั้นตอนมาประกอบแล้วเสนอแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

แนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาตา่งประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาตา่งประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัในประเทศ 
   - มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
   - มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
   - มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาตา่งประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
   - มหาวิทยาลยัเปิดของประเทศญี่ปุ่น –    
     บัณฑิตวิทยาลยั (The Open University   
     of Japan –School of Graduate Studies) 
   - มหาวิทยาลยัเปิดของประเทศเกาหลี  
     (Korea National Open University) 
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บทท่ี 4  
การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
น ำเสนอกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์สภำพและปัญหำกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศ

ระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศระดับ

บัณฑิตศกึษำ มหำวิทยำลัยในและต่ำงประเทศ 
ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติและ

ภำษำต่ำงประเทศระดับบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยในและต่ำงประเทศ  
มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีสภำพกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศ
และภำษำต่ำงประเทศระดับบัณฑิตศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตร ด้ำนโครงสร้ำง
หลักสูตรและจ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน  และด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้ 

1.1  ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่ 
1.1.1 สภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กร

สูงสุด ประกอบด้วย 
- นำยกสภำมหำวิทยำลัย ท่ีทรง       

พระกรณุำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง 
- ปลัดทบวงมหำวิทยำลัยหรือผู้แทน 
- อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์หรือ

ผู้แทน 
- อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือ

ผู้แทน  
- ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสื่อสำรมวลชน

แห่งประเทศไทยหรือผู้แทน   
- ผู้ว่ำกำรกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

หรือผู้แทน  
- อธิกำรบดีซึ่งเป็นกรรมกำรโดยต ำแหนง่  

- ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของมหำวิทยำลัยและโดยเฉพำะ 
มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรวำงนโยบำยของมหำวิทยำลัยเกีย่วกับ
กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร แก่สังคม และ 
กำรทะนุบ ำรุงวัฒนธรรม ท้ังนี้โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของมหำวิทยำลัยและ นโยบำยของรัฐ  

- จัดวำงระเบยีบและข้อบังคับของมหำวิทยำลัย   
- อนุมัติปริญญำ ประกำศนียบตัรช้ันสูง อนุปริญญำ และ

ประกำศนียบตัร   
- พิจำรณำกำรจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิก ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

สถำบัน ส ำนักและสำขำวิชำ แล้วแต่กรณี   
- อนุมัติกำรรับสถำบันวิชำกำรชั้นสงูเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย   
- พิจำรณำกำรแต่งตั้งและถอดถอนอธิกำรบดีและศำสตรำจำรย์

ประจ ำ อนุมัติกำรแต่งตั้งและถอดถอน รองอธิกำรบดี ผู้อ ำนวยกำร 
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องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่ 
- กรรมกำรสภำวิชำกำรซึ่งสภำวิชำกำร

เลือกจ ำนวนหนึ่งคน 
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ 
แต่งตั้ง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสี่คนแตไ่ม่เกิน
เก้ำคน 

สถำบัน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก รองผูอ้ ำนวยกำรสถำบัน รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก รองศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

- จัดวำงระเบียบเกี่ยวกับกำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย  
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อกระท ำกำรใด ๆ  ตำมทีส่ภำมหำวิทยำลยั

มอบหมำย และหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลยัที่มิได้
ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ 

1.1.2 สภาวิชาการ เปน็องค์กรรองลงมำ 
ประกอบด้วย  

- อธิกำรบดี  
- ประธำนกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำ   
- ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน  
- ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก   
- ศำสตรำจำรย์ประจ ำ   
- ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำที่คณำจำรย์

เลือกจำกคณำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ ๆ ละ
หนึ่งคน 

- พิจำรณำก ำหนดหลักสตูร กำรสอน และกำรวดัผลกำรศึกษำ  
- เสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรช้ันสูง อนุปริญญำ 

และประกำศนียบตัร  
- เสนอกำรจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิก สถำบัน ส ำนักและสำขำวิชำ  
- พิจำรณำกำรรับสถำบันวิชำกำรช้ันสูงเข้ำสมทบในมหำวิทยำลัย  
- เสนอแนะกำรแต่งตั้งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
- พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและถอดถอน

ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
- จัดหำวิธีกำรอันจะยังกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรบริกำรทำง

วิชำกำร ของมหำวิทยำลัย  
- พิจำรณำให้ควำมเห็นแก่สภำมหำวิทยำลัยในเรื่องเกี่ยวกับ

วิชำกำรของมหำวิทยำลัย  
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อกระท ำกำรใด ๆ  ตำมทีส่ภำวิชำกำร

มอบหมำย 
1.1.3 สาขาวิชาต่ำง ๆ 12 สำขำวิชำ         

(มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ)  
รับผิดชอบดำ้นวิชำกำรและหลักสตูร 

1.1.4 หน่วยงานสนับสนุนท่ีเกี่ยวขอ้ง 
จ ำนวน 9 ส ำนัก 1 สถำบัน คือ  
ส ำนักวิชำกำร ส ำนักทะเบียนและวัดผล 
ส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ส ำนักเทคโนโลยีกำรศึกษำ ส ำนักบรรณ
สำรสนเทศ ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ 
ส ำนักพิมพ์ ส ำนักบณัฑิตศึกษำ และ
สถำบันวิจัยและพัฒนำ โดยมีส ำนกังำน
อธิกำรบดีเป็นหน่วยงำนบริหำรส่วนกลำง 

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
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องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่ 
1.1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

ประกอบด้วย  
- อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร         

อย่ำงน้อย 2 คน (กรณีหลักสตูรระดับ
ประกำศนียบตัรและปริญญำตรี) หรือ     
อย่ำงน้อย 3 คน (กรณีหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษำ) เป็นกรรมกำร หรือ  

- อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เป็นกรรมกำร หรือ  

- อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร เป็นกรรมกำร  

หำกมีควำมจ ำเป็นอำจแต่งตั้งอำจำรย์
อื่นภำยในมหำวิทยำลัยเป็นกรรมกำรเพิ่มเติม
ได้ตำมที่พิจำรณำเห็นสมควร 

ทั้งนี้ อำจำรย์ 1 คน สำมำรถเป็น
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรได้มำกกว่ำ 1 คณะ  

ให้คณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูรเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำน และอีกคน
หนึ่งเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

เจ้ำหน้ำท่ีงำนเลขำนุกำรกิจสำขำวิชำ 
จ ำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร  

คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูรมีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ป ี

- จัดให้มีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ วำงแผน ติดตำม ทบทวน 
กำรด ำเนินงำนหลักสตูร บริหำรจดักำรหลักสตูรและกำรเรียน   
กำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมเกณฑม์ำตรฐำน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษำ และกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

- พิจำรณำจัดท ำแผนกำรผลิตชดุวิชำในภำพรวมของหลักสูตร 
โดยประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำรชุดวิชำ (คบ.ช.) คณะกรรมกำรกลุ่มผลติหรือ
ปรับปรุงชุดวิชำในหลักสูตรระดบัปริญญำตรี คณะกรรมกำรผลิต
หรือปรับปรุงชุดวิชำในหลักสูตรระดับปริญญำโท และคณะกรรมกำร
ผลิตหรือปรับปรุงแนวกำรศึกษำชุดวิชำในหลักสูตรระดับปริญญำเอก 

- กำรจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) และ
รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.4) (ถ้ำมี) เพื่อเสนอ
สำขำวิชำและสภำวิชำกำร  

- ประเมิน วเิครำะห์ รวบรวม รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
หลักสตูร ดังนี้  

1) รำยงำนรำยภำคกำรศึกษำต่อสำขำวิชำและสภำวิชำกำร 
ได้แก่ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.6) (ถ้ำมี)  

2)  รำยงำนรำยปีกำรศึกษำต่อสำขำวิชำและสภำวิชำกำร 
ได้แก่ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7)  

3)  รำยงำนผลกำรประเมินหลักสตูรรอบ 5 ปี ต่อสำขำวิชำ 
สภำวิชำกำร  

4)  ติดตำมบณัฑิต และผู้ใช้บัณฑติ  
5)  ปรับปรุงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 

สอดคล้องกับผลกำรประเมิน  
6)  ปรับปรุงดัชนีด้ำนมำตรฐำนและคณุภำพกำรศึกษำเป็น

ระยะ ๆ อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อยทุก ๆ 5 ปี  
7)  หน้ำที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
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 1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหลักสุตรที่เปิดสอน   
   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พัฒนำหลักสูตรนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศ

ระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำนิเทศศำสตร์
อำเซียน (หลักสูตรนำนำชำติ) 2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) และ  
3) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำอำเซียนศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ แผนการศึกษา 

1.2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตร- 
มหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์
อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) 
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2555 (หลักสูตรสหวิทยำกำร) 
เปิดสอน  ครั้งแรกในภำคต้น  
ปีกำรศึกษำ 2557 โดยใช้เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษำ 
พ.ศ. 2548 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
(หลักสูตรนานชาติ) เปดิสอนในภำคตน้ 
ปีกำรศึกษำ 2560 และเลื่อนเปิดสอน
เป็นภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2562  
(มติสภำวิชำกำรครั้งที่ 17/2561  
เมื่อวันท่ี 23 สิงหำคม 2561) โดยใช้
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558 

- สภำมหำวิทยำลยัอนุมัติ
หลักสตูรในกำรประชุมครั้งท่ี 
5/2555 เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 
2555  

- สกอ. รับทรำบให้ควำม
เห็นชอบเมื่อวันท่ี 3 ธันวำคม 
2555 

- สภำมหำวิทยำลยัอนุมัติ
หลักสตูร ในกำรประชุมครั้งท่ี 
6/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 
2560  

- สกอ. รับทรำบให้ 
ควำมเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 8 
มีนำคม 2561 

จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต จัดกำรศึกษำ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
เป็นหลักสูตรของสถำบันโดยเฉพำะ 
มี 2 แผนคือ 

1) หลักสตูรแผน ก แบบ ก2  
จัดส ำหรับนักศึกษำที่เลือกท ำ
วิทยำนิพนธ ์โดยต้องศึกษำชุดวิชำ 
4 ชุดวิชำ (24 หน่วยกิต) และท ำ
วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ         
มีกำรอบรมเข้มเสรมิประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นบัหน่วยกิต) 

2) หลักสตูรแผน ข จัดส ำหรับ
นักศึกษำท่ีไม่เลือกท ำวิทยำนิพนธ์ 
โดยต้องศึกษำชุดวิชำ 5 ชุดวิชำ (30 
หน่วยกิต) และกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระ 1 ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) และ 
มีกำรอบรมเข้มเสรมิประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นบัหน่วยกิต) 

1.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สำขำวิชำ
วิทยำกำรจัดกำร ก ำหนดเปิดสอน 
ครั้งแรกในภำคต้นปีกำรศึกษำ 2563 
และมีกำรเลื่อนเปิดสอน  
จนปิดหลกัสูตร ไม่มีกำรเปดิสอน  
โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษำ  
พ.ศ.2558 

 
 

- สภำมหำวิทยำลยัอนุมัติ
หลักสตูรในกำรประชุมครั้งท่ี 
7/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 
2561  

- สกอ. พิจำรณำ 
ควำมสอดคล้องของหลักสตูร
เมื่อวันท่ี 13 ตุลำคม 2561 
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หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ แผนการศึกษา 
1.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตร-

มหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 (หลักสูตร
นานาชาติ) ไม่มีการเปิดสอน 

สภำมหำวิทยำลยัอนุมัติ
หลักสตูรในกำรประชุมครั้งท่ี 
1/2557 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 
2557 และครั้งที่ 6/2557 วันท่ี 
27 มิถุนำยน 2557 

จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอด
หลักสตูรไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต 
จัดกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของ
สถำบันโดยเฉพำะ มี 2 แผนคือ 

1) หลักสตูรแผน ก แบบ ก2   
จัดส ำหรับนักศึกษำที่เลือกท ำ
วิทยำนิพนธ์ โดยต้องศึกษำชุดวิชำ 
6 ชุดวิชำ (36 หน่วยกิต) และ 
ท ำวิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ 
มีกำรอบรมเข้มเสรมิประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นบัหน่วยกิต) 

2) หลักสตูรแผน ข จัดส ำหรับ
นักศึกษำท่ีไม่เลือกท ำวิทยำนิพนธ์ 
โดยต้องศึกษำชุดวิชำ 7 ชุดวิชำ  
(42 หน่วยกิต) และกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระ 1 ชุดวิชำ (6 หน่วยกิต) 
และมีกำรอบรมเข้มเสรมิ
ประสบกำรณ์มหำบณัฑติ (ไม่นับ
หน่วยกิต) 

  จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต จัดกำรศึกษำ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
เป็นหลักสูตรของสถำบันโดยเฉพำะ 
มี 2 แผนคือ 

1) หลักสตูรแผน ก แบบ ก2  
จัดส ำหรับนักศึกษำที่เลือกท ำ
วิทยำนิพนธ์ โดยต้องศึกษำรำยวิชำ 
8 รำยวิชำ (24 หน่วยกิต) และ     
ท ำวิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต และ         
มีกำรอบรมเข้มเสรมิประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นบัหน่วยกิต) 
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หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ แผนการศึกษา 
  2) หลักสูตรแผน ข จัดส ำหรับ

นักศึกษำท่ีไม่เลือกท ำวิทยำนิพนธ์ 
โดยต้องศึกษำรำยวิชำ 10 รำยวิชำ  
(30 หน่วยกิต) และกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระ 6 หน่วยกิต และ          
มีกำรอบรมเข้มเสรมิประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นบัหน่วยกิต) 

 
1.3  ด้านการเรียนการสอน  
  1.3.1 ผู้เรียน คุณสมบัติของผู้เขำ้ศึกษำดังนี ้
      1)  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรสหวิทยาการ) 
        (1) ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกสถำบันอุดมศึกษำ 

ที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง หรือ 
        (2) เป็นผู้ที่สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชพิจำรณำแล้ว

เห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้ โดยไม่กระทบต่อกำรรักษำมำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ 
       หมายเหตุ 
        ก.  ผู้ที่ มีคุณสมบัติดั งกล่ ำวข้ำงต้นต้องไม่ เป็นโรคที่ เป็น อุปสรรค 

ต่อกำรศึกษำและไม่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน
เนื่องจำกควำมประพฤติเสื่อมเสีย 

        ข.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำได้ 

 
     2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2560 (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) 
        (1) ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำจำกสถำบันอุดมศึกษำ 

ที่สภำมหำวิทยำลัยนั้น ๆ รับรอง หรือ 
        (2) ส ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรีจำกหลักสูตรของสถำบันอุดมศึกษำ 

ที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นหลัก หรือมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และ 
        (3) เป็นผู้ที่สภำวิชำกำรมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชพิจำรณำแล้ว

เห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้ โดยไม่กระทบต่อกำรรักษำมำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ 
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       หมายเหตุ 
        ก.  ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่เป็นโรคที่ เป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำและไม่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน
เนื่องจำกควำมประพฤติเสื่อมเสีย 

        ข.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำและสื่อสำรโต้ตอบผ่ำนสื่อออนไลน์กับอำจำรย์ผู้สอนได้ดี 

 
     3)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2557 (หลักสูตรนานาชาติ) 
        (1) ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ จำกสถำบันอุดมศึกษำ 

ที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง 
        (2) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
       หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ

กำรศึกษำและไม่เคยถูกถอนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน
เนื่องจำกควำมประพฤติเสื่อมเสีย 

 
 1.3.2  ผู้สอน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลที่เอ้ือ

ให้นักศึกษำสำมำรถใช้ เวลำว่ำงศึกษำด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้ำชั้นเรียนตำมปกติ โดยอำศัย  
กำรใช้สื่อประสม ซึ่ งมีสื่อสิ่ งพิมพ์เป็นสื่อหลัก สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อเสริม  
ท ำให้อำจำรย์มีบทบำทแตกต่ำงไปจำกมหำวิทยำลัยปิดทั่ว ๆ ไป 

      หน้ำที่หลักของอำจำรย์ เน้นกำรผลิตสื่อประสมทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม 
ซึ่งเป็นสื่อที่นักศึกษำต้องใช้ประกอบกำรเรียนด้วยตนเอง นอกจำกนี้ยังมีภำระกำรเข้ำร่ วมปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษำทั้งกำรสัมมนำเสริม/ เข้ม กำรตอบกระดำนสนทนำ กำรฝึกอบรม/ กำรฝึกปฏิบัติตำมที่หลักสูตร
ก ำหนด และมีกำรอบรมเข้ม เสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตซึ่ ง เป็นกิจกรรมปัจฉิมที่ ก ำหนด  
ในหลักสูตรเป็นชุดวิชำที่นักศึกษำทุกคนจะต้องเข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตก่อน
ส ำเร็จกำรศึกษำตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดประมำณ 4 วัน หรือ 30 ชั่วโมง โดยมีอำจำรย์เป็นผู้
ประเมินผล โดยมีอำจำรย์ ดังนี้ 
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หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
1)  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศ

ศาสตร์อาเซียน (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2562 (หลกัสตูรสหวิทยาการ) 

- อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ จ ำนวน  23 คน   
- อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร จ ำนวน 10 คน  
- อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวน 3 คน  
- อำจำรย์พิเศษซึ่งมหำวิทยำลยัได้แต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ เป็นอำจำรย์พิเศษ โดยควำมเห็นชอบจำก 
สภำวิชำกำรปฏิบัติหนำ้ที่ใน 3 ลักษณะ ดังนี ้

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมผลิตชุดวิชำในคณะกรรมกำร
ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชำ  

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรสัมมนำเสรมิ/สัมมนำ
เข้มชุดวิชำ/ประสบกำรณ์วิชำชีพ  

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ/ 
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ ์

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่   
พ.ศ. 2560 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

- อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ จ ำนวน 48 คน   
- อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร จ ำนวน 5 คน  
- อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวน 3 คน  
- อำจำรย์พิเศษซึ่งมหำวิทยำลยัได้แต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ เป็นอำจำรย์พิเศษ โดยควำมเห็นชอบจำก 
สภำวิชำกำรปฏิบัติหนำ้ที่ใน 3 ลักษณะ ดังนี ้

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมผลิตชุดวิชำในคณะกรรมกำร
ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชำ  

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรสัมมนำเสรมิ/สัมมนำ
เข้มชุดวิชำ/ ประสบกำรณ์วิชำชีพ  

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ/
กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ ์

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียน
ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 (หลักสูตรนานาชาติ) 

- อำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน 9 คน   
- อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร จ ำนวน 6 คน  
- อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวน 4 คน  
- อำจำรย์พิเศษ ซึ่งมหำวิทยำลัยไดแ้ต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำน 
ต่ำง ๆ เป็นอำจำรย์พิเศษ โดยควำมเห็นชอบจำก 
สภำวิชำกำรปฏิบัติหนำ้ที่ใน 3 ลักษณะ ดังนี ้

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมผลิตชุดวิชำในคณะกรรมกำร
ผลิตหรือปรับปรุงชุดวิชำ  
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หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรสัมมนำเสรมิ/สัมมนำ

เข้มชุดวิชำ/ประสบกำรณ์วิชำชีพ  
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ/

กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ ์

 
 1.3.3 ส่ือ 
    มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล โดยจัดสำระ

ของหลักสูตรเป็นชุดวิชำที่บูรณำกำรเนื้อหำสำระและประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของชุดวิชำที่มีควำมสัมพันธ์กัน
เข้ำไว้ด้วยกันอย่ำงมีระบบในรูปแบบชุดกำรสอนที่เรียกว่ำ “ชุดวิชำ” ซึ่งบูรณำกำรเนื้อหำสำระและ
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ให้มีควำมสัมพันธ์อย่ำงเป็นระบบ แต่ละชุดวิชำมีค่ำไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิตทวิภำค
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
เรียนได้ 18 หน่วยกิต ตำมที่สำขำวิชำก ำหนดเป็นรำยกรณี  ส่วนในภำคกำรศึกษำพิเศษนักศึกษำ 
จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต จนกว่ำจะครบจ ำนวนหน่วยกิตตำมหลักสูตรในสำขำวิชำที่ศึกษำ 
ทั้งนี้ นักศึกษำต้องใช้เวลำศึกษำไม่เกิน 6 ปีกำรศึกษำ นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำแรก ผู้เรียนต้องศึกษำ
และค้นคว้ำเนื้อหำจำกสื่อต่ำง ๆ ตำมหัวเรื่องท่ีสำขำวิชำและอำจำรย์ผู้สอนก ำหนดด้วยตนเอง ผู้เรียนและ
ผู้สอนจะต้องก ำหนดเวลำเพ่ือเข้ำมำท ำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนพร้อมกัน  ผู้สอนน ำเสนอบทเรียน 
ผ่ำนบนเว็ปไซต์และกระดำนสนทนำเพ่ือให้ผู้เรียนเข้ำไปศึกษำเนื้อหำสำระตำมที่ได้รับมอบจำกผู้สอน  
จำกสื่อผสมและมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนด้วยตนเอง เป็นกำรเรียนรู้บทเรียนเข้ำถึงได้พร้อมกันและในเวลำ
เดียวกัน (Synchronous) เป็นรูปแบบกำรเรียนกำรสอนลักษณะกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้เรียนกับผู้เรียน 
และผู้สอนกับผู้เรียนโดยสื่อสำรผ่ำนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กระดำนสนทนำ กำรประชุมทำงไกลด้วยเสียง
และกำรประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ น ำสภำพแวดล้อมของแหล่งทรัพยำกรออนไลน์มำใช้เชื่อมโยง 
ไปยังฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เช่น หนังสือออนไลน์ ฐำนข้อมูลวิจัยและเนื้อหำรำยวิชำ เป็นต้น นักศึกษำสำมำรถ
เข้ำถึงเนื้อหำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์และใช้เป็นเครื่องมือในกำรสืบค้น 

     ระบบกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนสื่อออนไลน์ที่มหำวิทยำลัยใช้เป็นระบบที่ เอ้ือให้
นักศึกษำสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้ำชั้นเรียนตำมปกติ ใช้วิธีกำรศึกษำโดยศึกษำ
ด้วยตนเองตำมที่ได้รับมอบหมำยผ่ำนสื่อกำรสอนออนไลน์ดังนี้ 
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     1)  สื่อหลัก ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือออฟไลน์ตำมกลุ่มชุดวิชำ ระบุ
และแนะน ำ ตำมแนวกำรศึกษำออนไลน์ และ/หรือสื่อกำรศึกษำออฟไลน์ที่แนะน ำครอบคลุมเนื้อหำ 
จ ำนวนรวม 6- 15 โมดูล/ชุดวิชำ 

       แนวการศึกษา (Study Guide) สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด 
แผนกำรสอนประจ ำหน่วย แผนกำรสอนประจ ำตอน สำระสังเขป แหล่งข้อมูลกิจกรรม แนวตอบกิจกรรม 
และแบบประเมินกอ่นเรียนและหลังเรียน 

     2) สื่อเสริม  ได้แก่ กำรเรียนกำรสอน และกำรสัมมนำผ่ำนสื่อออนไลน์ 
      การเรียนการสอนผ่ านสื่ อออนไลน์  เน้นกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน 

แบบปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ำย ครอบคลุมกำรจัดท ำประกำศ ปฐมนิเทศชุดวิชำ รำยละเอียดชุดวิชำ ปฏิทิน
กำรศึกษำ กำรมอบหมำยกิจกรรม กำรตรวจกิจกรรม กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ กำรตอบค ำถำมนักศึกษำ 
แหล่งเนื้อหำและกำรสัมมนำเสริมออนไลน์  

      กำรสัมมนำแบบออนไลน์ ประกอบด้วย กำรสัมมนำเสริม และกำรสัมมนำเข้ม 
 
 1.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีกำรประเมินผลกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ดังนี้ 
     แผน ก แบบ  ก2 ประเมินผลกำรศึกษำจำกผลงำนที่ได้มอบหมำยให้ท ำกำรสอบชุด

วิชำประจ ำภำคกำรศึกษำ กำรสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ รวมทั้งกำรเข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์หรือ
ประสบกำรณ์วิชำชีพตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรผ่ำนระบบออนไลน์ ดังนี้ 

1)  กำรสอบชุดวิชำประจ ำภำคกำรศึกษำ เป็นกำรสอบประจ ำภำคกำรศึกษำ เพ่ือ
วัดว่ำนักศึกษำมีควำมรู้ในชุดวิชำ ซึ่งอำจเป็นกำรสอบข้อเขียนหรือกำรวัดผลกำรศึกษำโดยวิธีอ่ืน โดย
นักศึกษำจะต้องสอบชุดวิชำทุกชุดที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชำนั้นได้ ถอนอย่ำงถูกต้อง 
ตำมประกำศมหำวิทยำลัย 

2)  กำรสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ เป็นกำรสอบเพ่ือประเมินผลงำนวิทยำนิพนธ์ของ
นักศึกษำหลักสูตรปริญญำโท แผน ก ประกอบด้วย กำรตรวจประเมินคุณภำพผลงำน กำรทดสอบควำมรู้
ของนักศึกษำด้วยวิธีกำรสอบปำกเปล่ำ กระท ำโดยคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ จ ำนวนไม่เกิน 4 คน  
ที่คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ 
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำ และถือว่ำสอบผ่ำนวิทยำนิพนธ์
เมื่อคณะกรรมกำรสอบทั้งคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบผ่ำน นักศึกษำมีสิทธิสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ 
ไม่เกิน 2 ครั้ง 

3)  กำรเข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตหรือประสบกำรณ์
วิชำชีพมหำบัณฑิต เป็นกิจกรรมที่ก ำหนดให้นักศึกษำหลักสูตรปริญญำโทจะต้องเข้ำรับกำรอบรมผ่ำน
ระบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนำทักษะและบุคลิกภำพที่เหมำะสม ส่งเสริมภำวะผู้น ำ รวมทั้ งกำรส่งเสริม
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คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำวิชำชีพ ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยก่อนส ำเร็จกำรศึกษำหรือตำมที่ก ำหนดไว้
ในหลักสูตร 
     แผน ข ประเมินผลกำรศึกษำจำกผลงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำ กำรสอบ 
ชุดวิชำประจ ำภำคกำรศึกษำ กำรสอบประมวลควำมรู้ (Comprehensive Examination) และกำรศึกษำ
ค้นคว้ำอิสระ รวมทั้งกำรเข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์หรือประสบกำรณ์วิชำชีพตำมที่ก ำหนดไว้
ในหลักสูตรดังนี้ 

1)  กำรสอบชุดวิชำประจ ำภำคกำรศึกษำเป็นกำรสอบประจ ำภำคกำรศึกษำเพ่ือ
วัดว่ำนักศึกษำมีควำมรู้ในชุดวิชำ ซึ่งอำจเป็นกำรสอบข้อเขียนหรือกำรวัดผลกำรศึกษำ  โดยวิธีอ่ืน โดย
นักศึกษำต้องสอบชุดวิชำทุกชุดวิชำที่ลงทะเบียนเรียนไว้ เว้นแต่ชุดวิชำนั้นได้ถอนอย่ำงถูกต้องตำม
ประกำศมหำวิทยำลัย 

2)  กำรสอบประมวลควำมรู้  (Comprehensive Examination) เป็นกำรสอบ
ข้อเขียนและกำรสอบปำกเปล่ำหรือเป็นกำรสอบข้อเขียนอย่ำงเดียว ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรปริญญำโท 
แผน ข เพ่ือวัดควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรควำมรู้ที่ได้ศึกษำไปแล้วของนักศึกษำ โดยนักศึกษำ 
มีสิทธิสอบประมวลควำมรู้เมื่อสอบผ่ำนชุดวิชำครบตำมหลักสูตรหรือก ำลังศึกษำชุดวิชำในภำคกำรศึกษำ
สุดท้ำย และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 กำรสอบให้สอบข้อเขียนเป็นหลัก ส่วนกำรสอบปำกเปล่ำ
เพ่ิมเติมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำ กำรสอบประมวลควำมรู้ภำค
ข้อเขียนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภำคทฤษฎีและภำคประยุกต์ โดยมีระยะเวลำในกำรสอบรวมกันไม่น้อย
กว่ำ 6 ชั่วโมง กระท ำโดยคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้แยกตำมหลักสูตรหรือแขนงวิชำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบประมวลควำมรู้โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำ นักศึกษำ  
มีสิทธิ์สอบประมวลควำมรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

3)  กำรสอบกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ เป็นกำรสอบปำกเปล่ำเพ่ือประเมินควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำหลักสูตรปริญญำโท แผน ข ประกอบด้วย กำรตรวจ
ประเมินคุณภำพผลงำน กำรทดสอบควำมรู้ของนักศึกษำด้วยวิธีกำรสอบปำกเปล่ำและกำรประชุม
พิจำรณำผลงำนของกรรมกำร กระท ำโดยคณะกรรมกำรสอบกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ จ ำนวนไม่เกิน 2 คน 
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งและถือว่ำสอบผ่ำนกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระ เมื่อคณะกรรมกำรสอบทั้งคณะมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบผ่ำน นักศึกษำมีสิทธิสอบกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

4)  กำรเข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริมประสบกำรณ์มหำบัณฑิตหรือประสบกำรณ์
วิชำชีพมหำบัณฑิตเป็นกิจกรรมที่ก ำหนดให้นักศึกษำหลักสูตรปริญญำโทจะต้องเข้ำรับกำรอบรม  
เพ่ือพัฒนำทักษะและบุคลิกภำพที่เหมำะสม ส่งเสริมภำวะผู้น ำ รวมทั้งกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยำวิชำชีพ ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยด้วยระบบออนไลน์ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำหรือตำมที่ก ำหนดไว้
ในหลักสูตร 
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      การรายงานผลการศึกษา 
      กำรรำยงำนผลกำรศึกษำของแต่ละชุดวิชำ ให้กระท ำเป็นสัญลักษณ์ 

ซึ่งมีควำมหมำยและค่ำคะแนนต่อหน่วยกิต ดังนี้ 
อักษรระดับคะแนน          ความหมาย คะแนนต่อหน่วยกิต 

A ผลกำรประเมินขั้นดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ผลกำรประเมินขั้นดีมำก (Very Good) 3.5 
B ผลกำรประเมินขั้นดี (Good) 3.0 

C+ ผลกำรประเมินขั้นค่อนข้ำงดี (Fairly Good) 2.5 
C ผลกำรประเมินขั้นพอใช้ (Fair) 2.0 
D ผลกำรประเมินขั้นอ่อน (Poor) 1.0 
F ผลกำรประเมินขั้นตก (Failed) 0 

      นักศึกษำที่ได ้ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ 2.0 ถือว่ำสอบไม่ผ่ำน ต้องลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชำนั้นใหม่ 

      ผลกำรศึกษำอำจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์อ่ืน ดังนี้ 
 

P  (Passed) สอบผ่ำนส ำหรับกำรประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน 
U  (Unsatisfactory) สอบไม่ผ่ำนส ำหรับกำรประเมินผลที่ไม่คิดคะแนน 
I  (Incomplete)  กำรประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจำกไม่ได้ด ำเนิน 

กิจกรรมครบตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 
IP  (In Progress)  ผลกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำตำมจ ำนวนหน่วยกิต 

ที่ได้รับกำรประเมินในภำคกำรศึกษำนั้น  
W  (Withdrawn) กำรยกเลิก  ใช้ในกรณีที่นักศึกษำขอถอนชุดวิชำที่ 

ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วภำยในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
N (Not Graded and Credited) ไม่นับคะแนน 
SP  (Suspended)  ผลสอบของชุดวิชำที่ลงทะเบียนเพื่อยกระดับคะแนน 

ในภำคกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
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     เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     แผน ก แบบ ก2  ศึกษำชุดวิชำ ตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร และข้อก ำหนดของ

มหำวิทยำลัยโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ พร้อม
ทั้งเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 

      ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำง
น้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ดังกล่ำว 

     แผน ข ศึกษำชุดวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ  3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ และสอบผ่ำนกำรสอบประมวล
ควำมรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปำกเปล่ำในสำขำวิชำนั้น พร้อมทั้ง
เสนอรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระและสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรที่
มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ และรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระหรือ 
ส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้       

 
 1.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา 
     มหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิรำช เป็นมหำวิทยำลัยที่ จัดกำรศึกษำแบบ 

ไม่มีชั้นเรียนของตัวเองท ำให้มหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องขอควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำทั่วประเทศไทย  
อีกทั้งนักศึกษำของมหำวิทยำลัยสุมีกระจำยอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ มหำวิทยำลัยจึงจ ำเป็นต้อง
จัดบริกำรกำรศึกษำที่เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำอย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว โดยใช้วิธีกำร 
ต่ำง ๆ ที่นักศึกษำสำมำรถขอรับบริกำรได้ตำมควำมพร้อมและควำมสะดวกโดยกำรจัดบริกำร  
แก่นักศึกษำ มหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรกำรศึกษำเพ่ือเป็นแหล่งบริกำรกำรศึกษำ  
แก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัยที่กระจำยอยู่ท่ัวประเทศอย่ำงน้อย 6 ประเภท  ดังนี้ 

    1)  ศูนย์บริการการศึกษาภาค  เป็นศูนย์บริกำรกำรศึกษำระดับภูมิภำค 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับควำมร่วมมือจำกสถำบันอุดมศึกษำในส่วนภูมิภำค ได้แก่ มหำวิทยำลัยต่ำง  ๆ  
ในกำรอนุญำตให้มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชจัดตั้งศูนย์บริกำรกำรศึกษำขึ้น  ณ สถำบันกำรศึกษำนั้น 
ๆ ทั้ งนี้   ศูนย์บริกำรกำรศึกษำภำคจะมีบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดบริกำร 
กำรสอนเสริม สรรหำบุคลำกรในท้องถิ่นเพ่ือท ำหน้ำที่สอนเสริมเฉพำะในภูมิภำคที่รับผิดชอบ  
จัดสนำมสอบให้ปรึกษำและแนะแนวกำรศึกษำแก่นักศึกษำตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์และให้บริกำร
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย 
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    2)  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด  เป็นศูนย์บริกำรกำรศึกษำระดับจังหวัด 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับควำมร่วมมือจำกสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร (ตำมนโยบำยควำมร่วมมือเมื่ อปี  พ.ศ .  2521)  
ในกำรอนุญำตให้มหำวิทยำลัยจัดตั้งศูนย์บริกำรกำรศึกษำจังหวัดขึ้น  ณ โรงเรียนมัธยมประจ ำจังหวัด 
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำจังหวัดจะมีบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดสถำนที่ 
ที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรปฐมนิเทศนักศึ กษำกำรสอนเสริม  
กำรสอบ กำรแนะแนวกำรศึกษำ กำรจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษำ และกิจกรรมกำรศึกษำอ่ืน ๆ  
ที่มหำวิทยำลัยพิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสมและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษำ เป็นแหล่งบริกำรข่ำวสำรและ
หน่วยประชำสัมพันธ์ในระดับจังหวัดของมหำวิทยำลัย รวมทั้งเป็นหน่วยประสำนงำนในกำรติดต่อระหว่ำง
นักศึกษำกับมหำวิทยำลัยในกรณีท่ีนักศึกษำไม่สำมำรถติดต่อกับมหำวิทยำลัยได้โดยตรงอีกด้วย 

    3)  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ  เป็นศูนย์บริกำรกำรศึกษำที่จัดตั้งขึ้น 
โดยควำมร่วมมือของหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับควำมต้องกำรของสำขำวิชำเป็นครั้ งครำวตำม 
ควำมจ ำเป็นที่ต้องมีกำรศึกษำเฉพำะทำง โดยมีบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรให้กำรศึกษำ 
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำทำงวิชำกำร เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ ประสบกำรณ์ ฝึกงำนฝึกปฏิบัติในห้องทดลอง 
ฝึกปฏิบัติภำคสนำมเฉพำะวิชำ ทั้งยังเป็นแหล่งกลำงในกำรสรรหำบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำเฉพำะ
เพ่ือเสนอต่อมหำวิทยำลัยพิจำรณำแต่งตั้งเป็นอำจำรย์สอนเสริม 

    4)  ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจํา  เป็นศูนย์บริกำรที่จัดตั้งขึ้น 
โดยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับกรมรำชทัณฑ์ ให้มีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจใน
เรือนจ ำขึ้นในแต่ละภูมิภำค เพ่ือเป็นสถำนที่จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษำและกิจกรรมบริกำร
กำรศึกษำอ่ืน ๆ แก่นักศึกษำที่ เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนที่กระจำยอยู่ทั่ วประเทศ  
โดยไม่ต้องเดินทำงไปเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่วนกลำง 

    5) ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. เป็นศูนย์บริกำรห้องสมุดและ
สื่อกำรศึกษำที่ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนพันธมิตรภำยนอก ได้แก่ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  (กศน. )  กระทรวงศึกษำธิกำร โดยให้มหำวิทยำลัยจัดตั้ ง  
มุม มสธ. ขึ้นในห้องสมุดประชำชนอ ำ เภอเมืองทุกจั งหวัด และส ำ นักวัฒนธรรม กีฬำ  และ 
กำรท่องเที่ยว กรุงเทพมหำนครให้จัดตั้ง มุม มสธ. ในห้องสมุดประชำชนของกรุงเ ทพมหำนคร 
บำงแห่ง รวมทั้งร่วมมือกับกรมรำชทัณฑ์จัดตั้ง มุม มสธ. ในห้องสมุดเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนบำงแห่ง  
โดยศูนย์บริกำรกำรศึกษำเฉพำะกิจ มุม มสธ. เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริกำรสื่อกำรศึกษำต่ำง ๆ ได้แก่ 
เอกสำรกำรสอนพร้อมแบบฝึกปฏิบัติที่มหำวิทยำลัยผลิต หนังสืออ่ำนประกอบชุดวิชำ หนังสืออ้ำงอิง 
หนังสือสำรคดีและควำมรู้ต่ำง ๆ และสื่อซีดีเสียงชุดวิชำ 

    6) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เป็นหน่วยงำนในสังกัดของมหำวิทยำลัย ซึ่งจัดตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภำค รวม  10 แห่งทั่ วประเทศ เ พ่ือให้บริกำรสื่อกำรศึกษำและบริกำรข่ำวสำรข้อมูล 
ต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยแก่นักศึกษำนักเรียน และผู้สนใจใฝ่รู้โดยทั่วไป  
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1.4 ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
และภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  จำกกำรวิ เครำะห์แบบสัมภำษณ์รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำและสนับสนุน 
กำรเรียนรู้  จ ำนวน 1 คน และแบบสอบถำมที่ส่งให้ประธำนคณะกรรมกำรประจ ำสำขำวิชำ 
นิเทศศำสตร์ จ ำนวน 1 คน คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรนิเทศศำสตรมหำบัณฑิต แขนงวิชำ  
นิเทศศำสตร์อำเซียน (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 7 คน คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) จ ำนวน 3 คน คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรศิลปศำสตร-มหำบัณฑิต 
แขนงวิชำอำเซียนศึกษำ (หลักสูตรนำนำชำติ) จ ำนวน 6 คน ระบุปัญหำ ข้อเสนอแนะ และแนวทำง 
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตรนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศในอนำคต ดังรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

   1.4.1 ปัญหาการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ จําแนก 
ตามประเด็น 

 
ประเด็น รายละเอียด 

กำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตร 1) ขำดหน่วยงำนกลำงระดับมหำวิทยำลัยที่ท ำหน้ำท่ีที่ชัดเจน (n=3) 
2) ขำดกำรสนับสนุนเรื่องกำรประชำสัมพันธ์จำกมหำวิทยำลัย (n =3) 
3) ขำดบุคลำกรสำยสนับสนุนท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (n=3) 
4) ขำดกำรประชำสัมพันธ์ กำรรับสมัครนักศึกษำไม่ได้รับควำมสะดวก (n=2) 
5) บุคลำกรสำยสนับสนุนขำดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี (n=1) 
6) บุคลำกรสำยสนับสนุนไม่เพียงพอ (n=1) 
7) กำรที่มหำวิทยำลัยมุ่งเป้ำท ำก ำไรจำกหลักสตูรนำนำชำติในระยะสั้น   

ท ำให้ค่ำเทอมสูงเกินกว่ำที่กลุม่เปำ้หมำยจะจ่ำยได้ ท ำให้มีจ ำนวนนกัศึกษำ
สมัครน้อย (n =1) 

8) ระเบียบกำรบริหำรและกำรจดักำรขำดควำมยืดหยุ่น (n=1) 
9) ขำดกำรสนับสนุนเพื่อเป็นกำรน ำร่องในระยะเริ่มต้น เช่น กำรศกึษำ

บำงส่วน กำรให้ทุนกำรศึกษำ และทุนวิจัย เป็นต้น (n=1) 
10) ไม่มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องแก่สำขำวิชำ (n =1) 
11) ขำดอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศจำกสถำบันในต่ำงประเทศที่ให้ควำมร่วมมือ 

(n=1) 
12) ด้ำนผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำประจ ำหลักสูตร (n=1) 
13) ด้ำนผู้สอนทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ (n=1) 
14) ขำดกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนและอุปกรณ์อ ำนวย 

ควำมสะดวกที่เพียงพอ (n=1) 
15) ขำดเทคโนโลยีที่ทันสมัย (n=1) 
16) หน่วยงำนสนับสนุนมีกำรวิเครำะห์ค่ำเล่ำเรียนล่ำช้ำ (n=1) 
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ประเด็น รายละเอียด 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตร 
(ต่อ) 

17) กำรที่มหำวิทยำลัยมุ่งเป้ำท ำก ำไรจำกหลักสูตรนำนำชำติในระยะสั้นท ำ
ให้ค่ำเทอมสูงเกินกว่ำที่กลุ่มเป้ำหมำยจะจ่ำยได้ ท ำให้มีจ ำนวนนักศึกษำ
สมัครน้อย (n=1)  

หลักสูตรและเนื้อหำวิชำ 1) เนื้อหำหลักสูตรยังขำดควำมทนัสมัย (n=2) 
2) เนื้อหำบำงส่วนในหลักสตูรอำจจะยำกเกินไปส ำหรับผู้เรยีน (n=1) 
3) เนื้อหำหลักสูตรขำดควำมยืดหยุ่น กำรปรับเนื้อหำให้ทันสมัยค่อนข้ำงยำก 

(n=1) 
4) กำรจัดท ำเนื้อหำชุดวิชำมีควำมจ ำเป็นต้องใช้อำจำรยผ์ู้สอนจำก

สถำบัน กำรศึกษำต่ำง ๆ ที่เป็นชำวต่ำงชำติ ซึ่งอำจจะมีปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำย 
(n=1) 

5) ขำดชุดวิชำที่เกี่ยวกับบริบทของไทยและประเทศอำเซียน ซึ่งเป็น
รำกฐำนส ำคญัมำกในกำรเรยีนรู้ดำ้นกำรสื่อสำรและทุกสำขำวิชำ (n=1) 

6) ควรเปิดโอกำสให้แก่นักศึกษำให้มีโอกำสเลือกชุดวิชำมำกขึ้น (n=1) 
7) ขำดมุมมองในเชิงวิพำกษ์ กำรมองปัญหำอำเซียนจำกประชำชนและ

มุมมองเชิงนโยบำยมหภำค (n=1) 
8) กำรบริหำรจดักำรชุดวิชำ (n =1) 

9 ) กำรสื่อสำรอำเซียนมีตลำดผู้เรียนแคบ (n = 1) 
กำรเรียนกำรสอน 1) กำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนและอุปกรณ์อ ำนวย 

ควำมสะดวกไม่เพียงพอ (n=2) 
2) ขำดผู้เชี่ยวชำญภำษำประจ ำหลักสูตร (n=2) 
3) ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยยังผูกติดกับ สกอ.  

ที่เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบมหำวิทยำลยัปิด ซึ่งมผีลต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในระดับบณัฑิตศึกษำ โดยเฉพำะด้ำนคณุสมบัติของอำจำรย์ที่
ปรึกษำ และสัดส่วนอำจำรย์ที่ปรกึษำวิทยำนิพนธ์ต่อนักศึกษำ (n=1) 

4) ระบบกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยไม่ทันสมัยเพียงพอ 
ที่จะรองรับกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ (n=1) 

5) กำรจัดท ำหลักสูตรและเนื้อหำชุดวิชำต้องใช้ผู้เช่ียวชำญ ซึ่งต้องใช้เวลำ
มำกในกำรจัดท ำหลักสูตร กำรจัดท ำเนื้อหำชุดวิชำมีควำมจ ำเป็นต้องใช้
อำจำรย์ผู้สอนจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ที่เป็นชำวต่ำงชำติ ซึ่งท ำให้มี
ปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำย      

6) เนื้อหำหลักสูตรขำดควำมยืดหยุ่น (n=1) 
7) กำรปรับเนื้อหำให้ทันสมัยค่อนข้ำงยำก (n=1)  
8) เนื้อหำบำงส่วนในหลักสูตรอำจจะยำกเกินไปส ำหรับผู้เรียน (n=1) 
9) ควรเน้น e-Learning และไมจ่ ำเป็นต้องผลิตชุดวิชำ จัดท ำเพียง 

Lesson Plan (n=1) 
10) เน้น interactive media และกรณศีึกษำ (n=1) 
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ประเด็น รายละเอียด 
กำรเรียนกำรสอน (ต่อ) 11) ผู้เรียนขำดกำรบริหำรจัดกำรกำรเรยีนที่ดี (n=1) 

12) ผู้เรียนขำดควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนภำษำอังกฤษ (n=1) 
13) ผู้เรียนมีจ ำนวนน้อย (n=1) 

 
 1.4.2 ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและ 

ภาษาต่างประเทศในอนาคต จ ำแนกตำมประเด็น 
 

ประเด็น รายละเอียด 
กำรบริหำรและกำรจัดกำร 1) ควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยำลัยนำนำชำติหรือหน่วยงำนกลำง เพื่อรองรับกำร

ด ำเนินกำร ควรจัดสรรทรัพยำกรที่เหมำะสม และด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
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) ขอควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในท่ีเกี่ยวข้อง (n=1)  
8) ควรจัดท ำต ำรำเฉพำะที่ไม่ใช่เอกสำรกำรสอน โดยออกแบบให้ทันสมัย  

อ่ำนง่ำย เพื่อยกระดับและสร้ำงเครดิตให้หลักสูตร (n=1)  
9) ควรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำ เช่น ควรลดขั้นตอนกำรสมัคร

เรียน  (n=1)  
10) ควรสนับสนุนงำนประชำสัมพันธ์  (n=1)   
11) มีกำรใช้ระบบตรวจสอบซึ่งกันและกัน (n=1)   
12) มีองค์กรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภำพ  (n=1)  
13) หน่วยงำนสนับสนุน สำขำวิชำ และผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ควรท ำงำน

ร่วมกันและประชุมหำรือกันบ่อยมำกข้ึน เปิดใจถึงปัญหำกันมำกขึ้น  (n=1)  
หลักสูตรและเนื้อหำวิชำ 1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบออนไลน์  (n=2) 

2) กำรพัฒนำ ปรับปรุง ตำมระยะเวลำที่สมควร ที่มีกำรปรับเปลี่ยนของ 
3) ปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภำค และระดับโลก (n=2) 
4) กรณีเน้นกำรสื่อสำรอำเชียนควรเพิ่มวิชำประวัติศำสตร์ กำรเมือง 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของไทยและอำเซียน เพรำะบริบทเหล่ำนี้ส ำคัญมำกต่อ
กำรศึกษำ (n=1) 

5) กำรจัดหลักสูตรร่วมกับสถำบันกำรศึกษำอื่นเพื่อลดทอนข้อจ ำกัดของ
เนื้อหำ และเพื่อให้มีเนื้อหำที่หลำกหลำย (n=1) 
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ประเด็น รายละเอียด 
หลักสูตรและเนื้อหำวิชำ (ต่อ) 6) จัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์จัดกำรศึกษำ

หลักสูตรนำนำชำติ (n=1) 
7) มีกำรใช้ระบบตรวจสอบซึ่งกันและกัน (n=1) 
8) มีองค์กรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภำพ (n=1) 
9) ไม่ควรเน้นเฉพำะเรื่องกำรสื่อสำรอำเซียน เพรำะตลำดผู้เรยีนแคบมำก

และไม่เป็นท่ีนิยมในระยะยำว หำกท ำเป็นนิเทศศำสตร์นำนำชำติ และเรียน 
บูรณำกำรอำจจะได้ ฐำนผู้เรียนกว้ำงมำกขึ้น หรือเรียนบรูณำกำร 
ด้ำนสังคมศำสตร์และวิจัยในอำเซยีนหลำยสำขำ เช่น ธุรกิจกำรสื่อสำรร่วมกับ
สังคมวิทยำ เศรษฐศำสตร์ร่วมกับกำรสื่อสำร ประวัติศำสตร์ร่วมกับ
ศิลปะวัฒนธรรม เป็นต้น (n=1) 

10)  หลักสูตรควรมีวิชำเลือกให้นักศึกษำได้เลือก (n=1) 
11)  หลักสูตรส ำหรับกลุ่มผู้ใหญ่และผูสู้งอำยุท่ีมีก ำลังจ่ำยสำมำรถท ำได้ ด้วย

กำรผสมกำรท่องเที่ยวลงไปด้วย (n=1) 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 1) มีกำรจัดท ำกฎระเบียบรองรับ (n=2)  

2) กำรท ำงำนท่ีรวดเร็วและจริงจัง (n=1)  
3) ควรจัดท ำรูปแบบ Blended learning (n=1)  
4) ควรใช้ระบบกำรสื่อสำรที่สะดวก เช่น Cisco (n=1)  
5) จัดช้ันเรียนเพื่อเรียนแบบเผชิญหน้ำให้มำกขึ้น เช่น เดือนละ 2 - 3 ครั้ง (n=1)  
6) จัดท ำเฉพำะ Lesson Plan (n=1)  
7) ด ำเนินกำรเลือกต ำรำหรือ E-book ของต่ำงประเทศ (n=1)  
8) เน้น interactive media และกรณีศึกษำ (n=1)  
9)  ปรับเทคโนโลยีกำรสอนทำงออนไลน์ ให้ เห็นหน้ำและได้ยินเสียง 

แบบ real time ได้จริง (n=1)  
10) มีกำรพัฒนำไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงของระบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (n=1) 
11) ผู้เรียนควรสอบภำษำอังกฤษให้ผ่ำนโทเฟล อย่ำงต่ ำ 500 คะแนน ก่อน

เข้ำมำเรียน (n=1)  
12) กำรมีนักศึกษำท่ีเชี่ยวชำญระบบกำรจัดกำร และ e-Learning (n=1) 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศ 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงเป็นสถำบันอุดมศึกษำในก ำกับของรัฐบำลตั้งอยู่ที่จังหวัด

เชียงรำย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2541 ภำยหลังกำรเรียกร้องของชำวจังหวัดเชียงรำยที่ต้องกำร
มีมหำวิทยำลัยในท้องถิ่น และเพ่ือเป็นกำรระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี จึงใช้พระรำช
สมัญญำ "แม่ฟ้ำหลวง" เป็นชื่อมหำวิทยำลัย 

 ปัจจุบัน (ปี 2563) มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ประกอบด้วยส ำนักวิชำ 14 ส ำนัก  
เป็นมหำวิทยำลัยจัดกำรเรียนกำรสอนระดับอนุปริญญำ 1 หลักสูตร ปริญญำตรี 38 สำขำ ปริญญำโท  
25 สำขำ ปริญญำเอก 15 สำขำ โดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำงในกำรเรียนกำรสอน ทั้งนี้มีกำรจัด  
กำรเรียนกำรสอนหลักสูตรนำนำชำติในระดับระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 2 หลักสูตร โดยมีสภำพกำรจัด
กำรศึกษำนำนำชำติระดับบัณฑิตศึกษำในด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตร ด้ำนโครงสร้ำง
หลักสูตร/จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร  
 
องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่ 

1. สภามหาวิทยาลยัเป็นองค์กรสูงสุด 
ประกอบด้วย 

- นำยกสภำมหำวิทยำลัยที่ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง   

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยโดย
ต ำแหน่ง ได้แก่ ปลัดทบวงมหำวิทยำลัย  
อธิกำรบดี และประธำนกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย  

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวน
สำมคน ซึ่งเลือกจำกผูด้ ำรงต ำแหน่ง รอง
อธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ หรือหัวหน้ำส่วนงำนท่ี
เรียกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักวิชำ 
สถำบัน หรือศูนย์  

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวน
สำมคน ซึ่งเลือกจำกคณำจำรย์ประจ ำของ
มหำวิทยำลยั    

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรง 
คุณวุฒิจ ำนวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรณุำ

- วำงนโยบำยและอนุมัติแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยเกีย่วกับ
กำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์  

- วำงระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อก ำหนด และประกำศของ
มหำวิทยำลยัเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย และ
อำจมอบหมำยใหส้่วนงำนใดในมหำวิทยำลัยเป็นผู้วำงระเบียบออก
ข้อบังคับและประกำศส ำหรับส่วนงำนนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปกไ็ด้   

- อนุมัติให้ปริญญำ ประกำศนียบตัรบัณฑิต อนุปรญิญำ และ
ประกำศนียบตัร 

- อนุมัติกำรจดัตั้ง กำรรวม และกำรยุบเลิกส ำนักวิชำ สถำบัน 
ศูนย์ หรือส่วนงำนท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักวิชำ 
สถำบัน หรือศูนย์ รวมทั้งกำรแบ่งส่วนงำนของส่วนงำนดังกล่ำว  

- อนุมัติกำรรับเข้ำสมทบหรือกำรยกเลิกกำรสมทบของ
สถำบันกำรศึกษำช้ันสูงและสถำบนัวิจัยอ่ืน  

- อนุมัติกำรเปดิสอนและหลักสตูรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนที่ทบวงมหำวิทยำลัยก ำหนด รวมทั้งกำรยุบ รวม และ
ยกเลิกหลักสตูรและสำขำวิชำพิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ  

- แต่งตั้งและถอดถอนอธิกำรบดี ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์
พิเศษ   
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โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งจำกบุคคลภำยนอก
มหำวิทยำลยัโดยค ำแนะน ำของนำยก  
สภำมหำวิทยำลยัและกรรมกำร  
สภำมหำวิทยำลยั  

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรง 
คุณวุฒิจ ำนวนสองคน ซึ่งทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งจำกบุคคลภำยนอก
มหำวิทยำลยัโดยค ำแนะน ำของรัฐมนตรี   
ว่ำกำรทบวงมหำวิทยำลยั 

- แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิกำรบด ีคณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ หัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมีฐำนะ
เทียบเท่ำส ำนักวิชำ สถำบัน หรือศูนย์ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ  
รองศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

- แต่งตั้งและถอดถอนประธำนกรรมกำรและกรรมกำรส่งเสริม
กิจกำรมหำวิทยำลัย   

- ออกข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย
เกี่ยวกับกำรก ำหนดต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน 
สวัสดิกำรและประโยชน์อย่ำงอื่น  

- กำรบรรจุ แต่งตั้ง กำรให้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจำ้ง กำรออก
จำกงำน วินัย กำรลงโทษ กำรร้องทุกข์ และกำรอุทธรณ์ กำรลงโทษ
ของพนักงำนและลูกจ้ำง  

- ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดหำรำยได้ และกำรจดัตั้งองค์กร
ที่เป็นนิติบุคคล  

- ออกข้อบังคับและวำงระเบียบต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
กำรเงินและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย  

- อนุมัติกำรตั้งงบประมำณรำยรับ และอนุมัติงบประมำณ
รำยจ่ำยของมหำวิทยำลัย  

- แต่งตั้งผู้มีคณุสมบัตติำมมำตรำ 25 ให้รักษำกำรแทนอธิกำรบดี 
ในกรณีที่ต ำแหน่งอธิกำรบดีว่ำงลง  

- แต่งตั้งคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพื่อกระท ำกำรใด ๆ อันอยู่ในอ ำนำจและหนำ้ที่ของสภำมหำวิทยำลัย 

- ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของอธิกำรบดี  
รองอธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ หรือ
หัวหน้ำส่วนงำนท่ีเรยีกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักวิชำ 
สถำบัน หรือศูนย์   

- ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยที่มไิดร้ะบ ุ
ให้เป็นหน้ำท่ีของผู้ใดโดยเฉพำะ 

2. สภาวิชาการ เป็นองค์กรรองลงมำ  
ประกอบด้วย  

- ประธำนสภำวิชำกำร ได้แก่ อธิกำรบดี 
- กรรมกำรสภำวิชำกำรโดยต ำแหนง่ 

ได้แก่ คณบดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ผูอ้ ำนวยกำร
ศูนย์ หรือหัวหน้ำส่วนงำนท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่นที่
มีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักวิชำ สถำบัน หรือศูนย์ 
และศำสตรำจำรย์   

- พิจำรณำก ำหนดหลักสตูร กำรสอน และกำรวดัผลกำรศึกษำ   
- เสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบณัฑิต อนุปรญิญำ และ

ประกำศนียบตัร   
- เสนอกำรจดัตั้ง กำรรวม และกำรยุบเลิกส ำนักวิชำ สถำบัน 

ศูนย์ หรือส่วนงำนท่ีเรียกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักวิชำ 
สถำบัน หรือศูนย์ รวมทั้งกำรแบ่งส่วนงำนของส่วนงำนดังกล่ำว  

- พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรรับเข้ำสมทบหรือกำรยกเลิก
กำรสมทบของสถำบันกำรศึกษำช้ันสูงและสถำบันวิจัยอื่น   
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- กรรมกำรสภำวิชำกำร ซึ่งคณำจำรย์

ประจ ำเลือกจำกคณำจำรย์ประจ ำของ 
ส ำนักวิชำ ส ำนักวิชำละสำมคน 

- พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและถอดถอน
ศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์พิเศษ ศำสตรำจำรย์เกียรติคณุ  
รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์พิเศษ และอำจำรยพ์ิเศษ   

- จัดหำวิธีกำรอันจะท ำให้กำรศึกษำ กำรวิจัย กำรให้บริกำร 
ทำงวิชำกำรแก่สังคม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเจรญิยิ่งขึ้น   

- พิจำรณำให้ควำมเห็นแก่สภำมหำวิทยำลัยในเรื่องเกี่ยวกับ
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย   

- ให้ค ำปรึกษำแก่อธิกำรบดี และปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมที ่
สภำมหำวิทยำลยัหรืออธิกำรบดีมอบหมำย  

- แต่งตั้งคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เพื่อกระท ำกำรใด ๆ อันอยู่ในอ ำนำจและหนำ้ที่ของสภำวิชำกำร 

3. มีสํานักวิชาต่าง ๆ 14 สํานักวิชา  
(มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ) ดังนี้  

3.1 ส ำนักวิชำกลุ่มวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย ส ำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์ ส ำนักวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ส ำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร ส ำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง 

3.2 ส ำนักวิชำกลุ่มวิทยำศำสตร์
สุขภำพ ประกอบด้วย ส ำนักวิชำวทิยำศำสตร์
สุขภำพ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร ์ส ำนักวิชำ
แพทยศำสตร์ ส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร ์

3.3 ส ำนักวิชำกลุ่มมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ประกอบด้วย ส ำนักวิชำกำร
จัดกำร ส ำนักวิชำนติิศำสตร์ ส ำนกัวิชำ  
ศิลปศำสตร์ ส ำนักวิชำนวัตกรรมสงัคม ส ำนัก
วิชำจีนวิทยำ 

3.4 ส ำนักวิชำระดับบัณฑติศึกษำ 
ประกอบด้วย ส ำนักวิชำเวชศำสตร์ชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภำพ 

รับผิดชอบดำ้นวิชำกำรและหลักสตูร 

 
 
 
 

 



83 
 

องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่ 
4. หน่วยงานสนับสนุนการบรหิาร 

จ ำนวน 5 ศูนย์ มีหน่วยงำนพิเศษ  
2 หน่วยงำน โครงกำร/โครงกำรจดัตั้ง  
4 โครงกำร หน่วยบริกำรทำงวิชำกำร  
1 หน่วยงำน และหน่วยงำนพิเศษ  
2 หน่วยงำน 

สนับสนุนด้ำนวิชำกำรและหลักสูตร 

 
1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  
  มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จัดกำรศึกษำนำนำชำติในระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน  

2 หลักสูตรคือ 1) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรพัฒนำวิชำชีพ 
(หลักสูตรนำนำชำติ) และ 2) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรพัฒนำวิชำชีพ
(หลักสูตรนำนำชำติ) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ แผนการศึกษา 
1. หลักสูตรศิลปศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์ 
ก ำหนดเปิดสอน ภำคกำรศึกษำต้น  
ปีกำรศึกษำ 2560 โดยใช้เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษำ 
พ.ศ.2558 

- สภำมหำวิทยำลยัอนุมัติ
หลักสตูรครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 
24 พฤษภำคม พ.ศ. 2560  

- สกอ.รับทรำบ 
ให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันท่ี  
3 ธันวำคม 2555 

จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต จัดกำรศึกษำ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
เป็นหลักสูตรของสถำบันโดยเฉพำะ  
มี 3 แผนคือ 

3) แผน ก แบบ ก1 จัดส ำหรบั
นักศึกษำท่ีเลือกท ำวิทยำนิพนธ์ 

โครงสร้ำงหลักสูตรประกอบด้วย  
หมวดวิชำบังคับ 0 หน่วยกิต*  หมวด
วิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต*  
ให้นักศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวชิำ
กำรออกแบบและระเบยีบวิธีวิจัย 
รำยวิชำสัมมนำภำษำอังกฤษเพื่อ 
กำรพัฒนำวิชำชีพ 1, 2 

4) แผน ก แบบ ก2 จัดส ำหรบั
นักศึกษำท่ีเลือกท ำวิทยำนิพนธ์ 

โครงสร้ำงหลักสูตรประกอบด้วย 
หมวดวิชำบังคับ 15 หน่วยกิต      

หมวดวิชำเลือก 9 หน่วยกิต  
หมวดวิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
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หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ แผนการศึกษา 
5) แผน ข จัดส ำหรับนักศึกษำที่

ไม่เลือกท ำวิทยำนิพนธ์  
โครงสร้ำงหลักสูตรประกอบด้วย 

หมวดวิชำบังคับ 15 หน่วยกิต  
หมวดวิชำเลือก 15 หน่วยกิต  
หมวดกำรค้นคว้ำอิสระ 6 หน่วยกิต 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์ ก ำหนดเปิดสอน  
ภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2560
โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558  

- สภำมหำวิทยำลยัอนุมัติ
หลักสตูรในกำรประชุมครั้งท่ี 
3/2560 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2560  

- สกอ.รับทรำบ 
ให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันท่ี  
3 ธันวำคม 2555 

จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอด
หลักสูตร 66 หน่วยกิต จัดกำรศึกษำ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
เป็นหลักสูตรของสถำบันโดยเฉพำะ  
มี 1 แผนคือ แบบ 2.1 โครงสร้ำง
หลักสตูร ประกอบด้วย หมวดวิชำ
บังคับ 18 หน่วยกิต หมวดวิชำเลอืก 
12 หน่วยกิต หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 
หน่วยกิต 

 
1.3  ด้านการเรียนการสอน  
  1.3.1 ผู้เรียน คุณสมบัติของผู้เขำ้ศึกษำดังนี ้
     1)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา

วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผู้เข้ำศึกษำต้องส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ
หนึ่งระดับใดต่อไปนี้ 

       (1) ส ำ เร็จปริญญำตรี  สำขำที่ เกี่ ยวข้อง จำกสถำบัน อุดมศึก ษำที่
กระทรวงศึกษำธิกำร และ ก.พ. รับรอง ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำ 2.75 จำกระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่ำ 
และพิจำรณำเกรดของวิชำเอกร่วมด้วย 

       (2)  มีควำมรู้ภำษำอังกฤษในระดับใช้งำนได้ โดยวัดจำกคะแนนสอบ
มำตรฐำนตำมรำยชื่อและระดับคะแนนต่อไปนี้ 

         TOEFL (ITP) ระดบัคะแนนไม่น้อยกว่ำ 500 โดยผลกำรสอบต้องมีอำยุ  
ไม่เกิน 2 ปี หรือ 

         TOEFL (IBT) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 55 โดยผลกำรสอบต้องมีอำยุ  
ไม่เกิน 2 ปี หรือ 

         IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 5.5 หรือ 
         MFU-TEP ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 55 หรือตำมเกณฑ์ที่ส ำนักวิชำ  

ศิลปศำสตร์ก ำหนด ทั้งนี้ผลกำรสอบต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี 
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       (3) ถ้ำคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมข้อ (1) (2) ให้เป็นไปตำมมติของกรรมกำร
หลักสูตร ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์ 

     2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผู้เข้ำศึกษำต้องส ำเร็จกำรศึกษำในระดับหนึ่งระดับใด
ต่อไปนี้ 

(1) ปริญญำมหำบัณฑิตหรือเทียบเท่ำในสำขำภำษำอังกฤษ กำรสอน
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ ภำษำศำสตร์ ภำษำศำสตร์ประยุกต์ บริหำรกำรศึกษำหรืออ่ืน ๆ  
ให้เป็นไปตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรหลักสูตร 

(2) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษในระดับใช้งำนได้โดยวัดจำกคะแนนสอบ
มำตรฐำนตำมรำยชื่อและระดับคะแนนต่อไปนี้ 

         TOEFL (Paper-based) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 550 หรือ 
         TOEFL (Internet-based) ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 80 หรือ 
         IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่ำ 6 หรือ 
         MFU-TEP ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงก ำหนด 
         ทั้งนี้ผลกำรสอบต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี 

(3) คุณสมบัติอ่ืนใดของผู้เข้ำศึกษำที่ไม่เป็นไปตำมข้อ 1) และ/หรือ ข้อ 2) 
ให้เป็นไปตำมมติของกรรมกำรบริหำรหลักสูตรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรพัฒนำวิชำชีพ 

 
 1.3.2 ผู้สอน 
    กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นหน้ำที่หลักของมหำวิทยำลัย และ “อำจำรย์”  

เป็นหัวใจส ำคัญในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย อำจำรย์ท ำหน้ำที่จัดกำรเรียน  
กำรสอนและผลิตรำยวิชำ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงมีหน่วยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพ่ือท ำหน้ำที่ส่งเสริม
และพัฒนำอำจำรย์ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งในด้ำนเทคนิค 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ หลักกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ  
ที่มีมำตรฐำน กำรพัฒนำงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อในกำรเรียน 
กำรสอน และกำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนำนำชำติของทั้ง 2 หลักสูตรมีอำจำรย์ดังนี้ 

    1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีอำจำรย์ประจ ำจ ำนวน 7 คน อำจำรย์พิเศษ
จ ำนวน 3 คน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจ ำนวน 5 คน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ ำนวน 3 คน 

    2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีอำจำรย์ประจ ำจ ำนวน 8 คน อำจำรย์พิเศษ จ ำนวน 
7 คน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 5 คน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวน 3 คน 
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 1.3.3 สื่อ 
    มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำง 

จัดกำรเรียนรำยวิชำ 3 หน่วยกิต 
 
 1.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    มหำวิทยำลัยแม่ ฟ้ำหลวงมีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำระดับ

บัณฑิตศึกษำ ดังนี้ 
    1)  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)  
      กำรประเมินผลกำรศึกษำของแต่ละรำยวิชำ กระท ำเป็นสัญลักษณ์ซึ่งมีควำมหมำย

และแต้มระดับคะแนน ดังต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ ์ ความหมาย แต้มระดับคะแนน 
A ผลกำรประเมินขัน้ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 
B+ ผลกำรประเมินขัน้ดีมำก (Very Good) 3.50 
B ผลกำรประเมินขัน้ดี (Good) 3.00 
C+ ผลกำรประเมินขัน้เกือบดี (Fairly Good) 2.50 
C ผลกำรประเมินขัน้พอใช้ (Fair) 2.00 
D+ ผลกำรประเมินขัน้อ่อน (Poor) 1.50 
D ผลกำรประเมินขัน้อ่อนมำก (Very Poor) 1.00 
F ผลกำรประเมินขัน้ตก (Fail) 0.00 
I กระบวนกำรวัดผลยังไม่สมบูรณ ์(Incomplete) - 
M นักศึกษำขำดสอบ (Missing) - 
P กำรเรียนกำรสอนยังไมส่ิ้นสุด (In Progress) - 
S ผลกำรประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) - 
U ผลกำรประเมินยังไม่เปน็ที่พอใจ (Unsatisfactory) - 
V ร่วมฟังกำรบรรยำย (Visitor) - 
W กำรถอนรำยวิชำตำมเงื่อนไข (Withdrawn) - 
X ยังไม่ได้รบัผลกำรประเมิน (No Report) - 

 
      กำรให้สัญลักษณ์ผลกำรศึกษำ นักศึกษำต้องมีเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ของเวลำศึกษำท้ังหมดของแต่ละรำยวิชำ จึงจะมีสิทธิ์วัดผลในรำยวิชำนั้น เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุจ ำเป็นและ
ได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ผู้สอนให้มีสิทธิ์วัดผลได้ หลักเกณฑ์กำรให้สัญลักษณ์ผลกำรศึกษำเป็นไปตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 หรือเป็นไปตำม
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่ปรับปรุงใหม่ กำรรำยงำนผล  
กำรสอบวิทยำนิพนธ์ ให้ใช้ค่ำที่แสดงระดับคุณภำพโดยรวมที่เหมำะสมกับกำรแสดงออกของนักศึกษำ 
ในกำรสอบ โดยเลือกจำกค ำดังต่อไปนี้ 

     (1) ดี เยี่ ยม  (Excellent)  ใช้ กับกรณีที่ คณะกรรมกำรสอบมีควำมเห็น 
เป็นเอกฉันท์ว่ำควำมสำมำรถของนักศึกษำในกำรแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ พร้อมทั้งกำร
ตอบข้อซักถำมอยู่ในระดับดีมำก โดยมีเนื้อหำสำระท่ีถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

     (2) ดี (Good) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมกำรสอบมีควำมเห็นว่ำควำมสำมำรถของ
นักศึกษำในกำรแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ พร้อมทั้งกำรตอบข้อซักถำมอยู่ในระดับพอใจ
ยิ่ง โดยมีเนื้อหำสำระท่ีถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ 

     (3) ผ่ำน (Pass) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมกำรสอบมีควำมเห็นว่ำ ควำมสำมำรถ
ของนักศึกษำในกำรแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ พร้อมทั้งกำรตอบ ข้อซักถำมอยู่ในระดับ
พอใจ โดยมีเนื้อหำสำระท่ีต้องปรับปรุงเพียงเล็กน้อย 

     (4) ผ่ำนแบบมีเงื่อนไข (Pass with conditions) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมกำร
สอบมีควำมเห็นว่ำ ควำมสำมำรถของนักศึกษำในกำรแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์ พร้อมทั้งกำรตอบ  
ข้อซักถำมอยู่ในระดับพอใจ แต่ยังเห็นสมควรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสำระส ำคัญ และ/ หรือ
วิธีกำรเรียบเรียงเนื้อหำสำระให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ กำรก ำหนดระยะเวลำกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรสอบ แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจำกวันสอบป้องกัน กรณีที่นักศึกษำไม่สำมำรถ  
ท ำกำรแก้ไขวิทยำนิพนธ์ภำยในระยะเวลำได้ ให้ถือว่ำผลกำรสอบป้องกันเป็น “ไม่ผ่ำน” 

     (5) ไม่ผ่ำน (Fail) ใช้กับกรณีที่คณะกรรมกำรสอบมีควำมเห็นว่ำ ควำมสำมำรถ
ของนักศึกษำในกำรแสดงผลงำนวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ และ/หรือกำรตอบข้อซักถำมอยู่ในระดับ 
ไม่พอใจ และนักศึกษำยังไม่มีควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ถึงเนื้อหำสำระ และ/หรือวิธีกำรที่นักศึกษำ 
ใช้ท ำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ 

       กำรสอบวิทยำนิพนธ์ที่ได้ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม (Excellent) และ ดี (Good) 
จะมีกำรแสดงผลระดับคุณภำพท้ำยชื่อเรื่องวิทยำนิพนธ์ในใบแสดงผลกำรศึกษำ 

 
    2)  กำรประเมินผล 
      (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา

วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 กำรประเมินผลมี 3 ระยะดังนี้ 
ก.  กำรสอบประมวลควำมรู้ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบประมวล

ควำมรู้ ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ปี 2554 และ
อำจำรย์ผู้สอนน ำผลคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน ขอควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำ  
เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำต่อไป 
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ข.  กำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/โครงกำรค้นคว้ำอิสระให้เป็นไปตำม
ระเบียบกำรสอบโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์/โครงกำรค้นคว้ำอิสระ ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัย  
แม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วย กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ปี 2554 และนักศึกษำน ำเสนอผลกำรศึกษำและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร และอำจำรย์ผู้เข้ำร่วมฟัง 

ค.  กำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระให้เป็นไปตำมระเบียบ 
กำรสอบวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระซึ่งระบุไว้ ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วยกำรศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ ปี 2554 และนักศึกษำน ำสนอผลกำรศึกษำและรับฟังข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
และอำจำรย์ผู้เข้ำร่วมฟัง 

      (2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กำรประเมินผลมี 3 ระยะดังนี้ 

        ก. กำรสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบวัดคุณสมบัติ 
ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ปี 2560 และอำจำรย์
ผู้สอนน ำผลคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินขอควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำ เพ่ือน ำเสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำสำนักวิชำต่อไป 

        ข. กำรสอบโครงร่ำงดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบโครงร่ำง
ดุษฎีนิพนธ์ซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 
และนักศึกษำน ำเสนอผลกำรศึกษำและรับฟังข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร และอำจำรย์ผู้เข้ำร่วมฟัง 

        ค. กำรสอบดุษฎีนิพนธ์ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ซึ่งระบุ
ไว้ในข้อบังคับ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 และนักศึกษำ
น ำเสนอผล กำรศึกษำ และรับฟังข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรและอำจำรย์ผู้เข้ำร่วมฟัง 

 
      3)  เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
        (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  
          ก.  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบ

วิทยำนิพนธ์ ผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยดำเนินกำรให้ผลงำน หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงำน ได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร หรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
ที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceeding) และต้องสอบผ่ำนกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ตำมหมวด 8 กำรสอบ ส่วนที่ 6 กำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
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          ข.  แผน ก แบบ ก 2 ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนด 
ในหลักสูตร โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 3.00 เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ ผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยดำเนินกำรให้ผลงำน หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร หรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร  
ที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceeding) และต้องผ่ำนกำรสอบวัด มำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษตำม 
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ตำมหมวด 8 กำรสอบส่วนที่ 6 กำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ 

          ค.  แผน ข ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่กำหนดในหลักสูตร  
โดยต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 3.00 สอบผ่ำนกำรสอบประมวลควำมรู้ (Comprehensive 
Examination) และต้องผ่ำนกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ตำม
หมวด 8 กำรสอบส่วนที่ 6 กำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ 

            ทั้งนี้  กำรตีพิมพ์ผลงำนวิทยำนิพนธ์  รวมถึงกำรน ำ เสนอ 
ต่อที่ประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceeding) เพ่ือขอส ำเร็จกำรศึกษำ ต้องเป็นไปตำมเงื่อนไข
ของหลักสูตรและประกำศของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

 
        (2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา

วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แบบ 2 ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนด 
ในหลักสูตร โดยต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 สอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย ผลงำนดุษฎีนิพนธ์จะต้อง
ได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยด ำเนินกำรให้ผลงำน หรือส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์  
ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่องหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรและต้องสอบผ่ำนกำรสอบวัด
มำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ทั้งนี้ กำรตีพิมพ์ผลงำนดุษฎีนิพนธ์ต้องเป็นไปตำม
เงื่อนไขของหลักสูตรและประกำศที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 
 1.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา 
     มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงมีหน่วยงำนสนับสนุนและให้บริกำรทำงวิชำกำรดังนี้ 

1)  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
       ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ หรือห้องสมุด เป็นหน่วยงำนบริกำร 

ทำงวิชำกำรที่สนับสนุนควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงทั้งในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ตลอดจนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนำให้เป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ที่ มี ระบบกำรบริกำรจัดกำรและบริกำรที่มีประสิทธิภำพ และเป็นศูนย์กลำง 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยกำรด ำเนินกำรแสวงหำ วิเครำะห์ กำรจัดระบบและกำรบ ำรุงรักษำ พร้อมทั้ง
ให้บริกำรทรัพยำกรสำรนิเทศทุกรูปแบบ รวมทั้งให้บริกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยี 
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ที่ทันสมัย บริกำรระบบ Learning Management System นอกจำกนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมบริกำรสืบค้น 
เอกสำรจดหมำยเหตุของมหำวิทยำลัย 

       ปัจจุบันศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มีหนังสือภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 
91,248 เล่ม, หนังสือภำษำไทย จ ำนวน 89,304 เล่ม, E-Book จ ำนวน 98,450 เล่ม, สื่อโสตทัศนวัสดุ 
จ ำนวน 7,918 รำยชื่อ , ฐำนข้อมูลออนไลน์ จ ำนวน 36 ฐำน และยังให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือสืบค้นและให้บริกำรทำงอินเทอร์เน็ตภำยในหอสมุดอีกด้วย 

 
2)  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ที่ทันสมัยครบครัน ได้มำตรฐำนรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ให้บริกำรและ
สนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้ำนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย
พัฒนำแก่บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัย แบ่งประเภทกำรใช้งำนได้ดังนี้ (1) ห้องปฏิบัติกำร
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน (2) ห้องปฏิบัติกำรส ำหรับกลุ่มงำนวิจัยเฉพำะทำง และ (3) ห้องปฏิบัติกำร
วิเครำะห์ทดสอบขั้นสูง 

      นอกจำกกำรให้บริกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน งำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมแล้ว ทำงศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยียังให้บริกำรวิเครำะห์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์และ
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำทั้งจำกชุมชนและโรงงำนอุตสำหกรรม รวมทั้งกำรตรวจวิเครำะห์น้ ำทิ้งจำก
ระบบต่ำง ๆ ทั้งของภำครัฐและเอกชน ซึ่งใช้เครื่องมือวิเครำะห์ทดสอบขั้นสูงในห้องปฏิบัติกำรและเทคนิค
เฉพำะทำง โดยให้บริกำรวิเครำะห์ทดสอบทำงเคมี ชีวภำพ กำยภำพ สิ่งแวดล้อม และกำรสอบเทียบอีกด้วย 

      ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ได้รับกำรรับรองตำมคุณภำพห้องปฏิบัติกำร
มำตรฐำนสำกล มอก.17025-2543 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 จำกส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม โดยได้รับกำรรับรอง 2 หัวข้อ คือ กำรทดสอบ pH ในน้ ำ และกำรสอบเทียบ 
เครื่องชั่งไฟฟ้ำตำมวิธี UKAS-LAB14 

    3)  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ 
      ศูนย์ภำษำและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

เป็นหน่วยงำนสนับสนุนและให้บริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำและวัฒนธรรมจีนของมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
กับรัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีน เพ่ือมุ่งเน้นกำรเผยแพร่ภำษำจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน  
สู่ประเทศไทย โดยมีหลักสูตรกำรสอนภำษำจีนกลำง กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรฟัง 
พูด อ่ำน เขียน เพ่ือเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อภำษำและวัฒนธรรมจีน และเป็นหน่วยงำนในกำรจัดสอบ
วัดระดับควำมรู้ภำษำจีน (HSK : Hanyu Shuiping Kaoshi) และกำรแข่งขันทักษะในด้ำนต่ำง ๆ ให้แก่
เยำวชนและบุคคลทั่วไปในเขตภำคเหนือตอนบน 
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    4)  ศูนย์บริการวิชาการ 
      ศูนย์บริกำรวิชำกำร เป็นหน่วยงำนกลำงของมหำวิทยำลัย ที่มุ่งให้กำรพัฒนำ

ทรัพยำกรมนุษย์ สร้ำงคน สร้ำงควำมรู้ สร้ำงคุณภำพ สร้ำงคุณธรรม โดยกำรประยุกต์ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
และน ำองค์ควำมรู้ไปสู่ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน โดยกำรให้บริกำรในกำรด ำเนินกำร 
ทำงวิชำกำร ได้แก่ ให้กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ จัดกำรประชุมทำงวิชำกำร เผยแพร่ควำมรู้ ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีแก่สังคม รวมทั้งเป็นแหล่งกำรหำรำยได้เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้แก่มหำวิทยำลัย 
นอกจำกนี้ยังเป็นศูนย์กลำงของกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรและวิจัยแก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกอีกด้วย 

    5)  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ให้กำรสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ โดยให้บริกำรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุน
และเพ่ิมศักยภำพให้แก่นักศึกษำ อำจำรย์ รวมทั้งบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำระบบ  
กำรเรียนกำรสอน งำนวิจัย รวมทั้งงำนบริหำรของมหำวิทยำลัยโดยให้บริกำรหลัก ดังนี้ 1) ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 2) ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร และ 3) กำรให้บริกำร  
เครือ่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติกำร 

    6)  สถาบันชา 
      สถำบันชำ มีภำรกิจในกำรติดตำมนโยบำย ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ 

และภำคเอกชน เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมชำไทย เป็นศูนย์กลำงประสำนควำมร่วมมือ
และสร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยชำทั้งในและต่ำงประเทศ รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ เผยแพร่ และถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับชำ รวมถึงสนับสนุนและพัฒนำอุตสำหกรรมชำโดยกำรให้บริกำรด้ำนเทคนิค  
ด้ำนวิจัยพัฒนำ และด้ำนห้องปฏิบัติกำร 

    7)  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา 
      ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรวิจัยเชื้อรำ ได้รับกำรก่อตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นองค์กร

วิจัยชั้นน ำของด้ำนเชื้อรำในประเทศไทย เอเชีย และของโลก รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่ให้ควำมรู้ ฝึกอบรม 
และพัฒนำอำชีพให้ชุมชน 

    8)  ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพ้ืนที่ 
      ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพ้ืนที่ จัดตั้งขึ้นเพ่ือผลิตงำนวิจัยที่เป็นนวัตกรรม

สังคม สร้ำงองค์ควำมรู้เชิงบูรณำกำร และสร้ำงเครืองมือในกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เพ่ือคุณภำพชีวิต  
ที่ดีของประชำชน โดยกำรน ำองค์ควำมรู้ไปถ่ำยทอดและบริกำรวิชำกำรแก่สังคม เป็นตัวกลำงในกำรท ำให้
เกิดกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรเพ่ือให้เป็นสังคมที่สร้ำงสรรค์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงทำงวิชำกำร
ส ำหรับสร้ำงนักวิจัยและเครือข่ำยกำรวิจัยทั้งในและต่ำงประเทศ ผลิตวำรสำรทำงวิชำกำร และจัดกิจกรรม
ทำงวิชำกำรทำงด้ำนนวัตกรรมสังคม 

 
 



92 
 

    9)  โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพ่ือปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ 
      โครงกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ธรรมชำติเพ่ือปกป้องและส่งเสริม

สุขภำพ ได้ก่อตั้งเพ่ือเป็นศูนย์กลำงควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์เครื่องส ำอำง สุขภำพและควำมงำม  
เพ่ือผลิตและพัฒนำงำนวิจัยที่มีมำตรฐำน อีกทั้งน ำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้มำต่อยอดเพ่ือขยำยผล 
สู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เพ่ือสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ทำงด้ำนสุขภำพและเครื่องส ำอำงของประเทศ 
และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรมให้มีศักยภำพสูง นอกจำกนี้ 
ยังให้บริกำรวิเครำะห์ทดสอบปริมำณสำรส ำคัญและฤทธิ์ทำงชีวภำพรวมทั้งให้บริกำรเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก 

    10)  หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
       โครงกำรจัดตั้งหน่วยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรฝรั่งเศส-อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 

เป็นหน่วยงำนพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนภำษำและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศฝรั่งเศส และประสำนงำนควำมร่วมมือด้ำนงำนวิจัยระหว่ำงนักวิจัยของมหำวิทยำลัยและองค์กร
ต่ำง ๆ ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงและฝรั่งเศสเป็นกำรเฉพำะ โดยจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรภำษำ
และวัฒนธรรมฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษำในภำคเหนือตอนบน กำรประชุมสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับนักธุรกิจและบุคลำกรชำวฝรั่งเศสเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษำของมหำวิทยำลัยได้เข้ำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพกับบริษัทฝรั่งเศส เป็นต้น 

    11)  โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ําโขง 
       พิพิธภัณฑ์อำรยธรรมลุ่มแม่น้ ำโขง เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย

ศิลปวัฒนธรรมแถบอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงในลักษณะพิพิธภัณฑสถำน เพ่ือน ำเสนอควำมรู้ในรูปแบบ
พิพิธภัณฑสถำนที่ เป็นมำตรฐำน เป็นแหล่งค้นคว้ำ บริกำรวิชำกำร มีผลเชิงรุกทำงกำรศึกษำ
ศิลปวัฒนธรรมและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม และ
รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม แถบอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง รวบรวมวัตถุทำงวัฒนธรรม ภำพถ่ำย
หนังสือ ฯลฯ ให้พิพิธภัณฑ์มีควำมเคลื่อนไหวทำงวิชำกำรร่วมสมัยตลอดเวลำ 

    12)  สํานักงานให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 
       มหำวิทยำลัยมีส ำนักงำนให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือนักศึกษำ บริกำร 

ให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือนักศึกษำตลอดระยะเวลำที่ศึกษำในมหำวิทยำลัย เพ่ือให้มีควำมพร้อม 
ในกำรศึกษำและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สำมำรถด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข โดยนักศึกษำ
สำมำรถมำปรึกษำด้วยตนเองที่ห้องส ำนักงำนตัวช่วยหรือปรึกษำผ่ำนทำงโทรศัพท์สำยด่วน E-mail หรือ
ทำงเว็บไซต์ ส ำนักงำนให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือนักศึกษำ 
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    13)  สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 
       ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำวิชำกำร ท ำหน้ำที่ส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์  

ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ทั้งในด้ำนเทคนิคกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส ำคัญ หลักกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน  
กำรพัฒนำงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอน และ  
กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงคณำจำรย์
ในมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ยังมุ่งมั่นในกำรเสริมสร้ำงให้มหำวิทยำลัยเป็นอวงค์กรแห่งกำรเรียนรู้อีกด้วย 

    14)  สํานักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม 
       ส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและพัฒนำนวัตกรรม ( Intellectual 

Property Management and Innovation Development Office : MFii) เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ 
ในกำรส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นให้นักวิจัยของมหำวิทยำลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น และสร้ำงสรรค์ผลงำนที่
สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำที่ได้อย่ำงเป็นระบบและน ำไปเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภำคธุรกิจอุตสำหกรรม  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงธุรกิจ ส่งผลให้เกิดควำมเข้มแข็งและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ในเวทีกำรค้ำ
โลก ก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศชำติต่อไป แบ่งประเภทได้ดังนี้ 1) บริกำร  
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 2) บริกำรวิเครำะห์ทดสอบทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 3) บริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย 
และ 4) หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ ซึ่งประกอบด้วย โครงกำรบ่มเพำะธุรกิจวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและวิจัยของภำคเอกชน ศูนย์ออกแบบ
นวัตกรรม ชมรมนักศึกษำผู้ประกอบกำร 

    15)  โครงการจัดตั้งสํานักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ 
       ส ำนักงำนเศรษฐกิจชำยแดนและโลจิสติกส์ เป็นศูนย์ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ

กำรค้ำชำยแดนและโลจิสติกส์ ซึ่งเปิดบริกำรให้ข้อมูลทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญแก่ประชำชนทั่วไป นักวิชำกำร 
ภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดนและด้ำนโลจิสติกส์โดยเฉพำะ
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงตอนบน อันจะน ำไปสู่กำรยกระดับองค์ควำมรู้ที่เป็นฐำนส ำคัญของประเทศไทย 
ส่งผลต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กรธุรกิจและของ
ประเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตในสังคม 

    16)  โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา มหาราชา 

       โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษำ มหำรำชำ สร้ำงสรรค์ขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ อนุรักษ์ เพำะพันธุ์ จัดแสดง และเผยแพร่
ควำมรู้เกี่ยวกับพรรณไม้นำนำชนิดของไทย รวมถึงพันธุ์ไม้ต่ำงประเทศ และโดยเฉพำะพันธุ์ไม้ในเขต
ภำคเหนือ โดยด ำเนินกำรผ่ำนแผนแม่บทและมีระบบสำธำรณูปโภคครบถ้วนทั้งยังส่งเสริมกำรปลูกและ
อนุรักษ์พืชพันธุ์ออกไปยังชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัย และปลูกฝังแนวคิดรักษ์และหวงแหนธรรมชำติ
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ให้กับนักศึกษำทุกคนผ่ำนกำรจัดกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรสืบสำรพระรำชปณิธำนของ
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ในกำร "ปลูกป่ำ...สร้ำงคน" โดมีผลส ำเร็จคือพ้ืนที่ภำยใน
มหำวิทยำลัยกว่ำ 5000 ไร่ ที่ถูกพลิกฝื้นจำกป่ำแล้งกลับมำอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน กระทั่ง มฟล. ได้รับ
กำรขนำนนำมว่ำเป็น University in the Park หรือมหำวิทยำลัยในสวน ที่ได้รับค ำชื่นชมว่ำเป็น
มหำวิทยำลัยที่มีภูมิทัศน์สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

  
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 เป็นมหำวิทยำลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทำงด้ำนกำรเกษตร 

ก่อตั้งขึ้นเป็นล ำดับที่ 3 ของประเทศ ปัจจุบันมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มี 3 วิทยำเขต ได้แก่ วิทยำเขต
ก ำแพงแสน วิทยำเขตศรีรำชำ และวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งยังมีโครงกำรจัดตั้งวิทยำ
เขตสุพรรณบุรีอีกหนึ่งแห่งด้วย เปิดกำรสอนปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 29 คณะ 1 วิทยำลัย และสถำบัน
สมทบอีก 2 แห่ง มีหลักสูตร 373 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนำนำชำติ 27 หลักสูตร มหำวิทยำลัย-
เกษตรศำสตร์ มีสภำพกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติระดับบัณฑิตศึกษำในด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
หลักสูตร  ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตร/จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่ 
1. สภามหาวิทยาลยัเป็นองค์กรสูงสุด 

ประกอบด้วย 
- นำยกสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรณุำ

โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง  
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรง คุณวุฒิจ ำนวนสิบ

ห้ำคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งจำก
บุคคล ภำยนอกมหำวิทยำลัย  

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยโดยต ำแหน่ง ได้แก่ 
อธิกำรบดี ประธำนกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลยั 
ประธำนกรรมกำรวิชำกำร ประธำนสภำพนักงำน และ
นำยกสมำคมนิสติเก่ำมหำวิทยำลยั เกษตรศำสตร์ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์  

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวนหนึ่งคน  
ซึ่งเลือกจำกผูด้ ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี  

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวนสำมคน  
ซึ่งเลือกจำกผูด้ ำรงต ำแหน่งคณบดี ผู้อ ำนวยกำรหรือ
หัวหน้ำส่วนงำนท่ีเรยีกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก  

- ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของมหำวิทยำลัยอ ำนำจ
หน้ำท่ีเช่นว่ำนี้ให้รวมถึงก ำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำ
ของมหำวิทยำลัย  

- ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของ
มหำวิทยำลยัหรือสภำมหำวิทยำลยัเพื่อประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย และอำจมอบหมำยใหส้่วน
งำนใดในมหำวิทยำลัยเป็นผู้ออกระเบียบและข้อบังคับ
ส ำหรับส่วนงำนนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้  

- อนุมัติกำรให้ปริญญำ ประกำศนยีบัตรบณัฑิตชั้นสูง 
ประกำศนียบตัรบณัฑติ อนุปริญญำและประกำศนียบตัร 
ทั้งของมหำวิทยำลัยและทีม่หำวิทยำลัยจดักำรศึกษำ
ร่วมกับสถำนศึกษำช้ันสูงหรือสถำบันอ่ืน รวมทั้งอนุมัติ
กำรให้ปริญญำกิตติมศักดิ์  

- อนุมัติกำรจดัตั้ง กำรรวม และยุบเลิกส่วนงำนของ
มหำวิทยำลยั รวมทั้งกำรแบ่งหรือกำรปรับปรุงหน่วยงำน
ภำยในของส่วนงำนดังกล่ำว  



95 
 

องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่ 
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวนสำมคน  

ซึ่งเลือกจำกคณำจำรย์ประจ ำที่ท ำกำรสอนมำแล้วไม่น้อย
กว่ำห้ำปี และมิใช่ผูด้ ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี คณบดี 
ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมี
ฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก  
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวนหนึ่งคน ซึ่งเลือกจำก
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนนุที่ปฏิบัติงำนมำแล้ว 
ไม่น้อยกว่ำห้ำปี และมิใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี 
คณบดี ผู้อ ำนวยกำรหรือหัวหน้ำสว่นงำนท่ีเรียกช่ือ 
อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วทิยำลัย สถำบัน หรือ
ส ำนัก 

- อนุมัติกำรรับเข้ำสมทบ กำรจดักำรศึกษำร่วม หรือ 
กำรยกเลิกกำรสมทบ กำรยกเลิก กำรจัดกำรศึกษำร่วม
ของสถำนศึกษำช้ันสูงหรือสถำบันอื่น  

- อนุมัติหลักสูตรกำรศึกษำและกำรเปิดสอน รวมทั้ง 
กำรปรับปรุง กำรยุบรวม หรือกำรยกเลิกหลักสตูร
กำรศึกษำ   

- พิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
แต่งตั้ง และพิจำรณำถอดถอนนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคณุวุฒิ อธิกำรบดี 
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรยพ์ิเศษ   

- แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิกำรบด ีคณบดี 
ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย สถำบัน หรือส ำนัก ศำสตรำจำรย์
เกียรติคณุ รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พเิศษ  

- ออกระเบียบและข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคลของมหำวิทยำลัย ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรจดัหำรำยได้ จัดหำแหล่งทุนและทรัพยำกร
อื่น ออกระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำร
กำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย   

- อนุมัติกำรตั้งงบประมำณรำยรับและงบประมำณ
รำยจ่ำยของมหำวิทยำลัย อนุมตัิกำรกู้ยืมเงินและให้กู้ยมื
เงิน และกำรลงทุนหรือกำรร่วมลงทุนตำมมำตรำ 14 (4) 
วรรคสอง อนุมัติกำรจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในกำร
จัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบคุคลหรือยกเลิกนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมมำตรำ 14 (7) รับรองรำยงำนประจ ำปีของ
มหำวิทยำลยั และเสนอรำยงำนนัน้ต่อรัฐมนตร ี
เพื่อทรำบ   

- ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
อธิกำรบดี คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หรือหัวหน้ำส่วนงำนท่ี
เรียกช่ืออย่ำงอ่ืนท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัย 
สถำบัน หรือส ำนัก  

- แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท ำกำรใด ๆ อันอยู่ในอ ำนำจ
หน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย รวมทั้งมอบอ ำนำจให้
คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรหรือบุคคลดังกล่ำวท ำ
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กำรแทนแล้วรำยงำนให้สภำมหำวทิยำลัยทรำบ ปฏิบัติ
หน้ำท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยที่มไิด้ระบ ุ
ให้เป็นหน้ำท่ีของผู้ใดโดยเฉพำะ 

2. สภาวิชาการ เป็นองค์กรรองลงมำ  
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 
ซึ่งมำจำกผู้ทรงคณุวุฒิภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

3. จ ำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีกำรไดม้ำ วำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของประธำน
กรรมกำรและกรรมกำร ตลอดจนกำรประชุมและ 
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรวิชำกำรให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

- เสนอแนะกำรก ำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำ 
ทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยต่ออธิกำรบดี  

- ก ำหนดและก ำกับดูแลคุณภำพและมำตรฐำน
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย  

- จัดท ำจรรยำบรรณของคณำจำรยแ์ละผู้ท ำงำนวิจยั
เพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยและดแูลให้มีกำรปฏิบัต ิ
ตำมจรรยำบรรณดังกลำ่ว  

- ประมวลและประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 
และจัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร
เสนอต่อสภำมหำวิทยำลยัเป็นประจ ำทุกปี  

- เสนอแนะต่อสภำมหำวิทยำลัยในกำรอนุมัติ
หลักสตูรกำรศึกษำและกำรเปิดสอน รวมทั้งกำรปรับปรุง 
กำรยุบรวม และกำรยกเลิกหลักสตูรกำรศึกษำ  

- เสนอกำรให้ปริญญำ ประกำศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูง 
ประกำศนียบตัรบณัฑติ อนุปริญญำและประกำศนียบตัร
ต่อสภำมหำวิทยำลัย   

- พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรรับเข้ำสมทบหรือ 
กำรยกเลิกกำรสมทบของสถำนศึกษำช้ันสูงหรือสถำบัน
อื่นตำมมำตรำ 11 และกำรจัดกำรศึกษำและด ำเนินกำร
วิจัยร่วมกับสถำนศึกษำช้ันสูงหรือสถำบันวิจัยอื่นตำม
มำตรำ 12 ต่อสภำมหำวิทยำลัย 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท ำกำรใด ๆ อันอยู่ในอ ำนำจ
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรวิชำกำร  

- ให้ค ำปรึกษำแก่อธิกำรบดีและปฏบิัติหน้ำที่อ่ืน
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรืออธิกำรบดีมอบหมำย 
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2.2  ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 
  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน 

27 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่น ำมำวิเครำะห์ คือ 1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (ภำคภำษำอังกฤษ)  
2) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) 3) หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำติ) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
หลักสูตร/ รายละเอียดหลักสูตร การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ แผนการศึกษา 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
-  จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอด

หลักสตูรไม่น้อยกว่ำ 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 หน่วยกติ 
วิชำเอกเลือก ไม่น้อยกวำ่ 12 หน่วยกิต) 
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 6 หน่วยกิต 
รวมเป็น 44 หน่วยกิต 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ภำควิชำ
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
บำงเขน ก ำหนดเปิดสอนเดือนสิงหำคม 
2556 

- สภำมหำวิทยำลยัอนุมัติ
หลักสตูรในกำรประชุมครั้งท่ี 3 
เมื่อวันท่ี 25 มีนำคม 2556 

จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอด
หลักสตูรไม่น้อยกว่ำ 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 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสตูร
นานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556 

- สภำมหำวิทยำลยัอนุมัติ
หลักสตูรในกำรประชุมครั้งที่ 3 
เมื่อวันท่ี 25 มีนำคม 2556 

มี 4 แผน โดยมจี ำนวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสตูร  

1) หลักสตูรแบบ 1.1 ไม่น้อยกว่ำ 
50 หน่วยกิต    

2) หลักสตูรแบบ 1.2 ไม่น้อยกว่ำ 
79 หน่วยกิต  
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หลักสูตร/ รายละเอียดหลักสูตร การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ แผนการศึกษา 
3) หลักสตูรแบบ 2.1 ไม่น้อยกว่ำ 

50 หน่วยกิต  
4) หลักสตูรแบบ 2.2 ไม่น้อยกว่ำ 

79 หน่วยกิต 

 
    ทั้งนี้ หลักสูตรล ำดับที่ 2 และ 3 จัดกำรศึกษำเป็นภำษำอังกฤษ เป็นหลักสูตร

เฉพำะของสถำบันมีควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับสถำบันต่ำงชำติ โดยมีควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับ
สถำบันกับ University of Oxford, UK.  Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 
(ERIA) ประเทศอินโดนีเซีย และ Ministry of Agriculture and Irrigation ประเทศพม่ำ โดยมีรูปแบบ
ของควำมร่วมมือสนับสนุนอุปกรณ์วิจัยส ำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษำ และกำรท ำวิจัยร่วมของศูนย์วิจัยเฉพำะ
ทำงกับศูนย์วิจัยหรือมหำวิทยำลัยในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน   

 
 2.3 ด้านการเรียนการสอน  
   2.3.1 ผู้เรียน คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ  
      1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ต้องเป็นผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และเป็นไปตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

      2)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ในสำขำวิศวกรรมเคมี 
เคมีเทคนิค หรือสำขำวิชำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำ 
ขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระบบกำรจัดกำรศึกษำ แบบระบบ
ทวิภำค จัดกำรเรียนกำรสอน แบบชั้นเรียนและศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จ ำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำจะ
รับเข้ำศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ จ ำนวน 30 คน 

      3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556   

         (1) แบบ 1.1 ผู้สมัครต้องส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปริญญำโทที่มีวิทยำนิพนธ์
ในสำขำวิศวกรรมเคมี เคมี เทคนิค หรือสำขำวิชำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่  
ในวำรสำรวิชำกำรซึ่งเป็นที่ยอมรับของสำขำ และให้เป็นไปตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำ
ของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำจะรับเข้ำศึกษำ ในแต่ละปี
กำรศึกษำ จ ำนวน 2 คน 
  



99 
 

        ( 2 )  แบบ  1.2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งส ำ เ ร็ จ กำ รศึ กษำระดั บปริญญำตรี   
ในสำขำวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค หรือสำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลกำรเรียนดีมำกโดยได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.20 จำกระบบคะแนนเต็ม 4.0 หรือ 15% แรกของสำขำ และให้เป็นไปตำมข้อบังคับว่ำ
ด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำ  
จะรับเข้ำศึกษำในแต่ละปกีำรศึกษำ จ ำนวน 2 คน 

        ( 3 )  แบบ  2.1 ผู้ ส มั ค รต้ อ งส ำ เ ร็ จ กำ รศึ กษำร ะดั บปริ ญญ ำ โท 
ในสำขำวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิคหรือสำขำวิชำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตำมข้อบังคับว่ำด้วย
กำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำจะ
รับเข้ำศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ จ ำนวน 4 คน 

         ( 4 )  แบบ  2.2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งส ำ เ ร็ จ กำ รศึ กษำระดั บปริญญำตรี   
ในสำขำวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค หรือสำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลกำรเรียนดีโดยได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบคะแนนเต็ม 4.0 หรือ 15% แรกของสำขำ และให้เป็นไปตำมข้อบังคับ  
ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ จ ำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำ
จะรับเข้ำศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ จ ำนวน 2 คน 

    2.3.2 ด้านผู้สอน 
       1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)  อำจำรย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 4 คน 
       2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ใช้อำจำรย์ชุดเดียวกันคือ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ ำนวน 3 คน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน 5 คน อำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน 18 คน อำจำรย์พิเศษ 
จ ำนวน 5 คน 

    2.3.3 ส่ือ 
      มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ใช้ระบบกำรเรียนกำรสอนแบบมีชั้นเรียนและ

กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จำกหนังสือ ต ำรำ และกำรสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูล โดยมีส ำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และหอสมุดในวิทยำเขตต่ำง ๆ รองรับกำรจัดกำรศึกษำ 

     2.3.4 การประเมินผลและเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
       มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ใช้กระบวนกำรประเมินผลตำมกฎระเบียบหรือ

หลักเกณฑ์ ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด) ตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยระดับคะแนน ควำมหมำย และแต้มระดับคะแนน มีดังนี้ 
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ระดับคะแนน ความหมาย แต้มระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (excellent) 4.0 
B+ ดีมำก (very good) 3.5 
B ดี (good) 3.0 
C+ ค่อนข้ำงดี (fairly good) 2.5 
C พอใช้ (fair) 2.0 
D+ อ่อน (poor) 1.5 
D อ่อนมำก (very poor) 1.0 
F ตก (fail) 0.0 
I ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) - 
S พอใจ (satisfactory) - 
U ไม่พอใจ (unsatisfactory) - 
P ผ่ำน (passed) - 
N ยังไม่ทรำบระดบัคะแนน - 

 
        เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
        ปริญญาโท 
        แผน ก แบบ ก1 (1) เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำ 

ขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้  
(2) ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

        แผน ก แบบ ก2 (1) ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร  
โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ (2) เสนอ
วิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ (3) ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับ
กำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับ  
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร(Proceedings) ดังกล่ำว 

        แผน ข (1) ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ (2) สอบผ่ำนกำรสอบ
ประมวลควำมรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปำกเปล่ำในสำขำวิชำนั้น พร้อมทั้ง
เสนอรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระและสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำร  
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ที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ (3) รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ หรือ
ส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 
        ปริญญาเอก 
        แบบ 1 (1) สอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท ำวิทยำนิพนธ์ (2) เสนอวิทยำนิพนธ์ และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย  
โดยคณะกรรมกำรที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอก
สถำบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ (3) ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์
ต้องได้รับกำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มี
คุณภำพตำมประกำศ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื่อง 

        แบบ 2 (1) ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ (2) สอบผ่ำนกำรสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท ำวิทยำนิพนธ์ (3) เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบ
ผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอกสถำบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ (4) ผลงำน
วิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์  
ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

 
    2.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา 
        มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีพ้ืนที่รวม 24,486 ไร่ ประกอบด้วย หน่วยงำน

กำรเรียนกำรสอน 29 คณะ 1 บัณฑิตวิทยำลัย และหน่วยงำนสนับสนุน 4  สถำบัน 5 ส ำนักงำน 6 ส ำนัก           
2 ศูนย์ 18 สถำนีวิจัย 4 สถำนีฝึกนิสิต 4 โรงพยำบำลสัตว์ 2 โรงเรียนสำธิต และ 4 สถำนีวิทยุ ในส่วนของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตบำงเขน มุ่งเน้นบัณฑิตศึกษำ วิจัยขั้นสูง พัฒนำวิชำกำร บริกำรวิชำ
พ้ืนฐำน บริหำรโครงกำรพิเศษ ประสำนควำมร่วมมือกับนำนำชำติ ปัจจุบันมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ในหลำกหลำยสำขำวิชำ มีหน่วยงำนประกอบด้วย 5 ส ำนัก 4 สถำบัน 1 ศูนย์ โดยมีหน่ วยงำนสนับสนุน
กำรศึกษำ ดังนี ้

1)  ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีภำรกิจหลัก 
ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และให้บริกำรด้ำนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย รวมถึง
บริกำรวิชำกำรแก่นิสิต อำจำรย์ บุคลำกร มก. และบุคคลทั่วไป เพ่ือสนับสนุนกำรเป็น e-University 
ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เป็นจุดเชื่อมต่อเครือข่ำยหลักของทั้งยูนิเน็ท และไทยสำรผ่ำนใยแก้วน ำแสงไปยัง
วิทยำเขตต่ำง ๆ และได้ขยำยจุดบริกำรเครือข่ำยไร้สำยให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้งำนเครือข่ำยไร้สำยภำยใน
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วิทยำเขตบำงเขนกว่ำ 1,300 จุด โดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำและสถำนที่ และมีห้องปฏบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
(KITS - Kasetsart IT Square) ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์กว่ำ 220 เครื่อง พร้อมด้วยห้องสนทนำกลุ่ม
ย่อย และห้องอบรมขนำดใหญ่ ซึ่งควำมจุสูงสุดกว่ำ 300 ที่นั่ง รวมถึงบริกำรหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยแก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี 

2)  ห้องสมุดในมหำวิทยำลัยที่นิสิตจะใช้ค้นคว้ำได้ คือ 
(1) ส ำนักหอสมุด มีต ำรำและเอกสำรทุกสำขำ ส ำนักหอสมุด

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ที่ท ำหน้ำที่เป็นคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
เป็นห้องสมุดดิจิทัลด้ำนกำรเกษตรของประเทศไทย และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม บริหำรจัดกำรและพัฒนำบริกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำและปรับปรุง
บริกำรเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมคุณภำพทำงกำรศึกษำให้บริกำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
ของนิสิต อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นอกจำกนี้ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย -
เกษตรศำสตร์ ยังเป็นต้นแบบของ Eco-Library แห่งแรกของประเทศ และเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตรที่มีควำมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยท ำหน้ำที่เป็นศูนย์ประสำนงำนสำรนิเทศสำขำ
เกษตรศำสตร์ เป็นศูนย์สนเทศทำงกำรเกษตรแห่งชำติ และศูนย์สนเทศทำงกระบือนำนำชำติ 

(2) ห้องสมุดคณะ มีต ำรำและเอกสำรทั่ว ๆ ไปของสำขำวิชำต่ำง ๆ 
สังกัดในคณะ 

(3)  ห้องสมุดของภำควิชำ มีต ำรำและเอกสำร โดยเฉพำะของ
สำขำวิชำที่ภำควิชำนั้น ๆ รับผิดชอบ 

(4) ห้องสมุดของส่ วนรำชกำรและองค์กำร อ่ืนที่ อยู่ ใ กล้ เคี ยง
มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ คือห้องสมุดของกรมวิชำกำรเกษตร ศูนย์เอกสำรแห่งชำติ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น   

3)   วิทยำเขตก ำแพงแสนที่มุ่งเน้นส่งเสริมวิจัยขั้นสูง พัฒนำวิชำกำรเพ่ือ
ภำคตะวันตก สร้ำงควำมเป็นเลิศในสำขำวิชำเกษตร มีหน่วยงำนประกอบด้วย 5 คณะ โดยมีคณะสัตว
แพทย-์ศำสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงำนที่ขยำยกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนเดิมที่วิทยำเขตบำงเขน 

4)  วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีกรอบนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำร กำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรของศำสตร์ด้ำนกำรเกษตร วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิทยำกำร
กำรจัดกำร และด้ำนสุขภำพ ที่ให้ควำมส ำคัญต่อปัญหำและควำมต้องกำรของท้องถิ่น สร้ำงบุคลำกร  
รุ่นใหม่ให้กับภูมิภำค โดยจัดตั้งคณะหลัก 4 คณะ 

5)  วิทยำเขตศรีรำชำ มุ่งส่งเสริมควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรเพ่ือกำรบริกำร 
ภำคตะวันออก มีหน่วยงำนประกอบด้วย 5 คณะ 
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3. มหาวิทยาลัยมหิดล 
 เป็นสถำบันที่มีที่มำจำกกำรเป็นโรงเรียนแพทย์ ณ โรงพยำบำลศิริรำช ชื่อว่ำ โรงเรียน

แพทยำกร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และเม่ือวันที่ 
21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2512 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
พระรำชทำนนำม "มหิดล" อันเป็นพระนำมของสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม  
รำชชนก ใช้แทนชื่อมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม  
พ.ศ. 2512 มหำวิทยำลัยมหิดล มีสภำพกำรสภำพกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติระดับบัณฑิตศึกษำ 
ในด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตร ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตร/จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ด้ำนกำร
เรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสตูร 
 

องค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่ 
1. สภามหาวิทยาลยัเป็นองค์กรสูงสุด 

ประกอบด้วย 
- นำยกสภำมหำวิทยำลัย ที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 

แต่งตั้ง    
- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรง คุณวุฒิจ ำนวนสิบ

ห้ำคน ท่ีทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งจำก
บุคคลภำยนอกมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี ประธำน          
สภำคณำจำรย์ นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลยั 

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวนหนึ่งคน ซึ่ง
เลือกตั้งจำกผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยที่มิใช่คณำจำรย์
ประจ ำ  

- กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย จ ำนวนสิบคน ซึ่ง
เลือกตั้งจำกคณำจำรย์ประจ ำจ ำนวนห้ำคน และจำก
ผู้บริหำรระดับคณบดีหรือเทียบเทำ่จ ำนวนห้ำคน  
ให้สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งรองอธิกำรบดีคนหนึ่งเป็น
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย และจะแต่งตั้งหัวหน้ำ
ส ำนักงำน สภำมหำวิทยำลัยเป็นผูช่้วยเลขำนุกำร สภำ
มหำวิทยำลยัด้วยกไ็ด ้

- ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของมหำวิทยำลัยอ ำนำจ
และหน้ำท่ีเช่นว่ำนี้ให้รวมถึง ก ำหนดเป้ำหมำย  
วำงนโยบำย และแนวทำงในกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย  

- ออกข้อบังคับและประกำศของมหำวิทยำลัย เพื่อ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย และอำจ
มอบหมำยใหส้่วนงำนใดในมหำวิทยำลัยเป็นผู้ออก
ข้อบังคับและประกำศส ำหรับส่วนงำนนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็
ได้  

- ออกข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของ
มหำวิทยำลยักำรออกข้อบังคับตำม (3) ต้องเป็นไปเพื่อ
ควำมเป็นธรรม  
สร้ำงขวัญและก ำลังใจโดยไดร้ับฟังควำมคิดเห็นของ
พนักงำนและลูกจ้ำงมหำวิทยำลยัประกอบด้วย  

- ออกข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนกำรเงิน  
กำรพัสดุและทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย  

- อนุมัติแผนพัฒนำและแผนปฏิบัตกิำรของ
มหำวิทยำลยั  

- อนุมัติกำรจดัตั้ง กำรรวม และกำรยุบเลิกส่วนงำน
ตำมมำตรำ 10 รวมทั้งกำรแบ่งหนว่ยงำนภำยในของส่วน
งำนดังกล่ำว  

- อนุมัติกำรรับเข้ำสมทบและกำรยกเลิกกำรสมทบ
ของสถำนศึกษำช้ันสูงหรือสถำบันอื่น  

- อนุมัติกำรจดักำรศึกษำและกำรยกเลิกกำรจัด
กำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำช้ันสงูหรือสถำบันอ่ืน  
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- อนุมัติกำรเปดิสอนและหลักสตูรกำรศึกษำ รวมทั้ง 

กำรปรับปรุง กำรยุบรวม และกำรยกเลิกหลักสตูร
กำรศึกษำ  

- อนุมัติกำรให้ปริญญำ อนุปริญญำ ประกำศนียบตัร 
ทั้งของมหำวิทยำลัย และที่มหำวทิยำลัยจดักำรศึกษำ
ร่วมกับสถำนศึกษำช้ันสูงอื่น รวมทั้งอนุมัติกำรให้ปรญิญำ
กิตติมศักดิ์  

- พิจำรณำสรรหำ และด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งและถอดถอนนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคณุวุฒิ และอธิกำรบดี  

- พิจำรณำด ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
แต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย ์และศำสตรำจำรย์
พิเศษ แต่งตั้งและถอดถอนศำสตรำจำรย์เกยีรตคิุณ  
รองศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรยพ์ิเศษ และผูด้ ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่เรียกช่ืออยำ่งอื่นตำมมำตรำ 57 
วรรคสำม แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิกำรบดี คณบดี 
ผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำส่วนงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอ่ืน  

- วำงนโยบำยและก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรจดัหำรำยได้ กำรจัดหำผลประโยชน์และกำร
ลงทุน  

- ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
อธิกำรบดีและหัวหน้ำส่วนงำนต่ำง ๆ  

- รับรองรำยงำนประจ ำปีของมหำวทิยำลัย และ
เสนอรำยงำนนั้นต่อรัฐมนตรีเพื่อรบัทรำบ  

- แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรบริหำรงำนประจ ำมหำวิทยำลยั คณะอนุกรรมกำร 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท ำกำรใด ๆ อันอยู่ใน
อ ำนำจหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลยั ท้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรของมหำวิทยำลัยที่มิได้
ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใดหรือส่วนงำนใดโดยเฉพำะ 
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2. สภาคณาจารย์ประกอบด้วยสมำชกิ 

ซึ่งเป็นคณำจำรย์ประจ ำของมหำวทิยำลัย จ ำนวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ วำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่งของสมำชิกสภำ
คณำจำรย์ ตลอดจนกำรประชุมและกำรด ำเนินงำนของ
สภำคณำจำรย์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัย 

- ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่สภำมหำวทิยำลัยและ
อธิกำรบดี ในกิจกำรของมหำวิทยำลัย  

- เสนอแนะข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำ และให้ค ำปรึกษำ
แก่สภำมหำวิทยำลยั และอธิกำรบดีเกี่ยวกับมำตรฐำน
และจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย 
รวมทั้งกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัตติำมมำตรฐำนและ
จรรยำบรรณดังกล่ำว ตำมข้อบังคบัของมหำวิทยำลัย  

- เสนอแนะข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำ และให้ค ำปรึกษำ
แก่สภำมหำวิทยำลยัและอธิกำรบดีเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
คณำจำรย์ทำงด้ำนทักษะแห่งวิชำชีพคณำจำรย์  

- ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำคณำจำรย์ใน
มหำวิทยำลยัทำงด้ำนทักษะแห่งวิชำชีพคณำจำรย์ เชิดชู
และผดุงเกียรติคณำจำรย์ในมหำวทิยำลัย  

- ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมที่สภำมหำวิทยำลัยหรือ
อธิกำรบดีมอบหมำย 

3. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร องค์ประกอบ
คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูรต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำก
คณบดีบณัฑติวิทยำลัย ประกอบดว้ย  

(1) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
3 คน โดยให้แต่งตั้ง คนหนึ่งเป็นประธำนหลักสูตร และ
อีกคนหนึ่งเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และ  

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกส่วนงำน อย่ำงน้อย 1 คน 
เป็นที่ปรึกษำ  
 ทั้งนี้อำจมีอำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรง คุณวุฒิภำยนอก
ร่วมเป็นกรรมกำรเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม  
 ทั้งนี้กรรมกำรบริหำรหลักสูตรแตล่ะท่ำนอำจร่วมเป็น
กรรมกำรบริหำรหลักสตูรได้มำกกว่ำ 1 หลักสูตร 

- วำงนโยบำยและแผนกำรบริหำรจดักำรและกำร
ผลิตบัณฑติของหลักสตูรใหส้อดคล้องกับทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำน บัณฑิตวทิยำลัย และ
มหำวิทยำลยั  

- ควบคุมมำตรฐำนหลักสตูรสำขำวิชำที่รับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยกำรศึกษำ
ระดับบณัฑติศึกษำ เกณฑ์มำตรฐำนหลักสตูรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ (ถ้ำมี)  

- ด ำเนินกำรประกันคณุภำพหลักสตูรตดิตำมรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำม)ี และจัดท ำรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนของหลักสูตรรวมทัง้ให้ค ำแนะน ำเพื่อกำร
พัฒนำ ให้ประธำนหลักสูตรเป็นผูป้ระสำนงำนในเรื่องกำร
บริหำรจดักำรหลักสูตรกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง บัณฑิต
วิทยำลัย ส่วนงำน ภำควิชำ 

4. ปัจจุบันมหาวิทยาลยัมหดิลจดักำรเรยีนกำรสอน
ใน 17 คณะ 6 วิทยำลัย 9 สถำบัน 3 วิทยำเขต และ
หน่วยงำนต่ำงๆ ครอบคลุมด้ำนวิทยำศำสตรส์ุขภำพ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และสงัคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ โดยมีที่ตั้งหลำยพื้นที่ท้ังใน

-  
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กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดกำญจนบุรี 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวดัอ ำนำจเจริญ 

 -  

 
 3.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/ จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน   
   มหำวิทยำลัยมหิดลจัดกำรศึกษำนำนำชำติในระดับปริญญำโท จ ำนวน 92 หลักสูตร 

ระดับปริญญำเอก จ ำนวน 74 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่น ำมำวิเครำะห์มีดังนี้ 
 

หลักสูตร/รายละเอียดหลักสูตร การรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิ แผนการศึกษา 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตร-

มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มใช้
ในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2561 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษำ  
พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรของ
มหำวิทยำลยัโดยเฉพำะไม่ม ี
ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน 

- สภำมหำวิทยำลยัมหดิล
อนุมัติหลักสูตรในกำรประชุม 
ครั้งท่ี 531 เมื่อวันที ่18 เมษำยน 
2561  

 

จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
จัดกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ)  

โครงสร้ำงหลักสูตร แผน ก แบบ 
ก2 ดังนี้ (1) หมวดวิชำบังคับ 14 
หน่วยกิต (2) หมวดวิชำเลือก  
ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต (3) 
วิทยำนิพนธ ์12 หน่วยกิต  

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

ประกอบด้วย 1) วิชำเอกกำร
พยำบำลสำธำรณสุข 2) วิชำเอก
โภชนำกำรสำธำรณสุข 3) วิชำเอก
บริหำรสำธำรณสุข 4) วิชำเอกปรสิต
วิทยำและกีฏวิทยำ 5) วิชำเอก
วิทยำกำรระบำด 6) วิชำเอกสุขศกึษำ
และส่งเสรมิสุขภำพ 7) วิชำเอกสุขภำพ
ประชำกรโลก และ 8) วิชำเอกอนำมัย
ครอบครัว เริ่มใช้ในภำคกำรศึกษำที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2555 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษำ 
พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นหลักสูตรของ
มหำวิทยำลยัโดยเฉพำะ 
ไม่มีควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน 

- สภำมหำวิทยำลยัมหดิล
อนุมัติหลักสูตร ในกำรประชุม 
ครั้งท่ี 459 เมื่อวันที ่18 เมษำยน 
2555 

 

จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอด
หลักสตูรไม่น้อยกว่ำ 54 หน่วยกิต  
จัดกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) เปิดสอนส ำหรับ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท  

โครงสร้ำงหลักสูตร แบบ 2 ดังนี้ 
หมวดวิชำแกน 8 หน่วยกิต  

หมวดวิชำบังคับ 7 หน่วยกิต  
หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต  
วิทยำนิพนธ ์36 หน่วยกิต  
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3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
นานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 เริ่มใช้ในภำคกำรศึกษำที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษำ 
พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรของ
มหำวิทยำลยัโดยเฉพำะ 
ไม่มีควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน 

- สภำมหำวิทยำลยัมหดิล
อนุมัติหลักสูตร ในกำรประชุม 
ครั้งท่ี 531 เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 
2561 

 

จ ำนวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอด
หลักสตูร ส ำหรับผู้ส ำเร็จหลักสูตร
ปริญญำตรีแล้วเข้ำศึกษำต่อหลักสตูร
ปริญญำเอกไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต 
ส ำหรับผู้ส ำเรจ็หลักสูตรปริญญำโท
แล้วเข้ำศึกษำต่อหลักสตูรปริญญำเอก
ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต  
จัดกำรศึกษำเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ)  

โครงสร้ำงหลักสูตร แบบ 2 ดังนี ้
1) ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับปริญญำตรี  
หมวดวิชำบังคับ 17 หน่วยกิต  
หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 7 หน่วยกิต  
วิทยำนิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
รวมไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต 
2) ส ำหรับผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโท  
หมวดวิชำบังคับ 6 หน่วยกิต  
หมวดวิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต  
วิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต  
รวมไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต 

 
 3.3 ด้านการเรียนการสอน  
   3.3.1 ผู้เรียน 
      1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
        (1) ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ

ชีววิทยำ หรือสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง เช่น จุลชีววิทยำ วิทยำศำสตร์ ชีวภำพ สัตววิทยำ พฤกษศำสตร์ 
พิษวิทยำ วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม และได้รับกำรรับรองจำกสถำบันอุดมศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำรับรอง 

(2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ 2.50 
(3) มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษผ่ำนตำมเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหิดล 
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(4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจำกเกณฑ์ข้ำงต้น อำจได้รับกำรพิจำรณำ 
ให้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ตำมดุลยพินิจของประธำนหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

จ ำนวนนักศึกษำคำดว่ำจะรับปีกำรศึกษำละ 15 คน 
      2)  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
         (1) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ในหลักสูตร

สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิตวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (สำธำรณสุขศำสตร์) สำขำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
สำขำอนำมัยครอบครัว สำขำกำรพยำบำลสำธำรณสุข สำขำโรคติด เชื้อและกำรระบำด สำขำส่งเสริม
สุขภำพ สำขำบริหำรสำธำรณสุข สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ หรือสำขำอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำกสถำบัน -
อุดมศึกษำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำรับรอง 

(2)  มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ 

(3)  มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขและสำขำวิชำ 
ที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

หมำยเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมข้อ 1) – 3) อำจได้รับกำรพิจำรณำ
ให้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำ ตำมดุลยพินิจของประธำนหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

จ ำนวนนักศึกษำคำดว่ำจะรับปีกำรศึกษำละ 16 คน  
      3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
(1) ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรปริญญำตรี สำขำวิชำชีววิทยำ สำขำ

วิทยำศำสตร์ชีวภำพ หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง และได้รับกำรรับรองจำกสถำบันอุดมศึกษำที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 หรือ 

(2) ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรปริญญำโท สำขำวิชำชีววิทยำ สำขำ
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง และได้รับกำรรับรองจำกสถำบันอุดมศึกษำที่ส ำ นักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 

(3) มีผลกำรสอบภำษำอังกฤษผ่ำนตำมเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

(4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจำกเกณฑ์ดังกล่ำว อำจได้รับกำรพิจำรณำ
ให้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมดุลยพินิจของประธำนหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

จ ำนวนนักศึกษำคำดว่ำจะรับปีกำรศึกษำละ 12 คน ส ำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรปริญญำตรี 6 คน ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรปริญญำโท 6 คน 
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   3.3.2 ผู้สอน 
      1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 18 คน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน อำจำรย์ประจ ำ 6 คน อำจำรย์พิเศษหลักสูตรจะพิจำรณำเรียนเชิญตำมควำมเหมำะสม 
ทั้งนี้ กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรจะประชุมร่วมกันเพื่อพิจำรณำก ำหนดผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ โดยเน้นพิจำรณำจำกควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในเนื้อหำวิชำและประสบกำรณ์ในกำรสอนเป็นหลัก พิจำรณำรำยวิชำเลือกที่จะเปิดสอน  
ในแต่ละภำคกำรศึกษำ และพิจำรณำก ำหนดเวลำเรียนของแต่ละรำยวิชำไม่ให้ซ้ ำซ้อนกันในช่วงเวลำ 
ที่เหมำะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน 

      2)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 7 คน  

      3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 17 คน  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คนอำจำรย์
ประจ ำ 5 คน และมีอำจำรย์พิเศษ ซึ่งหลักสูตรจะพิจำรณำเรียนเชิญตำมควำมเหมำะสม 

 
   3.3.3 สื่อ  
      มหำวิทยำลัยมหิดลจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นรำยวิชำ และสื่ ออ่ืน ๆ ตำมที่

มหำวิทยำลัยจัดขึ้น 
 
   3.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
      กำรวัดผลและกำรส ำเร็จกำรศึกษำเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล  

ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ กำรประเมินผลกำรศึกษำจะต้องกระท ำเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำแต่ละ
ภำคโดยกระท ำเป็นสัญลักษณ์แสดงผลกำรศึกษำแต่ละรำยวิชำดังนี้ 

      สัญลักษณ์ต่ำง ๆ ซึ่งมีควำมหมำยและแต้มประจ ำผลกำรสอบของแต่ละ
รำยวิชำแสดงได้ด้วย  

สัญลักษณ์ ความหมาย แต้มประจ า 
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 
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สัญลักษณ์ ความหมาย แต้มประจ า 
F ตก (Fail) 0.00 

  
       สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจ ำ 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) 

 
       เกณฑก์ารสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
        1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
  (1) ใช้เวลำในกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 
  (2)  ต้องศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร คือ ต้องศึกษำ

รำยวิชำไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต และท ำวิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมจ ำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษำ 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 

  (3)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
  (4)  ต้องสอบผ่ำนภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหิดล 
  (5)  ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตในสังคม 

ผ่ำนตำมเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลัยมหิดล 
  (6)  ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำนด้วยวิธีกำรสอบ

ปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง และกำรสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำ
รับฟังได้ 

  (7)  ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับ
กำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชำกำรท่ีมีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) ตำมประกำศบัณฑิตวิทยำลัย 
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        2)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  หลักสูตรระดับปริญญำเอก แบบ 2 มีเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร  

  (1)  มีเวลำศึกษำตลอดหลักสูตร 
  (2)  ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำมโครงสร้ำงของหลักสูตร และ

ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลกำรศึกษำตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
  (3)  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
  (4)  สอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  (5)  ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศ

ตำมประกำศของบัณฑิตวิทยำลัย 
  (6)  สอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำน 
  (7)  ส่งรูปเล่มวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตำมข้อก ำหนดของ

บัณฑิตวิทยำลัย พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลตำมจ ำนวนที่บัณฑิตวิทยำลัยก ำหนด 
  (8)  ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนวิทยำนิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ

ได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีผู้ประเมิน 
  (9)  ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ตำมที่แต่ละหลักสูตรจะก ำหนด โดยควำมเห็นชอบ

ของบัณฑิตวิทยำลัย 
  (10)  ประธำนหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญำให้แก่นักศึกษำ 

เมื่อนักศึกษำได้ด ำเนินกำรตำม (1) - (9) ครบถ้วนแล้ว โดยก ำหนดให้วันที่นักศึกษำสอบวิทยำนิพนธ์ 
ผ่ำนเป็นวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

        3)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร  

  (1)  ใช้เวลำในกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 
  (2)  ต้องศึกษำรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร คือ 1) ผู้ส ำเร็จ

หลักสูตรปริญญำตรีแล้วเข้ำศึกษำต่อหลักสูตรปริญญำเอก ต้องศึกษำรำยวิชำไม่น้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต 
และท ำวิทยำนิพนธ์ 48 หน่วยกิต รวมจ ำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษำตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 72 หน่วยกิต  
2) ผู้ส ำเร็จหลักสูตรปริญญำโทแล้วเข้ำศึกษำต่อหลักสูตรปริญญำเอก ต้องศึกษำรำยวิชำไม่น้อยกว่ำ 12 
หน่วยกิต และท ำวิทยำนิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมจ ำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษำตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 
48 หน่วยกิต 

  (3)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
  (4)  ต้องสอบผ่ำนภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหิดล 
  (5)  ต้องสอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
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  (6)  ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตในสังคม
ผ่ำนตำมเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล 

  (7)  ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำนด้วยวิธีกำรสอบ
ปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง และกำรสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 

  (8)  ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนวิทยำนิพนธ์ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
ได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่มีผู้ประเมินอย่ำงน้อย ๑ ฉบับ  
ตำมประกำศบัณฑิตวิทยำลัย 

 
   3.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา 
       มหำวิทยำลัยมหิดลในปัจจุบันมีส่วนงำน หน่วยงำน และกลุ่มภำรกิจในสังกัด 

ประกอบด้วย ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ส ำนักงำนอธิกำรบดี วิทยำเขตกำญจนบุรี บัณฑิตวิทยำลัย  
หอสมุดและคลังควำมรู้ คณะ 16 คณะ สถำบัน 7 สถำบัน วิทยำลัย 6 วิทยำลัย ศูนย์ 10 ศูนย์ กองงำน 
ในส ำนักงำนอธิกำรบดี 12 กองงำน และโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต 2 โครงกำร นอกจำกนี้ยังมีสถำบันสมทบ
อีก 17 แห่งและ สถำบันร่วม 1 แห่ง ที่ตั้งของมหำวิทยำลัยมหิดลนั้น อยู่ในพื้นท่ีที่หลำกหลำยทั้งส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค โดยมีกำรก ำหนดชื่อของที่ตั้งมหำวิทยำลัยมหิดลในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ดังนี้ 

1)  มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ มีที่ตั้งศูนย์กลำงอยู่ ณ ที่ดินพระรำชทำน 2 
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มี เนื้อที่ประมำณ 1,240 ไร่  เป็นที่ตั้ งของ
มหำวิทยำลัยมหิดล บำงกอกน้อย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนพรำนนก แขวงศิริรำช เขตบำงกอกน้อย 
กรุงเทพมหำนคร มีเนื้อที่ประมำณ 123 ไร่ 

2)  มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี  เป็นที่ตั้งของวิทยำเขต
กำญจนบุรี โดยมีพ้ืนที่โดยรวมประมำณ 4,000 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 199 หมู่ 9 หมู่บ้ำนไตรรัตน์ ต ำบลลุ่มสุ่ม 
อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี 

3)  มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตนครสวรรค์ เป็นที่ตั้งของโครงกำรจัดตั้ง
วิทยำเขตนครสวรรค์ มีพ้ืนที่โดยรวมประมำณ 1,009 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ต ำบลเขำทอง อ ำเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงจึงมีส ำนักงำนชั่วครำวอยู่ ณ ที่ตั้งเดิมต ำบล  
บึงเสนำท อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

4)  มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ เป็นที่ตั้งของโครงกำรจัดตั้ง
วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ มีพ้ืนที่ ณ ศูนย์รำชกำร จังหวัดอ ำนำจเจริญ 43 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 259 หมู่ 13 ต ำบล        
โนนหนำมหนำมแท่ง อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ 37000 ประกอบด้วย อำคำรเรียนรวม และอำคำร
ดลเมธำ และมีพ้ืนที่ในเขต ต ำบลสร้ำงนกทำ อ ำเภอเมือง อีก 384 ไร่ 73 ตำรำงวำ ประกอบด้วย อำคำร 
ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติกำร และอำคำรหอพัก พร้อมใช้งำน และมีพ้ืนที่ขยำยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ  
ป่ำดงหัวกองและป่ำดงบังอ่ี ต ำบลสร้ำงนกทำ อ ำเภอเมือง อีกประมำณ 600 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำง 
กำรด ำเนินก่อสร้ำงโครงกำรดังกล่ำว 
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4. มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น – บัณฑิตวิทยาลัย  (The Open University of 
Japan – School of Graduate Studies) 

 4.1 ด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร 
    ไม่มีข้อมูล 
 4.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  
    ไม่มีข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร มีหลักสูตรที่เปิดสอนภำยใต้บัณฑิตวิทยำลัยสำขำวิชำ

ศิลปศำสตร์และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ หลักสูตรปริญญำโท จ ำนวน 7 หลักสูตร หลักสูตรปริญญำเอก 
จ ำนวน 5 หลักสูตรดังนี้ 

 

 
 
 

  

บัณฑิต

สำขำวิชำศิลปศำสตร์และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ 

ปริญญำโท ปริญญำเอก 

วิทยำศำสตรธ์รรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
(Natural and Environmental Sciences) 

 

สำรสนเทศศำสตร์ (Informatics) 

ศิลปศำสตร์และมนุษยวิทยำ (Arts and Humanities) 

กำรก ำกับดูแลสังคม (Social Governance) 

จิตวิทยำคลินิก (Clinical Psychology) 

วิทยำศำสตร์ของกำรพัฒนำมนุษย์และกำรศึกษำ  
(Sciences of Human Development and Education) 

 

ชีวิตมนุษย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ  
(Human Life and Health Sciences) 

 

วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ (Natural Sciences) 

ศิลปศำสตร์และมนุษยวิทยำ (Arts and Humanities) 

กำรก ำกับดูแลสังคม (Social Governance) 

วิทยำศำสตร์มนุษย์ (Human Sciences) 

ชีวิตมนุษย์และวิทยำศำสตร์สุขภำพ  
(Human Life and Health Sciences) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Human Life and Health Sciences) 
กำรศึกษำ 
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 4.3 ด้านการเรียนการสอน 
   4.3.1 ผู้เรียน ไม่มีข้อมลูคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
   4.3.2 ผู้ สอน  มหำวิทยำลัย เปิดของประเทศญี่ปุ่ นจัดกำรเรียนกำรสอน 

ในระบบเปิด มีอำจำรย์ท ำหน้ำที่ผลิตเอกสำรกำรสอนเป็นรำยวิชำ มีกำรเรียนกำรสอนแบบเผชิญหน้ำ 
(Schooling) สอนแบบออกอำกำศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ 
อีกท้ังท ำหน้ำที่ผลิตสื่อต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

   4.3.3 สื่อ มหำวิทยำลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นรำยวิชำ  
โดยใช้เอกสำรกำรสอน มีทั้งรำยวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนแบบเผชิญหน้ำ (Schooling) กำรสอน 
แบบออกอำกำศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

      1) จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา (2 หน่วยกิต/ รายวิชา) 
       (1) กำรสอนแบบออกอำกำศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) 
         มหำวิทยำลัยจัดท ำกำรสอนแบบออกอำกำศจ ำนวน 15 ครั้ง (ครั้งละ 

45 นำที) ต่อภำคกำรศึกษำผ่ำนทำงโทรทัศน์และวิทยุ ในกรณีที่นักศึกษำพลำดกำรสอนออกอำกำศ 
นักศึกษำสำมำรถรับชมย้อนหลังได้ที่ศูนย์กำรเรียนรู้ นอกจำกกำรสอนทำงโทรทัศน์และวิทยุแล้ว  
ยังมีกำรสอนทำงอินเทอร์เน็ตด้วย 

       (2)  เอกสำรกำรสอน 
         รำยวิชำของมหำวิทยำลัยถูกออกแบบมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

แบบออกอำกำศและเอกสำรกำรสอน โดยเอกสำรกำรสอนดังกล่ำว เขียนโดยผู้เชี่ยวชำญของมหำวิทยำลัย
และผู้เชี่ยวชำญภำยนอก เอกสำรกำรสอนบำงเล่มได้รับกำรยอมรับเป็นอย่ำงมำกจำกสำธำรณะ และ
หลังจำกท่ีเอกสำรกำรสอนใช้ในกำรเรียนกำรสอนเรียบร้อยแล้ว เอกสำรกำรสอนบำงเล่มถูกน ำมำปรับปรุง
และขำยในรูปแบบหนังสือของมหำวิทยำลัย 

       (3)  กำรประเมินผลกำรเรียน 
         กำรสอบกลำงภำค จะจัดขึ้นหลังจำกกำรเรียนกำรสอนสัปดำห์ที่ 8 

ของรำยวิชำ นักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรประเมิน โดยกำรประเมินมีทั้งแบบใช้กระดำษในกำรท ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยและกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยผ่ำนทำงออนไลน์ ทั้งนี้ กำรท ำงำนที่ได้รับหมำยดังกล่ำว  
เป็นข้อบังคับท่ีต้องท ำให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้ำสอบปลำยภำค 

         กำรสอบปลำยภำค จะจัดขึ้นหลังจำกกำรเรียนกำรสอนสัปดำห์ที่ 15 
ของรำยวิชำ โดยนักศึกษำจะต้องเข้ำสอบที่ศูนย์กำรเรียนที่นักศึกษำได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อนักศึกษำสอบ
ผ่ำนในวิชำนั้น ๆ หน่วยกิตของวิชำนั้นจะได้รับกำรบันทึก 
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      2)  รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Schooling) (1 หน่วยกิต/ 
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 
แบบออกอำกำศมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงมำก กำรเรียนกำรสอน
ครอบคลุมรำยวิชำต่ำง ๆ ของสำขำวิชำศิลปศำสตร์ นอกจำกกำรสอนปกติและกำรทดลองต่ำง ๆ  
ในบำงครั้งยังมีกำรออกภำคสนำมและกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนต่ำง ๆ ส่วนประกอบของกำรเรียนถูก
ออกแบบ วำงแผน และจัดขึ้นโดยศูนย์กำรเรียนรู้ทั่วประเทศ นอกจำกศูนย์กำรเรียนรู้แต่ละศูนย์มีกำร
เรียนกำรสอนในรำยวิชำทั่วไปแล้ว ยังมีกำรจัดสอนรำยวิชำเฉพำะ เช่น ทำงด้ำนประวัติศำสตร์และ
วัฒนธรรม อุตสำหกรรม ธรรมชำติ และอ่ืน ๆ นอกจำกนั้น ศูนย์กำรเรียนรู้ยังร่วมมือกับมหำวิทยำลัย
ใกล้เคียงและสถำบันวิจัยต่ำง ๆ อีกด้วย 

      3)  รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (2 หน่วยกิต/ รายวิชา) 
        ในช่วงแรกของประวัติของมหำวิทยำลัย รำยวิชำออนไลน์มีกำรเปิดสอน

เมื่อปี 2016 รำยวิชำดังกล่ำวใช้ระบบจัดกำรเรียนกำรสอน Moodle ในกำรสร้ำงกำรสอนแบบวิดิโอ และ
เอกสำรกำรสอนออนไลน์ ดังนั้น นักศึกษำจึงดูกำรสอนและเอกสำรดังกล่ำวได้ทุกท่ีทุกเวลำ 

        กำรทดสอบออนไลน์ถูกจัดขึ้นเมื่อจบกำรสอน ซึ่งผลกำรสอบจะทรำบได้
ทันทีหลังทดสอบ นอกจำกนั้น นักศึกษำสำมำรถถำมค ำถำมกับอำจำรย์ได้โดยตรงและนักศึกษำสำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมของรำยวิชำกับนักศึกษำคนอ่ืนได้ รำยวิชำต่ำง ๆ ถูกสร้ำงขึ้นโดยสำขำวิชำกรรมกำรผลิต
รำยวิชำรวมทั้งอำจำรย์ ผู้ออกแบบกำรเรียนกำรสอน ผู้ผลิตสื่อกำรสอน และผู้จัดกำรรำยวิชำ  

        มหำวิทยำลัยวำงแผนที่จะขยำยรำยวิชำออนไลน์ในปีต่อ ๆ ไป กิจกรรม
ของนักศึกษำและวิธีกำรประเมินผลของรำยวิชำออนไลน์ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของแต่ละรำยวิชำ 
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   4.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
      มหำวิทยำลัยมีระบบกำรประเมินผลตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้   
      รำยวิชำที่ ใช้สื่ อ อิ เล็กทรอนิกส์ / เอกสำรกำรสอนใช้กำรประเ มินผล 

โดยกำรสอบกลำงภำคและกำรสอบปลำยภำค และกำรประเมินให้เกรด ส่วนรำยวิชำออนไลน์ 
ใช้กำรประเมินผลโดยกิจกรรมกำรเรียน ควิช กำรอภิปรำย รำยงำน และกำรประเมินให้เกรด และรำยวิชำ
แบบเผชิญหน้ำประเมินให้เกรดเลย รำยละเอียดดังแผนภูมิ 

 
 

 
 

  

สมัครเรียน 

รำยวิชำออนไลน ์ รำยวิชำแบบเผชิญหน้ำ 

กิจกรรมกำรเรียน  
* ควิช  

*กำรอภิปรำย  
*รำยงำน 

กำรประเมินให้เกรด 

กำรได้รับหน่วยกิต 

ขอจบกำรศึกษำ 

นักศึกษำปกติ 
นักศึกษำสัมฤทธิบัตร 

รำยวิชำที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

สอบกลำงภำค 

สอบปลำยภำค 
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   4.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา 
      มหำวิทยำลัยมีศูนย์กำรเรียนรู้ 50 ศูนย์ (4 ศูนย์ในโตเกียว) 7 ศูนย์ดำวเทียม 

และ 64 ห้องเรียนสื่อกำรสอนประเภทเสียงทั่วประเทศญี่ปุ่น ศูนย์กำรเรียนรู้ใช้ในกำรเรียนกำรสอน  
แบบเผชิญหน้ำ และกำรสอบ รวมไปถึงกำรสอนเสริม และกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเรียนอีกด้วย 

      นอกจำกนั้น ยังมีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียนในกำรดูและ 
ฟังกำรสอนออนไลน์ และห้องสมุด รวมไปถึงเป็นสถำนที่ส ำหรับท ำกิจกรรมอ่ืน ๆ และกำรแลกเปลี่ยน  
ควำมคิดเห็นกัน 

      ที่ตั้งของศูนย์กำรเรียนรู้อยู่ภำยในวิทยำเขตต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ส่วนศูนย์
กำรเรียนรู้ดำวเทียมและห้องเรียนสื่อกำรสอนประเภทเสียงถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
ให้แก่นักศึกษำที่อยู่ห่ำงไกลจำกศูนย์กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
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5. มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี (Korea National Open University)  
 5.1 ด้านการบริหารและจัดการหลักสูตร 
   มหำวิทยำลัยเปิดเกำหลีมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรจัดกำรศึกษำนำนำชำติ 

ประกอบด้วยอธิกำรบดี 1 คน รองอธิกำรบดี 1 คน และกรรมกำร 14 คน 
   วิทยาเขตหลัก (Main Campus) ประกอบไปด้วยส ำนักวิชำกำร  ส ำนักบริกำร

นักศึกษำ ส ำนักนโยบำยและแผน  และส ำนักงำนกำรจัดกำรศึกษำท่ัวไป  
   การจัดโครงสร้างองค์กร (Organization) ประกอบไปด้วย บัณฑิตวิทยำลัย บัณฑิต

วิทยำลัยสำขำวิชำ วิทยำลัย วิทยำลัยขั้นสูง หน่วยงำนสนับสนุนของวิทยำลัยขั้นสูง  
   หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ (Other Affiliated Facilities)  มหำวิทยำลัยมีหน่วยงำน

สนับสนุน วิทยำเขตในภูมิภำค และฝ่ำยวิจัยที่ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
   ความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ (Other corporate structures) มหำวิทยำลัยมีกำรท ำ

ควำมร่วมมือระหว่ำงกำรอุตสำหกรรมและกำรศึกษำ หน่วยงำนกำรให้ทุน ส ำนักพิมพ์ และหนังสือพิมพ์
รำยสัปดำห์  

 5.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  
   ไม่มีข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตร มีสำขำวิชำที่เปิดสอนภำยใต้บัณฑิตวิทยำลัย จ ำนวน 

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 ภำควิชำเกษตรและวิทยำศำสตร์สิ่งมีชีวิต (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 มีอำจำรย์ท ำหน้ำที่ผลิตเอกสำรกำรสอนเป็นรำยวิชำ มีกำรเรียนกำรสอนแบบเผชิญหน้ำ 
(Face-to-Face) และกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ อีกท้ังท ำหน้ำที่ผลิตสื่อต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
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      โดยมีขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดังนี้ 

สมัครเรียนเรียน 

ลงทะเบียนเรียน 

ซื้อเอกสำรกำรสอน 

แนะน ำกำรเรียน (โทรทัศน์ ไฟล์
เสียง สื่อเสรมิ เว็ปไซด์) 

 
รำยวิชำเรยีนแบบเผชิญหน้ำ รำยวิชำเรยีนออนไลน ์

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

     24 หน่วยกิตมำก

กำรส่งวิทยำนิพนธ ์การส่งวิทยานิพนธ์ 
- แผนกำรศึกษำท่ีจะต้องท ำวิทยำนิพนธ์ 
(แผนกำรศึกษำท่ีไม่ต้องท ำวิทยำนิพนธ์ : 
ภำษำจีนและวรรณกรรม นิติศำสตร์ กำร
บริหำรสำธำรณะ คหกรรมศำสตร์ พยำบำล) 
 

30 หน่วยกิตหรือมำกกว่ำ 

ขอจบกำรศึกษำ 

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

Substitute test ส ำหรับรำยวิชำ
เรียนแบบเผชิญหน้ำ (ผู้ท่ีไม่สำมำรถ
เข้ำเรียนแบบเผชิญหน้ำได้  
ควรสมัครกำรสอบน้ีตอนท่ี
ลงทะเบียนเรียน) 
- ภำคกำรศึกษำฤดูใบไม้ผลิ มิ.ย. 
- ภำคกำรศึกษำฤดูใบไม้ร่วง ธ.ค. 
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   5.3.3 สื่อ 
       มหำวิทยำลัยเปิดของประเทศเกำหลี จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นรำยวิชำ  

โดยใช้เอกสำรกำรสอน (Textbook) มีทั้งรำยวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนแบบเผชิญหน้ำ (Face-to-Face) 
และกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 

     -  เอกสารการสอน  เป็นสื่ อกำรเรียนกำรสอนหลักของมหำวิทยำลัย 
ประกอบด้วยค ำอธิบำยและเนื้อหำที่เป็นประโยชน์ พัฒนำขึ้นโดยอำจำรย์  

     - แนวการศึกษาผ่านรายการโทรทัศน์ ใช้เครือข่ำยมหำวิทยำลัยเปิด (OUN)  
เป็นช่องทำงกำรศึกษำแก่สำธำรณะ แนวกำรศึกษำประกอบด้วยหลำยหัวข้อ เช่น กำรฝึกอบรม 
ภำษำต่ำงประเทศ กำรอบรมประกำศนียบัตร  

     - แนวการศึกษาผ่านสื่อเสริม ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำก
สื่อประเภทนี้ ใช้วิดิโอ หนังสือ และสื่อเสริมอ่ืน ๆ กำรเข้ำถึงสื่อนี้ สำมำรถเข้ำผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต และ  
active learning ในหลำย ๆ ช่องทำง 

     - แนวการศึกษาผ่านไฟล์เสียง ใช้กับรำยวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนที่เน้น 
กำรสนทนำภำษำต่ำงประเทศ และค ำอธิบำยเป็นไฟล์เสียง ซึ่งไฟล์เสียงดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต 

     - แนวการศึกษาผ่านเว็บไซต์ กระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยก้ำว
ข้ำมข้อจ ำกัดในกำรศึกษำทำงไกล เนื่องจำกช่วยให้เกิดกำรปฏิสัมพันธ์ 2 ทำง ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียน  
กำรสอน เช่น งำนกลุ่ม และกำรอภิปรำยออนไลน์ที่ใช้สื่อเสริมที่หลำกหลำย เช่น วิดิโอ ไฟล์เสียง และ  
แอนิเมชั่น 

    - แนวการศึกษาผ่านวิดิโอคอนเฟอเร้นซ์ ถูกออกแบบมำเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศ 
กำรเรียนให้ใกล้เคียงกับกำรเรียนแบบเผชิญหน้ำ เพ่ือลดช่องว่ำงระหว่ำงอำจำรย์ และนักศึกษำ 

    - รายวิชาที่เรียนแบบเผชิญหน้า นักศึกษำปี 1 2 และ 3 ต้องลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำแบบเผชิญหน้ำ 3-4 รำยวิชำ ยกเว้นนักศึกษำปีสุดท้ำย (ยกเว้นสำขำพยำบำล) ต้องลงทะเบียน  
2-3 รำยวิชำต่อภำคกำรศึกษำ ซึ่งจะท ำให้นักศึกษำมีปฏิสัมพันธ์กับอำจำรย์ และเพ่ือนนักศึกษำมำกยิ่งขึ้น 
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   5.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์สําเร็จการสึกษาตามหลักสูตร 
      ประเมินผลจำกกำรสอบปลำยภำค และกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ผู้เรียนจะต้อง

เรียนครบตำมหน่วยกิตท่ีก ำหนด คือ 30 หน่วยกิตข้ึนไป จึงจะสำมำรถขอจบกำรศึกษำได้ 
      ผลการสอบ 
 

เกรด คะแนน เปอร์เซ็นต์ 
A+ 4.5 95-100 
A0 4.0 90-94 
B+ 3.5 85-89 
B0 3.0 80-84 
C+ 2.5 75-79 
C0 2.0 70-74 
F  น้อยกว่ำ 70 
 
      * รำยวิชำที่จะได้นับหน่วยกิตจะต้องได้รับเกรด A0 หรือ 2.0 และเกรดเฉลี่ย

รวมของรำยวิชำที่ลงทะเบียนทั้งหมดควรได้ B0 (3.0) หรือมำกกว่ำ 
 
      การขอจบการศึกษา 
 

หน่วยกิต การสอบ
ประมวลความรู้ 

เกรด 
Common (ทั่วไป) Optional (เลือก) รวม 
Major (วิชำหลัก) : 
24 หน่วยกิต 

วิทยำนิพนธ์ :  
6 หน่วยกิต 

30 

ผ่ำน 

นักศึกษำท่ีได้รับ 
GPA ระดับ C0 
(เกรด 2.0) หรือ
มำกกว่ำ และเกรด
เฉลี่ย (grade 
average) ระดับ 
B0 (เกรด 3.0) 
หรือมำกกว่ำ 

Additional Major 
(วิชำหลักเพ่ิมเติม) :  
6 หน่วยกิต 
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   5.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา มีศูนย์บริกำรดังนี้ 
1)  ศูนย์บริกำรนักศึกษำ  
2)  ศูนย์ให้ค ำปรึกษำด้ำนอำชีพ  
3)  ศูนย์บริกำรด้ำนสุขภำพของนักศึกษำ  
4)  ทุนกำรศึกษำ  
5)  กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบด้านบริหารและการจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
 

ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี
โครงสร้ำงกำรบริหำร 1. มีสภำมหำวิทยำลัย

เป็นองค์กรสูงสุด  
ท ำหน้ำที่ควบคุมดูแล
กิจกำรทั่วไปของ
มหำวิทยำลัย 
มีองค์ประกอบ 
จำกผู้แทนภำยใน
มหำวิทยำลัย         
และภำยนอก
มหำวิทยำลัย จ ำนวน
ไม่เกิน 17 คน 

1. มสีภำมหำวิทยำลัย
เป็นองค์กรสูงสุด  
ท ำหน้ำที่ควบคุม 
ดูแลกิจกำรทั่วไปของ
มหำวิทยำลัย          
มีองค์ประกอบ   
จำกผู้แทนภำยใน
มหำวิทยำลัย         
และภำยนอก
มหำวิทยำลัย จ ำนวน
ไม่เกิน 22 คน 

1. มสีภำมหำวิทยำลัย
เป็นองค์กรสูงสุด  
ท ำหน้ำที่ควบคุม 
ดูแลกิจกำรทั่วไปของ
มหำวิทยำลัย          
มีองค์ประกอบ    
จำกผู้แทนภำยใน
มหำวิทยำลัย       
และภำยนอก
มหำวิทยำลัย จ ำนวน
ไม่เกิน 29 คน 

1. มสีภำมหำวิทยำลัย
เป็นองค์กรสูงสุด  
ท ำหน้ำที่ควบคุม 
ดูแลกิจกำรทั่วไปของ
มหำวิทยำลัย          
มีองค์ประกอบ       
จำกผู้แทนภำยใน
มหำวิทยำลัย         
และภำยนอก
มหำวิทยำลัย จ ำนวน
ไม่เกิน 33 คน 

ไม่มีข้อมูล ประกอบด้วย 
อธิกำรบดี 1 คน  
รองอธิกำรบดี 1 คน 
และกรรมกำร 14 คน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

โครงสร้ำงกำรบริหำร 
(ตอ่) 

2. มีสภำวิชำกำร          
ท ำหน้ำที่ดูแล 
ด้ำนวิชำกำร               
มีองค์ประกอบจำก
ประธำนกรรมกำร
ประจ ำสำขำวิชำทุก
สำขำวิชำผู้อ ำนวยกำร
สถำบัน/ส ำนัก และ
ผู้แทน ปัจจุบันจ ำนวน  
39 คน 

2. มีสภำวิชำกำร          
ท ำหน้ำที่ดูแล     
ด้ำนวิชำกำร  
มีองค์ประกอบจำก
คณบดี ผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์และอ่ืน ๆ 
จ ำนวน 29 คน  

2. มีคณะกรรมกำร
วิชำกำรท ำหน้ำที่ดูแล
ด้ำนวิชำกำร    
มีองค์ประกอบจำก
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน
และภำยนอก           
ตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 

2. มีสภำคณำจำรย์        
ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ            
สภำมหำวิทยำลัย 
และอธิกำรบดี       
ในกิจกำรของ
มหำวิทยำลัย 
องค์ประกอบ        
เป็นไปตำม      
ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 

- - 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

โครงสร้ำงกำรบริหำร 
(ต่อ) 

3. มีคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตร           
ท ำหน้ำที่บริหำร
หลักสูตรที่เปิดสอน  
มีองค์ประกอบจ ำนวน
ตำมท่ีสำขำวิชำเห็น
ควรแต่งตั้ง 

3. มีคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลัย  
มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ
ปรึกษำแก่ 
สภำมหำวิทยำลัย และ
สนับสนุนกำรด ำเนิน
กิจกำร  
ของมหำวิทยำลัย 
องค์ประกอบเป็นไป
ตำมข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 

- 3. มีคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตร  
ซึ่งองค์ประกอบ
คณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรต้องได้รับ 
กำรแต่งตัง้จำกคณบดี
บัณฑิตวิทยำลัย 

- - 

       
  จำกตำรำงที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรหลักสูตร พบว่ำ มหำวิทยำลัยส่วนใหญ่มีสภำมหำวิทยำลัยเป็นองค์กรสูงสุด องค์ประกอบและจ ำนวน
แตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับมหำวิทยำลัย มีสภำวิชำกำรท ำหน้ำที่ดูแลด้ำนวิชำกำร มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรท ำหน้ำที่บริหำรหลักสูตร
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบด้านโครงสร้างหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
 

ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี
โครงสร้ำงหลักสูตร 1. หลักสูตร 

นิเทศศำสตร 
มหำบัณฑิต            
แขนงวิชำนิเทศศำสตร์
อำเซียน (หลักสูตร
นำนำชำติ)           
หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2562 (หลักสูตร 
สหวิทยำกำร) จ ำนวน
หน่วยกิตท่ีเรียนตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต 
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

1. หลักสูตร 
ศิลปศำสตร- 
มหำบัณฑิต สำขำวชิำ
ภำษำอังกฤษเพ่ือ 
พัฒนำวิชำชีพ 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 จ ำนวน
หน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 36 หนว่ยกิต                
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

1. หลักสูตร
บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต             
(ภำคภำษำอังกฤษ) 
จ ำนวนหน่วยกิต          
ที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่ำ 44 หน่วยกิต 
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

1. หลักสูตรวิทยำ
ศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำชวีวิทยำ
สภำวะแวดล้อม 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561จ ำนวน
หน่วยกิตรวม ตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 
36 หน่วยกิต จัด
กำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

ไม่มีข้อมูล จ ำนวนหน่วยกิตท่ี 
เรียนตลอดหลักสูตร  
ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต   
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

โครงสร้ำงหลักสูตร 
(ต่อ) 
 

มี 2 แผนคือ  
1) แผน ก แบบ ก2  
จัดส ำหรับนักศึกษำที่เลือก
ท ำวิทยำนิพนธ์  
โดยต้องศึกษำชุดวิชำ  
4 ชุดวชิำ (24 หนว่ยกิต) และ
ท ำวิทยำนิพนธ์  
12 หน่วยกิต และมีกำร
อบรมเข้มเสริม
ประสบกำรณ์มหำบัณฑิต 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

มี 3 แผนคือ 
1) แผน ก แบบ ก1 
จัดส ำหรับนักศึกษำที่
เลือกท ำวิทยำนิพนธ์
โครงสร้ำงหลักสูตร 
ประกอบด้วย           
หมวดวิชำบังคับ  
0 หน่วยกิต หมวดวิชำ
วิทยำนิพนธ์ 36 
หน่วยกิต  
ให้นักศึกษำ
ลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำกำรออกแบบ
และระเบียบวิธีวิจัย 
รำยวิชำสัมมนำ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
พัฒนำวิชำชีพ 1, 2 

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 
 
 
 
 
 

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

ไม่มีข้อมูล  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

โครงสร้ำงหลักสูตร 
(ต่อ) 

2) หลักสูตรแผน ข  
จัดส ำหรับนักศึกษำ  
ที่ไม่เลือกท ำวิทยำนิพนธ์ 
โดยต้องศึกษำชุดวิชำ 5 ชุด
วิชำ (30 หน่วยกิต) และ
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 6 
หน่วยกิต และมีกำรอบรม
เข้มเสริมประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต (ไม่นับหน่วย
กิต) 

2) แผน ก แบบ  
ก2  จัดส ำหรับ
นักศึกษำที่เลือกท ำ
วิทยำนิพนธ์โครงสร้ำง
หลักสูตร 
ประกอบด้วย         
หมวดวิชำบังคับ 15 
หน่วยกิต หมวดวิชำ
เลือก 9 หน่วยกิต          
หมวดวิทยำนิพนธ์ 12 
หน่วยกิต 

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

 ไม่มีข้อมูล  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

โครงสร้ำงหลักสูตร 
(ต่อ) 

 3) แผน ข จัดส ำหรับ
นักศึกษำท่ีไม่เลือกท ำ
วิทยำนิพนธ์ 
โครงสร้ำงหลักสูตร 
ประกอบด้วย             
หมวดวิชำบังคับ  
15 หน่วยกิต  
หมวดวิชำเลือก  
15 หน่วยกิต  
หมวดกำรค้นคว้ำ
อิสระ 6 หน่วยกิต 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

โครงสร้ำงหลักสูตร 
(ต่อ) 

2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2560 (หลักสูตร
ภำษำอังกฤษ) มีจ ำนวนหน่วย
กิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่ำ 48 หน่วยกิต 
จัดกำรศึกษำเป็นภำษำ 
ต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ)  

2. หลักสูตรปรัชญำ 
ดุษฎีบัณฑิต สำขำ 
วิชำภำษำอังกฤษ   
เพ่ือกำรพัฒนำวิชำชีพ 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560  
มีจ ำนวนหน่วยกิตท่ี
เรียนตลอดหลักสูตร 
66 หน่วยกิต  
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) 

2. หลักสูตร
วิศวกรรมศำสตร-
มหำบัณฑิตสำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 มีจ ำนวน
หน่วยกิตท่ีเรียน
ตลอดหลักสูตร    
ไม่น้อยกว่ำ 36     
หน่วยกิต  
จัดกำรศึกษำเป็น
ภำษำอังกฤษเป็น
หลักสูตรเฉพำะของ 

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

ไม่มีข้อมูล  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

โครงสร้ำงหลักสูตร 
(ต่อ) 

  สถำบัน 
มีควำมร่วมมือด้ำน
กำรวิจัยกับสถำบัน
ต่ำงชำติ (พม่ำ) 

   

 มี 2 แผน คือ 
1) หลักสูตรแผน ก แบบ 
ก2 จัดส ำหรับนักศึกษำที่
เลือกท ำวิทยำนิพนธ์โดย
ต้องศึกษำ ชุดวิชำ 6 ชุดวิชำ 
(36 หน่วยกิต) และท ำ
วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
และมีกำรอบรมเข้มเสริม
ประสบกำรณ์มหำบัณฑิต 
(ไม่นับหน่วยกิต)        
2) หลักสูตรแผน ข จัด
ส ำหรับนักศึกษำท่ีไม่เลือก
ท ำวิทยำนิพนธ์ โดยต้อง
ศึกษำ  ชุดวิชำ 7 ชุดวิชำ 
(42 หน่วยกิต) 

มี 1 แผน คือ เป็น
หลักสูตร แบบ 2.1 
โครงสร้ำงหลักสูตร
ประกอบด้วย    
หมวดวิชำบังคับ 18 
หน่วยกิต หมวดวิชำ
เลือก 12 หน่วยกิต 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 
หน่วยกิต 

มี 1 แผน คือ  
แผน ก แบบ ก2  
โดยต้องศึกษำ
วิชำเอกไม่น้อยกว่ำ 
24 หน่วยกิต วิชำ
สัมมนำ 2 หน่วยกิต 
วิชำเอกบังคับ 13 
หน่วยกิต วิชำเอก
เลือก ไม่น้อยกว่ำ 9 
หน่วยกิต และ
วิทยำนิพนธ์  
ไม่น้อยกว่ำ 12 
หน่วยกิต 
 
 

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

ไม่มีข้อมูล  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

โครงสร้ำงหลักสูตร 
(ต่อ) 

และกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระ 6 หน่วยกิตและมี
กำรอบรมเข้มเสริม
ประสบกำรณ์มหำบัณฑิต 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

     

 3. หลักสูตรศิลปศำสตร-
มหำบัณฑิต แขนงวิชำ
อำเซียนศึกษำ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557 (หลักสูตร
นำนำชำติ) มีจ ำนวน 
หน่วยกิตท่ีเรียนตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36 
หน่วยกิต จัดกำรศึกษำ
เป็นภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) มี 2 แผน คือ 
 

 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) ส ำหรับผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับ
ปริญญำตร ีต้องศึกษำ 
หมวดวิชำบังคับ  
17 หน่วยกิต  
 

ไม่มีข้อมูล 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

โครงสร้ำงหลักสูตร 
(ต่อ) 

1) หลักสูตรแผน ก แบบ ก
2 จัดส ำหรับนักศึกษำท่ี
เลือกท ำวิทยำนิพนธ์โดย
ต้องศึกษำรำยวิชำ 8 
รำยวิชำ (24 หน่วยกิต) 
และท ำวิทยำนิพนธ์ 12 
หน่วยกิต และมีกำรอบรม
เข้มเสริมประสบกำรณ์
มหำบัณฑิต  
(ไม่นับหน่วยกิต)  
2) หลักสูตรแผน ข จัด
ส ำหรับนักศึกษำท่ี 
ไม่เลือกท ำวิทยำนิพนธ์ 
โดยต้องศึกษำรำยวิชำ  
10 รำยวิชำ (30 หน่วยกิต) 
และกำรศึกษำค้นคว้ำ 
อิสระ 6 หน่วยกิตและมี
กำรอบรมเข้มเสริม 

 โดยมีจ ำนวนหน่วยกิต
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 

หมวดวิชำเลือก  
ไม่น้อยกว่ำ  
7 หน่วยกิต 
วิทยำนิพนธ์ 48 
หน่วยกิต รวม 
ไม่น้อยกว่ำ 72 
หน่วยกิต 
2) ส ำหรับผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท ต้อง
ศึกษำหมวดวิชำเลือก 
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วย
กิต วิทยำนิพนธ์ 36 
หน่วยกิต               
รวมไม่น้อยกว่ำ 48 
หน่วยกิต 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

โครงสร้ำงหลักสูตร 
(ต่อ) 

ประสบกำรณ์มหำบัณฑิต 
(ไม่นับหน่วยกิต)  

     

 
จำกตำรำงที่ 2 ด้ำนโครงสร้ำงหลักสูตรนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศ พบว่ำ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในประเทศ เปิดสอน โดยมีโครงสร้ำงหลักสูตร ได้แก่ 

ระดับปริญญำโท มีจ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 36-48 หน่วยกิต มีแผนกำรศึกษำทั้งแผน ก แบบ ก1 แบบ ก2 และแผน ข และระดับปริญญำเอก  
มีจ ำนวนหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 48-79 หน่วยกิต มีแผนกำรศึกษำ ทั้งแบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งเป็น
เฉพำะของสถำบันและร่วมมือกับต่ำงประเทศ ส่วนมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ มีจ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบจ านวนหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยต่างๆ  
 

ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี
จ ำนวนหลักสูตร  
ที่เปิดสอน 

มีกำรพัฒนำหลักสูตร
นำนำชำติ/
ภำษำต่ำงประเทศ  
3 หลักสูตร  
แต่มีกำรเปิดสอน
หลักสูตรเดียว คือ 
หลักสูตร 
นิเทศศำสตร- 
มหำบัณฑิต แขนง
วิชำนิเทศศำสตร์
อำเซียน (หลักสูตร
นำนำชำติ)           
หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2562  

เปิดสอนหลักสูตร
นำนำชำติ 1 ส ำนัก
วิชำ (คณะ) 2 
หลักสูตร คือส ำนัก
วิชำศิลปศำสตร์  
เปิดสอนหลักสูตร
ศิลปศำสตรมหำ
บัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพ่ือ 
กำรพัฒนำวิชำชีพ
(หลักสูตรนำนำชำติ)  

เปิดสอนหลักสูตร
นำนำชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561 
จ ำนวน 27 หลักสูตร 
หลักสูตรที่น ำมำ
วิเครำะห์  
ในระดับปริญญำโท 
ไดแ้ก่ 
1. หลักสูตร
บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต (ภำค
ภำษำอังกฤษ) 
2. หลักสูตร
วิศวกรรม-ศำสตรม
หำบัณฑิต  

เปิดสอนหลักสูตร
นำนำชำติ ปี
กำรศึกษำ 2561 
จ ำนวน 169 หลักสูตร 
จ ำแนกเป็นหลักสูตร
ในระดับ
ประกำศนียบัตร
บัณฑิต จ ำนวน 3 
หลักสูตรระดับ
ปริญญำโท จ ำนวน 
92 หลักสูตร และ
ระดับปริญญำเอก 
จ ำนวน 74 หลักสูตร  

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

มีหลักสูตรที่เปิดสอน
ภำยใต้บัณฑิต
วิทยำลัยจ ำนวน 18 
หลักสูตรคือ 
1. กำรเขียน
สร้ำงสรรค์และ
วรรณกรรม 
2. กำรประยุกต์ใช้
ภำษำจีน 
3. ประชำคมผู้ใช้
ภำษำแอฟริกำและ
ภำษำฝรั่งเศส 
4. กำรบรหิำรสำธำรณะ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

จ ำนวนหลักสูตร  
ที่เปิดสอน (ต่อ) 

(หลักสูตร  
สหวิทยำกำร)              
สำขำวิชำนิเทศ-
ศำสตร์ 

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

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

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

3. จิตวิทยำคลินิก 
4. กำรก ำกับดูแล
สังคม 
5. ศิลปศำสตร์และ
มนุษยวิทยำ 
6. สำรสนเทศศำสตร์
7. วิทยำศำสตร์
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมหลักสูตร 
และระดับปริญญำเอก
จ ำนวน 5 หลักสูตร 
คือ 
1. ชีวิตมนุษย์และ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 

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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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

จ ำนวนหลักสูตร  
ที่เปิดสอน (ต่อ) 

   ได้แก่ 
2. หลักสูตร
สำธำรณสุขศำสตร-
ดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตร
นำนำชำติ)หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
3. หลักสูตรปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำชีววิทยำ
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

2. วิทยำศำสตร์
มนุษย์ 
3. กำรก ำกับดูแล
สังคม 
4. ศิลปศำสตร์และ
มนุษยวิทยำ 
5. วิทยำศำสตร์
ธรรมชำติ 

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

  
จำกตำรำงที่ 3 จ ำนวนหลักสูตรนำนำชำติและภำษำต่ำงประเทศที่เปิดสอน พบว่ำ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ เปิดสอนทั้งในระดับปริญญำโท และระดับ

ปริญญำเอก มีจ ำนวนที่หลำกหลำยในแต่ละมหำวิทยำลัย ได้แก่ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จ ำนวน 1 หลักสูตร มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จ ำน วน 2 หลักสูตร 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 27 หลักสูตร มหำวิทยำลัยมหิดล จ ำนวน 169 หลักสูตร มหำวิทยำลัยเปิดประเทศญี่ปุ่น จ ำนวน 12 หลักสูตร และมหำวิทยำลัย
เปิดประเทศเกำหลี จ ำนวน 18 หลักสูตร ภำษำท่ีใช้ในกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผู้เรียน (คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา) ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
 

มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี
1) หลักสูตรนิเทศศำสตร- 
มหำบัณฑิต แขนงวิชำ
นิเทศศำสตร์อำเซียน 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง         
พ.ศ. 2562 (หลักสูตร         
สหวิทยำกำร) 
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
(1) ส ำเร็จกำรศึกษำขั้น
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
จำกสถำบันอุดมศึกษำที่
สภำมหำวิทยำลัยรับรอง 
หรือ 
 

1) หลักสูตรศิลปศำสตร- 
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
พัฒนำวิชำชีพ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
ผู้เข้ำศึกษำต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำในระดับหนึ่ง
ระดับใดต่อไปนี้ 
(1) ส ำเร็จปริญญำตรี 
สำขำที่เก่ียวข้องจำก
สถำบัน-อุดมศึกษำที่
กระทรวงศึกษำธิกำรและ  

1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต            
(ภำคภำษำอังกฤษ)         
ต้องเป็นผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และเป็นไปตำม
ข้อบังคับว่ำด้วย
กำรศึกษำข้ัน
บัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัย 
2) หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี           
(หลักสูตรนำนำชำติ)  
 

1) หลักสูตรวิทยำศำสตร-
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำสภำวะแวดล้อม 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561  
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
(1) ส ำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรปริญญำ        
วิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำชีววิทยำ หรือ
สำขำวิชำที่เก่ียวข้อง        

ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของ  
ผู้เข้ำศึกษำ 

ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของ  
ผู้เข้ำศึกษำ 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)      
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

(2) เป็นผู้ที่สภำวิชำกำร
มหำวิทยำลัย-สุโขทัยธรร
มำธิรำชพิจำรณำแล้ว
เห็นสมควรรับเข้ำศึกษำ
ได้ โดยไม่กระทบต่อกำร
รักษำ มำตรฐำน
บัณฑิตศึกษำ 

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

หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2555 เป็นผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ในสำขำวิศวกรรมเคมี       
เคมีเทคนิค หรือ
สำขำวิชำอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องและ 
มีคุณสมบัติเป็นไปตำม
ข้อบังคับว่ำด้วย
กำรศึกษำข้ัน
บัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัยของ
มหำวิทยำลัย ระบบกำร
จัดกำรศึกษำ แบบระบบ
ทวิภำค      
    
          

เช่น จุลชีววิทยำ 
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ          
สัตววิทยำ พฤกษศำสตร์ 
พิษวิทยำ วิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม และได้รับ
กำรรับรองจำกสถำบัน-
อุดมศึกษำที่  สกอ. 
รับรอง 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)      
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

หมายเหตุ 
ก. ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่ำว
ข้ำงต้นต้องไม่เป็นโรคที่
เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
และไม่เคยถูกถอน
สถำนภำพกำรเป็น
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย
หรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน
เนื่องจำกควำมประพฤติ
เสื่อมเสีย 
ข. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรใช้ภำษำอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรศึกษำ
ค้นคว้ำได้ 
2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2560 (หลักสูตร
ภำษำอังกฤษ) 

(2) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
ในระดับใช้งำนได้ โดยวัด
จำกคะแนนสอบมำตรฐำน
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
(3) ถ้ำคุณสมบัติ 
ไม่เป็น ไปตำมข้อ (1) (2) 
ให้เป็นไปตำมมติของ
กรรมกำรหลักสูตร  
ส ำนักวิชำศิลปศำสตร์ 
2) หลักสูตรปรัชญำ      
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
พัฒนำวิชำชีพ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
ผู้เข้ำศึกษำต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำในระดับหนึ่ง
ระดับใดต่อไปนี้  

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

(2) ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ ำกว่ำ 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 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)      
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

(1) ส ำเร็จกำรศึกษำขั้น
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
จำกสถำบันอุดมศึกษำที่
สภำมหำวิทยำลัยนั้น ๆ 
รับรอง หรือ 
(2) ส ำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญำตรีจำกหลักสูตร
ของสถำบันอุดมศึกษำ   
ที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นหลัก 
หรือมีผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์ 
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
และ 
(3) เป็นผู้ที่สภำวิชำกำร
มหำวิทยำลัยสุโขทัย- 
ธรรมำธิรำชพิจำรณำแล้ว
เห็นสมควรรับเข้ำศึกษำได้ 
โดยไม่กระทบต่อกำรรักษำ
มำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ 

(1) ปริญญำมหำบัณฑิต
หรือเทียบเท่ำใน             
สำขำภำษำอังกฤษ              
กำรสอนภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำษำศำสตร์                
ภำษำศำสตร์ประยุกต์ 
บริหำรกำรศึกษำหรืออ่ืนๆ 
ให้เป็นไปตำม 
กำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรหลักสูตร 
(2) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ  
ในระดับใช้งำนได้        
โดยวัดจำกคะแนนสอบ
มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 
(3) ถ้ำคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตำมข้อ (1) (2) ให้เป็นไป
ตำมมติของกรรมกำร

ขั้นบัณฑิตศึกษำของ
บัณฑิตวิทยำลัยของ 
มหำวิทยำลัย 
(2) แบบ 1.2 ผู้สมัคร       
ต้องส ำเร็จกำรศึกษำ  
ระดับปริญญำตรี ในสำขำ
วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค 
หรือสำขำอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และมีผลกำร
เรียนดีมำกโดยได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.20 
จำกระบบคะแนนเต็ม 4.0 
หรือ 15% แรกของสำขำ 
และให้เป็นไปตำม
ข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรศึกษำ
ขั้นบัณฑิตศึกษำของ
บัณฑิตวิทยำลัยของ
มหำวิทยำลัย 

(1) ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ ในหลักสูตร
สำธำรณสุขศำสตร  
มหำบัณฑิต วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต (สำธำรณสุข
ศำสตร์) สำขำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม สำขำอนำมัย
ครอบครัว สำขำกำร
พยำบำลสำธำรณสขุ สำขำ
โรคติดเชื้อและกำรระบำด                      
สำขำส่งเสริมสุขภำพ       
สำขำบริหำรสำธำรณสุข 
สำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
หรือสำขำอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จำกสถำบัน-
อุดมศึกษำที่ สกอ. รับรอง 
(2) มีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.50 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)      
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

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

หลักสูตรภำษำอังกฤษ 
เพ่ือกำรพัฒนำวิชำชีพ 

(3) แบบ 2.1 ผู้สมัคร        
ต้องส ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับปริญญำโทในสำขำ
วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค
หรือสำขำวิชำอ่ืน ๆ            
ที่เก่ียวข้อง และ 
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับว่ำ
ด้วยกำรศึกษำขั้น
บัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัยของมหำวิทยำลัย 

ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ 
(3) มีประสบกำรณ์ 
ในกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำน
สำธำรณสุขและสำขำวิชำ
ที่เก่ียวข้อง  
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
3) หลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 
(หลักสูตรนำนำชำติ)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
(1) ส ำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรปริญญำตรี 
สำขำวิชำชีววิทยำ          
สำขำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ 
หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง  
และได้รับกำรรับรองจำก
สถำบันอุดมศึกษำที่ สกอ.
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)      
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

3) หลักสูตรศิลปศำสตร- 
มหำบัณฑิต แขนงวิชำ
อำเซียนศึกษำ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2557 (หลักสูตร
นำนำชำติ) 
(1) ส ำเร็จกำรศึกษำขั้น
ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 
จำกสถำบันอุดมศึกษำที่
สภำมหำวิทยำลัยรับรอง 
(2) มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ตำมเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัย
ก ำหนด 
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่ำวข้ำงต้นต้องไม่เป็น
โรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและไม่เคยถูก
ถอนสถำนภำพกำรเป็น
นักศึกษำของมหำวิทยำลัย
หรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน

รับรอง  
โดยได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ำกว่ำ 
3.50 หรือ 
(2) ส ำเร็จกำรศึกษำ
หลักสูตรปริญญำโท 
สำขำวิชำชีววิทยำ          
สำขำวิทยำศำสตร์ชวีภำพ 
หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง และ
ได้รับกำรรับรองจำก
สถำบันอุดมศึกษำที่ สกอ.
รับรอง โดยได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำ
กว่ำ 3.50 
(3) มีผลกำรสอบ
ภำษำอังกฤษผ่ำนตำมเกณฑ์
ของบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)      
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

เนื่องจำกควำมประพฤติ
เสื่อมเสีย 

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

 
จำกตำรำงที่ 4 ผู้เรียน พบว่ำ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ก ำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำแตกต่ำงกันออกไปตำมหลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับปริญญำโท 

วนใหญ่รับนักศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำตรีในสำขำที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ภำษำอังกฤษในระดับใช้งำนได้  โดยวัดจำกคะแนนสอบมำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ 2.50-2.75 และคุณสมบัติอื่น ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ในระดับปริญญำเอกส่วนใหญ่รับนักศึกษำที่ส ำเร็จปริญญำโทในสำขำที่เกี่ยวข้อง  มีควำมรู้ภำษำอังกฤษในระดับใช้งำนได้โดยวัดจำกคะแนนสอบ
มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำ 3.20-3.50 และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบผู้สอนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
 

มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี
มสธ. ใช้ระบบกำรเรียน
กำรสอนทำงไกลที่เอ้ือ 
ให้นักศึกษำสำมำรถใช้
เวลำว่ำงศึกษำด้วยตนเอง 
โดยไม่ต้องเข้ำชั้นเรียน
ตำมปกติ โดยอำศัยกำรใช้
สื่อประสมซึ่งมสีื่อสิ่งพิมพ์
เป็นสื่อหลัก สื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น
สื่อเสริม ท ำให้อำจำรย์ 
มีบทบำทแตกต่ำงไปจำก
มหำวิทยำลัยปิดทั่ว ๆ ไป 
หน้ำที่หลักของอำจำรย์
เน้นกำรผลิตสื่อประสม  

แม่ฟ้ำหลวงจัดกำรเรียน
กำรสอนในระบบปิด         
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นหน้ำที่หลักของ
มหำวิทยำลัย และ 
“อำจำรย์” เป็นหัวใจ
ส ำคัญในกำรพัฒนำ
กระบวน กำรเรียน 
กำรสอนของมหำวิทยำลัย 
อำจำรย์ท ำหน้ำที่ 
จัดกำรเรียนกำรสอนและ
ผลิตรำยวิชำ 
1) หลักสูตรศิลปศำสตร- 
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
พัฒนำวิชำชีพ  

เกษตรศำสตร์จัดกำรเรียน
กำรสอนในระบบปิด             
มีอำจำรย์ท ำหน้ำที่จัด       
กำรเรียนกำรสอนและ 
ผลิตรำยวิชำเป็นหลัก 
1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต              
(ภำคภำษำอังกฤษ) 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร จ ำนวน 4 คน 
2) หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี                 

มหิดลจัดกำรเรียน 
กำรสอนในระบบปิด  
มีอำจำรย์ท ำหน้ำที่จัดกำร
เรียนกำรสอนและผลิต
รำยวิชำเป็นหลัก   
1) หลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำสภำวะแวดล้อม 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 มีอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร จ ำนวน 18 คน 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ ำนวน 5 คน 

มหำวิทยำลัยเปิดของ
ญี่ปุ่นจัดกำรเรียน 
กำรสอนในระบบเปิด  
มีอำจำรย์ท ำหน้ำที่ผลิต
เอกสำรกำรสอนเป็น
รำยวิชำเป็นหลัก  
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
เผชิญหน้ำ (Schooling) 
สอนแบบออกอำกำศ 
(โทรทัศน์ วิทยุ และ
อินเทอร์เน็ต) และ 
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
ออนไลน์ อีกทั้งท ำหน้ำที่
ผลิตสื่อต่ำงๆ ที่ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

มหำวิทยำลัยเปิดของ
ประเทศเกำหลีจัด          
กำรเรียนกำรสอน 
ในระบบเปิด มีอำจำรย์
ผลิตเอกสำรกำรสอน 
เป็นรำยวิชำเป็นหลัก 
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ
เผชิญหน้ำ (Face-to-Face) 
และ จัดกำรเรียนสอน
แบบออนไลน์ อีกท้ังท ำ
หน้ำที่ผลิตสื่อต่ำง ๆ  
ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

ทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม 
ซึ่งเป็นสื่อที่นักศึกษำ 
ต้องใช้ประกอบกำรเรียน
ด้วยตนเอง 1) หลักสูตร
นิเทศศำสตรมหำบัณฑิต 
แขนงวิชำนิเทศศำสตร์
อำเซียน (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรสหวิทยำกำร) 
อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
จ ำนวน 23 คน อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน  
10 คน อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จ ำนวน 3 คน และ 
มีอำจำรย์พิเศษ  
ซึ่งมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง 

(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 มีอำจำรย์
ประจ ำ จ ำนวน 7 คน
อำจำรย์พิเศษ จ ำนวน  
3 คน อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรจ ำนวน 5 คน   
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ ำนวน 3 คน 
2) หลักสูตรปรัชญำ        
ดุษฎีบัณฑิต          
สำขำวิชำพัฒนำวิชำชีพ
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 มีอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร จ ำนวน 8 คน 
อำจำรย์พิเศษ จ ำนวน  
7 คน อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรจ ำนวน 5 คน  

(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2555  และ    
3) หลักสูตรปรัชญำ        
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556  
ใช้อำจำรย์ชุดเดียวกัน 
คือ อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร จ ำนวน  
5 คน อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ ำนวน 3 คน อำจำรย์
ประจ ำ จ ำนวน 18 คน 
อำจำรย์พิเศษ จ ำนวน  
5 คน 

อำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน 
6 คน และอำจำรย์พิเศษ  
ซึ่งหลักสูตรจะพิจำรณำ
เรียนเชิญตำมควำม
เหมำะสม 
2) หลักสูตรสำธำรณสุข- 
ศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 มีอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร และ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ ำนวน  
7 คน 
3) หลักสูตรปรัชญำ        
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
สถำบันอุดมศึกษำและ
หน่วยงำนต่ำงๆ เป็น
อำจำรย์พิเศษ โดยควำม
เห็นชอบจำกสภำวิชำกำร 
2) หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)  
อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ
จ ำนวน 48 คน อำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร จ ำนวน  
5 คน อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จ ำนวน 3 คน และ 
มีอำจำรย์พิเศษ  
ซึ่งมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
สถำบันอุดมศึกษำและ 

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ ำนวน 3 คน 

 มีอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร จ ำนวน 17 คน 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ ำนวน 5 คน 
อำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน 
5 คน และอำจำรย์พิเศษ  
ซึ่งหลักสูตรจะพิจำรณำ
เรียนเชิญตำมควำม
เหมำะสม 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

หน่วยงำนต่ำง ๆ เป็น
อำจำรย์พิเศษ  
โดยควำมเห็นชอบจำก
สภำวิชำกำร  
3) หลักสูตรศิลปศำสตรม
หำบัณฑิต แขนงวิชำ
อำเซียนศึกษำ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2557 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
อำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน  
9 คน อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร จ ำนวน 6 คน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ ำนวน 4 คน 
และมีอำจำรย์พิเศษ         
ซึ่งมหำวิทยำลัยได้แต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำก
สถำบันอุดมศึกษำและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

เป็นอำจำรย์พิเศษ  
โดยควำมเห็นชอบจำก 
สภำวิชำกำร 

     

 

จำกตำรำงที่ 5 ผู้สอน พบว่ำ มหำวิทยำลัยที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบเปิด มีอำจำรย์ท ำหน้ำที่ผลิตเอกสำรกำรสอนเป็นชุดวิชำหรือรำยวิชำ  จัดกำรเรียน     

กำรสอนแบบเผชิญหน้ำ (Schooling/Face-to-Face) สอนแบบออกอำกำศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ อีกทั้งท ำหน้ำที่

ผลิตสื่อต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในส่วนของ มสธ. ก ำหนดให้มีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจ ำนวน 5-10 คน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ ำนวน 3 คน 

ในส่วนของมหำวิทยำลัยที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบปิด มีอำจำรย์ท ำหน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอนและผลิตรำยวิชำเป็นหลัก มีกำรก ำหนดให้มีอำ จำรย์

ประจ ำหลักสูตรจ ำนวน 4 -18 คน อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ ำนวน 3-5 คน ขึ้นอยู่กับมหำวิทยำลัย 
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
 

มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี
มสธ. ใช้ระบบกำรเรียน   
กำรสอนทำงไกล                
โดยจัดสำระของหลักสูตร
เป็นชุดวิชำที่บูรณำกำร   
เนื้อหำสำระและ
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ของ   
ชุดวิชำที่มีควำมสัมพันธ์
กันเข้ำไว้ด้วยกันอย่ำงมี
ระบบในรูปแบบชุด 
กำรสอนที่เรียกว่ำ  
“ชุดวิชำ” ซึ่งบูรณำกำร
เนื้อหำสำระ และ
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ    
ให้มีควำมสัมพันธ์อย่ำง   
เป็นระบบ    

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
รำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
เป็นผู้สอน และดูแล
รำยวิชำ และมีกำรจัดท ำ
สื่ออ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น  
มีกำรจัดท ำบทเรียน
ออนไลน์ เป็นต้น 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสต
ร์จัดกำรเรียนกำรสอน       
เป็นรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
เป็นผู้สอน และดูแล
รำยวิชำ และมีกำรจัดท ำ
สื่ออ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น  
มีกำรจัดท ำบทเรียน
ออนไลน์ เป็นต้น 

มหำวิทยำลัยมหิดล
จัดกำรเรียนกำรสอน         
เป็นรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์
เป็นผู้สอน และดูแล
รำยวิชำ และมีกำรจัดท ำ
สื่ออ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น  
มีกำรจัดท ำบทเรียน
ออนไลน์ เป็นต้น 

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

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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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

แต่ละชุดวิชำมีค่ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
ทวิภำคของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำชุดวิชำ
หนึ่ง ๆ แบ่งเนื้อหำ 
กำรสอนไม่น้อยกว่ำ 15 
โมดูล แต่ละโมดูล ใช้
เวลำศึกษำประมำณ 18 
ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ระบบ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
สื่อออนไลน์ที่
มหำวิทยำลัยใช้เป็น
ระบบที่เอ้ือให้นักศึกษำ
สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
เข้ำชั้นเรียนตำมปกติ ใช้
วิธีกำรศึกษำโดยศึกษำ
ด้วยตนเอง ตำมที่ได้รับ 

   3. มีรำยวิชำที่มีกำรเรียน
กำรสอนแบบออนไลน์ 
Moodle (2 หน่วยกิต/
รำยวิชำ) 

และกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ ประกอบด้วย 
- เอกสำรกำรสอน 
- แนวกำรศึกษำผ่ำน
รำยกำรโทรทัศน์ 
- แนวกำรศึกษำผ่ำน        
สื่อเสริม 
- แนวกำรศึกษำผ่ำน          
ไฟล์เสียง 
- แนวกำรศึกษำผ่ำน
เว็บไซต์ 
- แนวกำรศึกษำผ่ำน            
วิดิโอคอนเฟอเร้นซ์ 
- รำยวิชำที่เรียนแบบ
เผชิญหน้ำ 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

มอบหมำย ผ่ำนสื่อ 
กำรสอนออนไลน์ 

     

 

จำกตำรำงที่ 6 สื่อที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ มีรูปแบบสื่อที่แตกต่ำงกันตำมระบบกำรศึกษำ ในส่วนของมหำวิทยำลัยที่จัดกำร

เรียนกำรสอนในระบบเปิดใช้สื่อที่เป็นเอกสำรกำรสอน มีกำรเรียนกำรสอนแบบต่อหน้ำ (Face-to-Face) หรือแบบเผชิญหน้ำ (Schooling) กำรเรียนกำรสอนออนไลน์  

โดยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เรียกว่ำ ชุดวิชำ หรือรำยวิชำ ส่วนมหำวิทยำลัยในระบบปิดจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์เป็นผู้สอน ดูแลรำยวิชำ และมีกำรจัดท ำ

สื่ออ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น มีกำรจัดท ำบทเรียนออนไลน์ เป็นต้น 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบการประเมินผล และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
 

มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี
มสธ. มีกำรประเมินผล
ดังนี้ หลักเกณฑ์ในกำร 
ให้ ระดับคะแนน (เกรด)  
กำรประเมินผลกำรศึกษำ
ของแต่ละชุดวิชำ  
กระท ำเป็นสัญลักษณ์ 
A B+ B C+ C  D+  D  F  
  

มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง  
มีกระบวนกำรประเมินผล 
ตำม กฎระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ในกำรให้ 
ระดับคะแนน (เกรด)  
ตำมข้อบังคับว่ำด้วย
กำรศึกษำข้ัน
บัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัย  โดย 
กำรประเมินผลกำรศึกษำ
ของแต่ละรำยวิชำ   
กระท ำเป็นสัญลักษณ์  
ซึ่งมีควำมหมำยและ           
แต้มระดับคะแนน                    
A B+ B C+ C  D+ D  F 

มหำวิทยำลัยเกษตร-
ศำสตร์ใช้กระบวนกำร
ประเมินผลตำม
กฎระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ ในกำรให้
ระดับคะแนน (เกรด) 
ตำมข้อบังคับว่ำด้วย
กำรศึกษำข้ัน
บัณฑิตศึกษำของบัณฑิต
วิทยำลัย กระท ำเป็น
สัญลักษณ์ A B+B C+ C  
D+ D  F  
 

มหำวิทยำลัยมหิดล 
ใช้กระบวนกำรวัดผลและ
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ
เป็นไปตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยมหิดล  
ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ กำร
ประเมินผลกำรศึกษำ
จะต้องกระท ำเมื่อสิ้นภำค
กำรศึกษำแต่ละภำคโดย
กระท ำเป็นสัญลักษณ์
แสดงผลกำรศึกษำแต่ละ
รำยวิชำดังนี้ A B+ B C+ 
C D+ D F 
 
 

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

 

มหำวิทยำลัยเปิดเกำหลี  
มีกำรประเมินผลจำก 
กำรสอบปลำยภำค และ         
กำรท ำวิทยำนิพนธ์ โดย
กระท ำเป็นสัญลักษณ์  
A+ A0 B+ B0 C+ C0  F  
ผู้เรียนจะต้องเรียนครบ 
ตำมหน่วยกิตท่ีก ำหนด 
คือ 30 หน่วยกิตขึ้นไป 
จึงจะ ส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตรได้ 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

เกณฑการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
1) แผน ก แบบ ก2 
ประเมินผลกำรศึกษำจำก
ผลงำนที่ได้มอบหมำย 
ให้ท ำกำรสอบชุดวิชำ
ประจ ำภำคกำรศึกษำ  
กำรสอบปกป้อง
วิทยำนิพนธ์ รวมทั้งกำร
เข้ำรับกำรอบรมเข้มเสริม
ประสบกำรณห์รือ
ประสบกำรณ์วิชำชีพ
ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
หลักสูตรผ่ำนระบบ
ออนไลน์ 
2) แผน ข ประเมินผล
กำรศึกษำจำกผลงำนที่ 
ได้รับมอบหมำยให้ท ำ 
กำรสอบชุดวิชำประจ ำ

เกณฑการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญำโท 
1) แผน ก แบบ ก 1 เสนอ
วิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำน
กำรสอบวิทยำนิพนธ์ 
ผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้อง
ได้รับกำรตีพิมพ์ หรือ
อย่ำงน้อยด ำเนินกำร
ให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงำนได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วำรสำร หรือสิ่งพิมพ์ทำง
วิชำกำร หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชำกำรท่ีมี
รำยงำนกำรประชุม 
(Proceeding) และ         
ต้องสอบผ่ำนกำรสอบวัด
มำตรฐำนควำมรู้

เกณฑการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
มหำวิทยำลัยเกษตร-
ศำสตร์มีกำรประเมินผล
ดังนี้ ปริญญำโท 
1) แผน ก แบบ ก1        
(1) เสนอวิทยำนิพนธ์และ
สอบผ่ำนกำรสอบปำก
เปล่ำขั้นสุดท้ำย  
โดยคณะกรรมกำร  
ที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง 
และต้องเป็นระบบเปิด  
ให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 
(2) ผลงำนวิทยำนิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำร
ตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อย
ได้รับกำรยอมรับ 
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำร

เกณฑการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
1) หลักสูตรวิทยำศำสตร-
มหำบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำสภำวะแวดล้อม 
(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 
(1) ใช้เวลำในกำรศึกษำ 
ตำมแผนกำรศึกษำ 
(2) ต้องศึกษำรำยวิชำ
ต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร คือ ต้องศึกษำ
รำยวิชำ ไม่น้อยกว่ำ 24 
หน่วยกิต และท ำ
วิทยำนิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
รวมจ ำนวน 
หน่วยกิตท่ีต้องศึกษำ

2) รำยวิชำออนไลน์ 
ใช้กำรประเมินผล 
โดยกิจกรรมกำรเรียน             
ควิช กำรอภิปรำย 
รำยงำน และ 
กำรประเมินให้เกรด 
3) รำยวิชำแบบ
เผชิญหน้ำประเมินให้
เกรด 
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ภำคกำรศึกษำกำรสอบ
ประมวลควำมรู้ 
(Comprehensive 
Examination) และ
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 
รวมทั้งกำรเข้ำรับกำร  
อบรมเข้มเสริม
ประสบกำรณห์รือ
ประสบกำรณ์วิชำชีพ
ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
หลักสูตร 
 

ภำษำอังกฤษตำมท่ี
มหำวิทยำลัยกำหนด        
ตำมหมวด 8 กำรสอบ  
ส่วนที่ 6 กำรสอบวัด
มำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ 
2) แผน ก แบบ ก2   
ศึกษำรำยวิชำครบถ้วน
ตำมท่ีก ำหนดในหลักสูตร 
โดยต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
เสนอวิทยำนิพนธ์และ   
สอบผ่ำนกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ ผลงำน
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำร
ตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อย
ด ำเนินกำร 
ให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงำนได้รับกำร

ระดับชำติหรือ ระดับ
นำนำชำติที่มีคุณภำพ 
ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำร 
ส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร 
2) แผน ก แบบ ก2  
(1) ศึกษำรำยวิชำ
ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด 
ในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้แต้มคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 
จำกระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่ำ  
(2) เสนอวิทยำนิพนธ์และ
สอบผ่ำนกำรสอบปำก

ตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่ำ 36 หน่วยกิต 
(3) ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 
3.00 
(4) ต้องสอบผ่ำน
ภำษำอังกฤษ 
ตำมเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
(5) ต้องเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมทกัษะกำรท ำงำน
และกำรใช้ชีวิตในสังคม 
ผ่ำนตำมเกณฑ์ของ  
บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
(6) ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์
และสอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำน
ด้วยวิธีกำรสอบปำกเปล่ำ 
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ยอมรับให้ตีพิมพ์            
ในวำรสำร หรือสิ่งพิมพ์ 
ทำงวิชำกำร หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชำกำร 
ที่มีรำยงำนกำรประชุม 
(Proceeding) และ           
ต้องผ่ำนกำรสอบวัด 
มำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษตำมท่ี
มหำวิทยำลัยก ำหนด          
ตำมหมวด 8 กำรสอบ  
ส่วนที่ 6 กำรสอบวัด
มำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ 
3) แผน ข ศึกษำรำยวิชำ
ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดใน
หลักสูตร โดยต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 
3.00 สอบผ่ำนกำรสอบ

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

ขั้นสุดท้ำย โดย
คณะกรรมกำรที่บัณฑิต
วิทยำลัยแต่งตั้ง และ 
กำรสอบเป็นระบบเปิด 
ให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 
(7) ผลงำนวิทยำนิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงำน
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับ 
กำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อย
ได้รับกำรยอมรับ 
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือ
สิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชำกำร
ที่มีรำยงำน 
กำรประชุม 
(Proceedings) ตำม
ประกำศบัณฑิตวิทยำลัย 
2) หลักสูตรสำธำรณสุข- 
ศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
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ประมวลควำมรู้ 
(Comprehensive 
Examination) และต้อง
ผ่ำนกำรสอบวัดมำตรฐำน
ควำมรู้ภำษำอังกฤษ
ตำมท่ีมหำวิทยำลัย
ก ำหนด     
4) หลักสูตรปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
พัฒนำวิชำชีพ(หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
แบบ 2 ศึกษำรำยวิชำ
ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดใน
หลักสูตร โดยต้องได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 
3.00 สอบผ่ำนกำรสอบ
วัดคุณสมบัติ 

ผลงำนทำงวิชำกำร หรือ
น ำเสนอต่อที่ประชุม
วิชำกำร โดยบทควำม 
ที่น ำเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำร 
(Proceedings)   
ปริญญาเอก แบบ 1  
(1) สอบผ่ำนกำรสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้
มีสิทธิ์ขอท ำวิทยำนิพนธ์               
(2) เสนอวิทยำนิพนธ์ 
และสอบผ่ำนกำรสอบ
ปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดย
คณะกรรมกำรที่บัณฑิต
วิทยำลัยแต่งตั้ง ซึ่ง
จะต้องประกอบด้วย

(หลักสูตรนำนำชำติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก แบบ 2  
เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร  
(1) มีเวลำศึกษำตลอด
หลักสูตร 
(2) ได้ศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ 
ครบถ้วนตำมโครงสร้ำง
ของหลักสูตร และได้รับ
สัญลักษณ์ แสดงผล
กำรศึกษำ 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
(3) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ำกว่ำ 3.00 
(4) สอบผ่ำนกำรสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) 
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(Qualifying 
Examination) เสนอ
วิทยำนิพนธ์และ 
สอบผ่ำนกำรสอบปำก
เปล่ำขั้นสุดท้ำย ผลงำน
ดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับ
กำรตีพิมพ์หรืออย่ำงน้อย
ด ำเนินกำรให้ผลงำน หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับ
กำรยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพ 
ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
และต้องสอบผ่ำนกำร
สอบวัดมำตรฐำนควำมรู้
ภำษำอังกฤษ ตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
ทั้งนี้ กำรตีพิมพ์ผลงำน

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

(5) ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถทำง
ภำษำต่ำงประเทศ 
ตำมประกำศของ          
บัณฑิตวิทยำลัย 
(6) สอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำน 
(7) ส่งรูปเล่มวิทยำนิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์
ตำมข้อก ำหนดของ 
บัณฑิตวิทยำลัย                 
พร้อมทั้งแผ่นบันทึก
ข้อมูลตำมจ ำนวนที่            
บัณฑิตวิทยำลัยก ำหนด 
(8) ผลงำนหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงำนวิทยำนิพนธ์
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ   
ได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำร 
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ดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นไป
ตำมเงื่อนไขของหลักสูตร
และประกำศที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 
 

แบบ 2  
(1) ศึกษำรำยวิชำ
ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดใน
หลักสูตร โดยจะต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำก
ระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่ำ 
(2) สอบผ่ำนกำรสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้
มีสิทธิ์ขอท ำวิทยำนิพนธ์  
(3) เสนอวิทยำนิพนธ์และ
สอบผ่ำนกำรสอบปำก
เปล่ำขั้นสุดท้ำย  
โดยคณะกรรมกำร 
ที่บัณฑิตวิทยำลัยแต่งตั้ง 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยใน

ทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่มีผู้ประเมิน 
(9) ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ 
ตำมท่ีแต่ละหลักสูตรจะ
ก ำหนด โดยควำมเหน็ชอบ
ของบัณฑิตวิทยำลัย 
(10) ประธำนหลักสูตร
เสนอขออนุมัติปริญญำ
ให้แก่นักศึกษำเมื่อ
นักศึกษำได้ด ำเนินกำร 
ตำม (1)-(9) ครบถ้วน
แล้ว โดยก ำหนดให้วันที่
นักศึกษำสอบ
วิทยำนิพนธ์ผ่ำน เป็น
วันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  
3) หลักสูตรปรัชญำ          
ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำ (หลักสูตร
นำนำชำติ) หลักสูตร
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

และภำยนอกสถำบัน 
และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้  
(4) ผลงำนวิทยำนิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับ 
กำรตีพิมพ์ หรืออย่ำง
น้อยได้รับกำรยอมรับ 
ให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติ
ที่มีคุณภำพตำมประกำศ
คณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 มี
เกณฑ์กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตร  
(1) ใช้เวลำในกำรศึกษำ 
ตำมแผนกำรศึกษำ 
(2) ต้องศึกษำรำยวิชำ
ต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำง
หลักสูตร คือ ก. ผู้ส ำเร็จ
หลักสูตรปริญญำตรีแล้ว
เข้ำศึกษำ ต่อหลักสูตร
ปริญญำเอก ต้องศึกษำ
รำยวิชำไม่น้อยกว่ำ 24 
หน่วยกิต และท ำ
วิทยำนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
รวมจ ำนวนหน่วยกิตท่ี
ต้องศึกษำ ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 72 
หน่วยกิต  
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

ข. ผู้ส ำเร็จหลักสูตร
ปริญญำโทแล้วเข้ำศึกษำ 
ต่อหลักสูตรปริญญำเอก 
ต้องศึกษำรำยวิชำ            
ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต 
และท ำวิทยำนิพนธ์             
36 หน่วยกิต รวมจ ำนวน
หน่วยกิตท่ีต้องศึกษำ         
ตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่ำ 48 หน่วยกิต 
(3) ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 
3.00 
(4) ต้องสอบผ่ำน
ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์
ของบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
(5) ต้องสอบผ่ำนกำรสอบ
วัดคุณสมบัติ 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

(Qualifying 
Examination) 
(6) ต้องเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมทักษะกำรท ำงำน
และกำรใช้ชีวิตในสังคม
ผ่ำนตำมเกณฑ์ของ 
บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
(7) ต้องเสนอวิทยำนิพนธ์
และสอบวิทยำนิพนธ์ผ่ำน
ด้วยวิธีกำรสอบปำกเปล่ำ
ขั้นสุดท้ำยโดย
คณะกรรมกำรที่บัณฑิต
วิทยำลัยแต่งตั้ง และ 
กำรสอบเป็นระบบเปิด 
ให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ 
(8) ผลงำนหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงำนวิทยำนิพนธ์
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

ได้รับกำรยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับนำนำชำติ 
ที่มีผู้ประเมินอย่ำงน้อย  
1 ฉบับ ตำมประกำศ
บัณฑิตวิทยำลัย 

 
จำกตำรำงที่ 7 กำรประเมินผล พบว่ำ มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ใช้กระบวนกำรประเมินผลตำมกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)   

ตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นบัณฑิตศึกษำของบัณฑิตวิทยำลัย โดยส่วนใหญ่ใช้ระดับคะแนน ควำมหมำย และแต้มระดับคะแนนคือ A B+B C+ C D+D F  
มีมหำวิทยำลัยที่ใช้แตกต่ำง คือ มหำวิทยำลัยเปิดเกำหลีใช้  A+, A0, B+ , B0, C+, C0, F  

เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ระดับปริญญำโทคือ 1) ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ 2) เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำน ผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำง น้อยด ำเนินกำร 
ให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชำกำรท่ีมีรำยงำนกำรประชุม (Proceeding) และ 3) ต้องผ่ำนกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด     

ระดับปริญญำเอกคือ 1) ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่ำ 2) ต้องผ่ำนกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 3) ต้องสอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ ( Qualifying 
Examination) และ 4) เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำน ผลงำนวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยด ำเนินกำรให้ผลงำนหรือส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับ  
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 และกำรท ำวิทยำนิพนธ์ 
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบบริการสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
 

มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี
มสธ. ได้มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
เพ่ือเป็นแหล่งบริกำร
กำรศึกษำแก่นักศึกษำของ
มหำวิทยำลัย ที่กระจำย 
อยู่ทั่วประเทศ อย่ำงน้อย 
6 ประเภท  
1) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำภำค   
2) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
จังหวัด 
3) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
เฉพำะกิจ   
4) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
เฉพำะกิจในเรือนจ ำ 
5) ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
เฉพำะกิจมุม มสธ.     

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

มหำวิทยำลัยเกษตร-
ศำสตร์มีวิทยำเขต 3 
วิทยำเขต   มีหน่วยงำน
สนับสนุน 4 สถำบัน  
5 ส ำนักงำน 6 ส ำนัก  
2 ศูนย์ 18 สถำนีวิจัย               
4 สถำนีฝึกนิสิต                  
4 โรงพยำบำลสัตว์               
2 โรงเรียนสำธิต และ              
4 สถำนีวิทยุ  

มหำวิทยำลัยมหิดล            
ในปัจจุบันมีส่วนงำน 
หน่วยงำน และ             
กลุ่มภำรกิจในสังกัด 1 
ประกอบด้วย ส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย  
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
วิทยำเขตกำญจนบุรี  
บัณฑิตวิทยำลัย      
หอสมุดและคลังควำมรู้  
คณะ 16 คณะ            
สถำบัน 7 สถำบัน 
วิทยำลัย 6 วิทยำลัย  
ศูนย์ 10 ศูนย์            

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

มหำวิทยำลัยเปิดเกำหลี  
มีศูนย์บริกำรดังนี้ 
1)  ศูนย์บริกำรนักศึกษำ  
2) ศูนย์ให้ค ำปรึกษำด้ำน
อำชีพ  
3) ศูนย์บริกำรด้ำนสุขภำพ
ของนักศึกษำ  
4) ทุนกำรศึกษำ  
5) กิจกรรมช่วยเหลือ
ชุมชน 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

6) ศูนย์วิทยพัฒนำ มสธ.  
10 แห่งทั่วประเทศ 

7) ศูนย์ควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนกำรวิจัยเชื้อรำ 
8) ศูนย์วิจัยนวัตกรรม
สังคมเชิงพื้นที่ 
9) โครงกำรจัดตั้ง              
ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ            
เพ่ือปกป้องและส่งเสริม
สุขภำพ 
10) หน่วยควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำรฝรั่งเศส-        
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 
11) โครงกำรจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์อำรยธรรม      
ลุ่มน้ ำโขง 
12) ส ำนักงำนให้ค ำปรึกษำ
และช่วยเหลือนักศึกษำ 
13) ส ำนักงำนส่งเสริม
และพัฒนำวิชำกำร 

 กองงำนในส ำนักงำน
อธิกำรบดี 12 กองงำน
และโครงกำรจัดตั้งวิทยำ
เขต 2 โครงกำร 
นอกจำกนี้ยังมสีถำบัน
สมทบอีก 17 แห่ง และ 
สถำบันร่วม 1 แห่ง           
ที่ตั้งของมหำวิทยำลัย 
มหิดลนั้น อยู่ในพ้ืนที่ 
ที่หลำกหลำย  
ทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค โดยมีกำรก ำหนด
ชื่อของที่ตั้งมหำวิทยำลัย
ในพ้ืนที่ 
ต่ำง ๆ ดังนี้ 
(1) มหำวิทยำลัยมหิดล 
ศำลำยำ 
(2) มหำวิทยำลัยมหิดล 
วิทยำเขตกำญจนบุรี 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี

14) ส ำนักงำนจัดกำร
ทรัพย์สินทำงปัญญำและ
พัฒนำนวัตกรรม 
15) โครงกำรจัดตั้ง
ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
ชำยแดนและโลจิสติกส์ 
16) โครงกำรสวน
พฤกษศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
เฉลิมพระเกียรติ          
80 พรรษำ มหำรำชำ 

(3) มหำวิทยำลัยมหิดล 
วิทยำเขตนครสวรรค์ 
(4) มหำวิทยำลัยมหิดล 
วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ 

 

จำกตำรำงที่ 8 บริกำรสนับสนุนกำรศึกษำ พบว่ำ มหำวิทยำลัยที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบเปิด (มสธ. มหำวิทยำลัยเปิดญี่ปุ่น มหำวิทยำลัย เปิด

เกำหลี) มีศูนย์กำรเรียนรู้ หรือศูนย์บริกำรกำรศึกษำกระจำยอยู่ทั่วประเทศเพ่ือเป็นแหล่งบริกำรกำรศึกษำแก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัย ส่วนมหำวิทยำลัยจัดกำรเรียน

กำรสอนในระบบปิด มีวิทยำเขตย่อย ๆ ยกเว้น มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงไม่มีวิทยำเขตย่อย และมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ มีหน่วยงำนสนับสนุนและให้บริกำรทำงวิชำกำรที่

แตกต่ำงกันไปตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

    
 



บทท่ี  5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ

บัณฑิตศึกษา กับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่าประเทศระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2) ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 3) วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางการพัฒนา 
การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

 

สรุปผลการวิจัย  
ผู้วิจัยน าเสนอการสรุปผลดังนี้ 
1. สภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
1.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

มีสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสูงสุด มีอ านาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ        
มีอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทะนุบ ารุงวัฒนธรรมจัดวางระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
ปริญญา จ านวนกรรมการไม่เกิน 17 คน มีสภาวิชาการ เป็นองค์กรรองลงมา มีอ านาจหน้าที่พิจารณา
ก าหนดหลักสูตรการสอน และการวัดผลการศึกษา เสนอการให้ปริญญา มีสาขาวิชาต่าง ๆ 12 สาขาวิชา 
(มีฐานะเทียบเท่าคณะ) รับผิดชอบด้านวิชาการและหลักสูตร มีหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จ านวน  
9 ส านัก 1 สถาบัน มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่จัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา วางแผน 
ติดตาม ทบทวน การด าเนินงานหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่าง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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 1.2 ด้ านโครงสร้ างหลักสูตร /จ านวนหลักสูตรที่ เปิดสอน  มหาวิทยาลัย - 
สุโขทัยธรรมาธิราช มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  
3 หลักสูตรคือ  

 1.2.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (หลักสูตรสหวิทยาการ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอน
ครั้งแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 และมีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา
นิเทศศาสตร์อาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรนานาชาติ) ก าหนดเปิดสอนภาคต้น  
ปีการศึกษา 2561 และเลื่อนเปิดสอนเป็นภาคต้น ปีการศึกษา 2562 จ านวนหน่วยกิตที่ เรียน 
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของสถาบัน
โดยเฉพาะ มี 2 แผนคือ 

1)  หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จัดส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ 
โดยต้องศึกษาชุดวิชา 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) และท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และมีการอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

2)  หลักสูตรแผน ข จัดส าหรับนักศึกษาที่ไม่เลือกท าวิทยานิพนธ์  
โดยต้องศึกษาชุดวิชา 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) และ 
มีการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

1.2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ไม่มีการเปิดสอน จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของสถาบัน
โดยเฉพาะ มี 2 แผนคือ 

1)  หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จัดส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ 
โดยต้องศึกษาชุดวิชา 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) และท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และมีการอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

2)  หลักสูตรแผน ข จัดส าหรับนักศึกษาที่ไม่เลือกท าวิทยานิพนธ์  
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 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 36 หน่วยกิต จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของสถาบัน
โดยเฉพาะ มี 2 แผนคือ 

1)  แผน ก แบบ ก 1 จัดส าหรับนักศึกษาที่เลือกท าวิทยานิพนธ์ โดยต้อง
ศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิต 
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2)  แผน ข จัดส าหรับนักศึกษาที่ไม่เลือกท าวิทยานิพนธ์ โดยต้องศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ 30 หน่วยกิต การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต และการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
 1.3 ด้านการเรียนการสอน  
     1.3.1 ผู้เรียน ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติดังนี้ 

1)  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ  (2) เป็นผู้ที่สภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษา
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา หมายเหตุ ก. ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาและไม่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา อ่ืน
เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย ข. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าได้ 

2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  (1) ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับรอง หรือ (2) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์  
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ (3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยไม่กระทบต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา หมายเหตุ ก. ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย ข. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและสื่อสารโต้ตอบ  
ผ่านสื่อออนไลน์กับอาจารย์ผู้สอนได้ดี 

3)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557 (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (1) ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง (2) มีความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เคยถูกถอน
สถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 
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  1.3.2 ผู้สอน หน้าที่หลักของอาจารย์เน้นการผลิตสื่อประสมทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม 
ซึ่งเป็นสื่อที่นักศึกษาต้องใช้ประกอบการเรียนด้วยตนเอง มีภาระการเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา  
ทั้งการสัมมนาเสริม/เข้ม การตอบกระดานสนทนา การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติตามที่หลักสูตรก าหนด 
และมีการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีภาระในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (หลักสูตรนานาชาติ) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 10 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 3 คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
(หลักสูตรนานาชาติ) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 4 คน  
  

 
  1.3.3  สื่อ มหาวิทยาลัยจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและ

ประสบการณ์ต่าง ๆ ของชุดวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบในรูปแบบชุดการสอน  
ที่เรียกว่า "ชุดวิซา" ซึ่งบูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 
แต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตร ชุดวิชาหนึ่ง ๆ แบ่งเนื้อหา 

    การสอนไม่น้อยกว่า 15 โมดูล แต่ละโมดูลใช้เวลาศึกษาประมาณ 18 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษา 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ ในแต่ละภาคกรศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิต โดยที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 18 หน่วยกิต 
ตามที่สาวิชาก าหนดเป็นรายกรณี ส่วนในภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  
6 หน่วยกิต จนกว่าจะครบจ านวนหน่วยกิตตามหลักสูตรในสาขาวิซาที่ศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6  ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรก ผู้เรียนต้องศึกษาและค้นคว้าเนื้อหาจากสื่อ
ต่าง ๆ ตามหัวเรื่องที่สาขาวิชาและอาจารย์ผู้สอน ก าหนดด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหา
หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์และใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นระบบการศึกษาทางไกลผ่าน 
สื่อออนไลน์มีดังนี้ 

      1)  สื่อหลัก ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือออฟไลน์ตามกลุ่มชุดวิชาระบุและ
แนะน าตามแนวการศึกษาออนไลน์ และ/หรือสื่อการศึกษาออฟไลน์ที่แนะน าครอบคลุมเนื้อหา จ านวน
รวม 6- 15 โมดูล/ชุดวิชา 

       แนวการศึกษา (Study Guide) สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด 
แผนการสอนประจ าหน่วย แผนการสอนประจ าตอน สาระสังเขป แหล่งข้อมูลกิจกรรม แนวตอบกิจกรรม 
และแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 
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      2)  สื่อเสริม ได้แก่  การเรียนการสอน และการสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์  
ประกอบด้วย การสัมมนาเสริม และการสัมมนาเข้ม 
 

 1.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัย 
มีการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

    แผน ก แบบ  ก2 ประเมินผลการศึกษาจากผลงานที่ได้มอบหมายให้ท า การสอบ  
ชุดวิชาประจ าภาคการศึกษา การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์  

     แผน ข ประเมินผลการศึกษาจากผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ท า การสอบชุดวิชา
ประจ าภาคการศึกษา การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการศึกษาค้นคว้า
อิสระ รวมทั้งการเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์หรือประสบการณ์วิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร   

   การรายงานผลการศึกษาการรายงานผลการศึกษาของแต่ละชุดวิชา กระท าเป็น
สัญลักษณ ์ A B+ B C+ C D+ D  F  

   เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก2 ศึกษาชุดวิชาตามที่ก าหนดในหลักสูตร และข้อก าหนดของ

มหาวิทยาลัยโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

   แผน ข ศึกษาชุดวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ย  ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  
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      บริการสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา 
เพ่ือเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ คือ 1) ศูนย์บริการ
การศึกษาภาค 2) ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด 3) ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ 4) ศูนย์บริการ
การศึกษาเฉพาะกิจในเรือนจ า 5) ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. และ 6) ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. 

 
2. ปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สรุปไดด้ังนี้ 
  2.2.1 ด้านบริหารและการจัดการหลักสูตร  
     1) ขาดหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ที่ชัดเจน 
     2) ขาดการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร

นักศึกษาไม่ได้รับความสะดวก จ านวนนักศึกษาน้อย ขาดการสนับสนุนเพ่ือเป็นการน าร่องในระยะเริ่มต้น 
เช่น การศึกษาบางส่วน การให้ทุนการศึกษา และทุนวิจัย เป็นต้น 

     3) ระเบียบการบริหารและการจัดการขาดความยืดหยุ่น  ไม่มีการสร้าง 
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาขาวิชา 

     4) ขาดผู้ เชี่ยวชาญด้านภาษาประจ าหลักสูตร ขาดผู้สอนทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ     

     5) บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความสามารถด้านภาษา และ
ด้านเทคโนโลยี หน่วยงานสนับสนุนมีการวิเคราะห์ค่าเล่าเรียนล่าช้า 

     6) ขาดการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
ที่เพียงพอ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย     

      7) การที่มหาวิทยาลัยมุ่งเป้าท าก าไรจากหลักสูตรนานาชาติในระยะสั้น 
ท าให้ค่าเทอมสูงเกนิกว่าที่กลุ่มเป้าหมายจะจ่ายได้ ท าให้มีจ านวนนักศึกษาสมัครน้อย  

 
  2.2.2  หลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
      1) เนื้อหาหลักสูตรยังขาดความทันสมัย  
      2) เนื้อหาบางส่วนในหลักสูตรอาจจะยากเกินไปส าหรับผู้เรียน  
      3) เนื้อหาหลักสูตรขาดความยืดหยุ่น การปรับเนื้อหาให้ทันสมัยค่อนข้างยาก  
      4) การจัดท าเนื้อหาชุดวิชามีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้สอนจากสถาบัน 

การศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย  
      5) ขาดชุดวิชาที่เกี่ยวกับบริบทของไทยและประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นรากฐาน

ส าคัญมากในการเรียนรู้ด้านการสื่อสารและทุกสาขาวิชา  
      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) การจัดท าหลักสูตรและเนื้อหาชุดวิชาต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องใช้เวลามาก 
ในการจัดท าหลักสูตร การจัดท าเนื้อหาชุดวิชามีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์ผู้สอนจากสถาบันการศึกษา 
ต่าง ๆ ที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งท าให้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เนื้อหาหลักสูตรขาดความยืดหยุ่น การปรับ
เนื้อหาให้ทันสมัยค่อนข้างยาก เนื้อหาบางส่วนในหลักสูตรอาจจะยากเกินไปส าหรับผู้เรียน 

     3) มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ระบบการเรียน 
การสอนของมหาวิทยาลัยไม่ทันสมัยเพียงพอที่จะรองรับการเรียนภาษาต่างประเทศ 

     4) ควรเน้น e-Learning และไม่จ าเป็นต้องผลิตชุดวิชา จัดท าเพียง Lesson Plan 
     5) ควรเน้น interactive media และกรณีศึกษา    
     6) ผู้เรียนมีจ านวนน้อย ขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษและขาด 

การบริหารจัดการการเรียนที่ดี  
 
3. สภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 
  3.1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
        3.1.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด มีอ านาจวางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยอนุมัติ 
การเปิดสอนและหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งการยุบ  
รวม และยกเลิกหลักสูตร และอ่ืน ๆ จ านวนกรรมการไม่เกิน 22 คน มีสภาวิชาการ เป็นองค์กรรองลงมา  
มีอ านาจพิจารณาก าหนดหลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส านักวิชา สถาบัน ศูนย์ 
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักวิชา สถาบัน หรือศูนย์ รวมทั้งการแบ่งส่วนงาน
ของส่วนงานดังกล่าว และอ่ืน ๆ มีสํานักวิชาต่าง ๆ 14 ส านักวิชา (มีฐานะเทียบเท่าคณะ) รับผิดชอบ 
ด้านวิชาการและหลักสูตร มีหน่วยงานสนับสนุนการบริหาร จ านวน 5 ศูนย ์มีหน่วยงานพิเศษ 2 หน่วยงาน 
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โครงการ/โครงการจัดตั้ง 4 โครงการ หน่วยบริการทางวิชาการ 1 หน่วยงาน และหน่วยงานพิเศษ  
2 หน่วยงาน 

   3.1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จัดการศึกษานานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตรคือ 

      1)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต จัดการศึกษา 
เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ มี 3 แผนคือ 

        (1)  แผน ก แบบ ก 1 จัดส าหรับนักศึกษาที่ เลือกท าวิทยานิพนธ์   
โดยต้องศึกษาหมวดวิชาบังคับ 0 หน่วยกิต* (*ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบและ
ระเบียบวิธีวิจัย รายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 1, 2) หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

        (2) แผน ก แบบ ก 2 จัดส าหรับนักศึกษาที่ เลือกท าวิทยานิพนธ์   
โดยต้องศึกษา หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

        (3)  แผน ข จัดส าหรับนักศึกษาที่ไม่เลือกท าวิทยานิพนธ์ โดยต้องศึกษา    
หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต หมวดการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

      2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดสอนภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2560 จ านวนหน่วยกิตที่ เรียนตลอดหลักสูตร 66 หน่วยกิต จัดการศึกษาเป็น
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ มี 1 แผนคือ เป็นหลักสูตร  
แบบ 2.1 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

   3.1.3 ด้านการเรียนการสอน 
      1)  ผู้เรียน ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติดังนี้ 
         (1)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

พัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผู้ เรียนต้องส าเร็จการศึกษาใน
ระดับหนึ่ งระดับใดต่อไปนี้  ก .  ส า เร็จปริญญาตรี  สาขาที่ เกี่ ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. รับรอง ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2.75 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า 
และพิจารณาเกรดของวิชาเอกร่วมด้วย ข. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ โดยวัดจากคะแนนสอบ
มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ค. ถ้าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ก. ข. ให้เป็นไปตามมติของ
กรรมการหลักสูตรส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
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        (2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผู้ เรียนต้องส าเร็จการศึกษาในระดับหนึ่ง 
ระดับใดต่อไปนี้ ก. ปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ บริหารการศึกษาหรืออ่ืน  ๆ ให้เป็นไปตาม 
การพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตร ข. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้โดยวัดจากคะแนน
สอบมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ค. คุณสมบัติอ่ืนใดของผู้เข้าศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม ข้อ ก. และ/
หรือ ข้อ ข. ให้เป็นไปตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

      2) ผู้สอน มีอาจารย์ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและผลิตรายวิชา มีหน่วย
พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียน  
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนนานาชาติข องทั้ง 2 หลักสูตร  
โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีอาจารย์ประจ าจ านวน 7 คน อาจารย์พิเศษจ านวน 3 คน อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีอาจารย์
ประจ าจ านวน 8 คน อาจารย์พิเศษจ านวน 7 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน 

      3)  สื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษากลาง จัดการเรียนรายวิชา 3 หน่วยกิต 

      4)  การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัย-
แม่ฟ้าหลวงมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

         (1)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
พัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 การประเมินผลให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มี 3 ระยะคือ ก. การสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามระเบียบการ
สอบประมวลความรู้ ข. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/โครงการค้นคว้าอิสระ ค. การสอบวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ  

        (2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 การประเมินผลการประเมินผลให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มี 3 ระยะคือ ก. การสอบวัดคุณสมบัติ ข. การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
ค. การสอบดุษฎีนิพนธ์  
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        การรายงานผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา กระท าเป็นสัญลักษณ์  A B+ B 
C+ C D+ D  F  

        เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
         (1)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

พัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
          แผน ก แบบ ก 1  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ

วิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) และต้องสอบผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

          แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ ผลงาน
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน 
การประชุม (Proceeding) และต้องผ่านการสอบวัด มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

           แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยต้อง
ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
และต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

        (2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
วิชาชีพ(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนด  
ในหลักสูตร โดยต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์  
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและต้องสอบผ่านการสอบวัด
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

      5)  บริการสนับสนุนการศึกษา 
         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการ 

7 ศูนย์ 3 ส านักงาน 4 โครงการ 1 หน่วยความร่วมมือทางวิชาการ และ 1 สถาบัน 
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  3.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    3.2.1  ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  อนุมัติ
หลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา  
รวมถึงอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบันอ่ืน อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และยุบเลิกส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย และอ่ืนๆ จ านวนกรรมการไม่เกิน 26 คน มีคณะกรรมการวิชาการ อ านาจหน้าที่ เสนอแนะ
การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี ก าหนดและก ากับดูแล
คุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย 
   3.2.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จํานวนหลักสูตรที่ เปิดสอน  มหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตร์ จัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 27 หลักสูตร  
โดยหลักสูตรที่น ามาวิเคราะห์ 3 หลักสูตรดังนี้ 

1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) จ านวนหน่วยกิต 
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) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ก าหนดเปิดสอนปีการศึกษา 2556 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 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)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 มี 4 แผน โดยมีจ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
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
สถาบันมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันต่างชาติ โดยมีความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันกับ 
University of Oxford, UK. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ประเทศ
อินโดนีเซีย และ Ministry of Agriculture and Irrigation ประเทศพม่า  โดยมีรูปแบบของความร่วมมือ
สนับสนุนอุปกรณ์วิจัยส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา และการท าวิจัยร่วมของศูนย์วิจัยเฉพาะทางกับศูนย์วิจัย
หรือมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน   

 
   3.2.3 ด้านการเรียนการสอน    
      1) ผู้เรียน ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติดังนี้ 
       (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)  ต้องเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       (2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
(หลักสูตรนานาชาติ )  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ในสาขาวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับว่า
ด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบการจัดการศึกษา 
แบบระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอน แบบชั้นเรียนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

       (3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556   

ก.  แบบ  1.1 ผู้ สมัครต้องส า เ ร็ จการศึกษา ระดับปริญญาโท 
ที่มีวิทยานิพนธ์ในสาขาวิศวกรรมเคมี เคมี เทคนิค หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขา และให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา  
ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ข.  แบบ  1.2 ผู้ สมัครต้องส า เ ร็ จการศึ กษาระดับปริญญาตรี   
ในสาขาวิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดีมากโดยได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า  3.20 จากระบบคะแนนเต็ม  4.0 และให้ เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา 
ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ค.  แบบ 2.1 ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา
วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิคหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา 
ขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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ง.  แบบ 2.2 ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา
วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดีโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4.0 และให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
      2) ผู้สอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 คน  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ใช้อาจารย์ 
ชุดเดียวกันคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน อาจารย์
ประจ า จ านวน 18 คน อาจารย์พิเศษ จ านวน 5 คน  
      3) สื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบมีชั้นเรียน
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านัก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหอสมุดในวิทยาเขตต่าง ๆ รองรับการจัดการศึกษา 

      4) การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตร์ใช้กระบวนการประเมินผลตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย การรายงานผลการศึกษาของแต่ละ
รายวิชา กระท าเป็นสัญลักษณ์  A B+ B C+ C D+ D  F 

        เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
        ปริญญาโท 
        แผน ก แบบ ก1 (1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
(2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ก าหนด 

        แผน ก แบบ ก2 (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร  
โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
(2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ (3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings) 
ดังกล่าว 
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        แผน ข (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า (2) สอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ  
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ (3) รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ
ส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

       ปริญญาเอก 
       แบบ 1 (1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  

เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ (2) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  
โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ (3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
ที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

         แบบ 2 (1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า (2) สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ (3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ (4) ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

     5) บริการสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีพ้ืนที่รวม 24,486 ไร่ 
ประกอบด้วย หน่วยงานการเรียนการสอน 29 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน  
4  สถาบัน 5 ส านักงาน 6 ส านัก 2 ศูนย์ 18 สถานีวิจัย 4 สถานีฝึกนิสิต 4 โรงพยาบาลสัตว์ 2 โรงเรียน
สาธิต และ 4 สถานีวิทยุ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนมีหน่วยงานประกอบด้วย  
5 ส านัก 4 สถาบัน 1 ศูนย์  
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3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล 
   3.3.1  ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีสภามหาวิทยาลัย 

เป็นองค์กรสูงสุด มีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อนุมัติการจัดการศึกษา
และการยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน อนุมัติการเปิดสอนและหลักสูตร
การศึกษา รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา อนุมัติการให้ปริญญา 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ทั้งของมหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ชั้นสูงอ่ืน ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดหรือส่วนงานใด
โดยเฉพาะ จ านวนกรรมการไม่เกิน 27 คน มีสภาคณาจารย์ มีอ านาจและหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่  
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในกิจการของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีมอบหมาย มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หน้าที่ของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3.3.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน  มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการศึกษานานาชาติในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน 92 
หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จ านวน 74 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่น ามาวิเคราะห์จ านวน 3 หลักสูตรดังนี้ 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะไม่มีความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 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 วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข วิชาเอกโภชนาการสาธารณสุข 
วิชาเอกบริหารสาธารณสุข วิชาเอกปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา วิชาเอกวิทยาการระบาด วิชาเอกสุขศึกษา
และส่งเสริมสุขภาพ วิชาเอกสุขภาพประชากรโลก และ วิชาเอกอนามัยครอบครัว เริ่มใช้ในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2548 จ านวน
หน่วยกิตที่ เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต  จัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยไม่มีความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เปิดสอนส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 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 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ส าหรับผู้ส าเร็จหลักสูตร
ปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอกไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จหลักสูตร
ปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอกไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต จัดการศึกษาเป็น
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะไม่มีความร่วมมือกับ
สถาบันอื่นโครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 ดังนี้ ก. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดวิชาบังคับ 
17 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 72 
หน่วยกิต  ข. ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 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. ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตววิทยา 
พฤกษศาสตร์ พิษวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ข. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50  
ค. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ง. ผู้ที่มีคุณสมบัติ
นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจ
ของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

        (2) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ก. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอนามัยครอบครัว 
สาขาการพยาบาลสาธารณสุข สาขาโรคติดเชื้อและการระบาด สาขาส่งเสริมสุขภาพ สาขาบริหาร
สาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง ข. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ค. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

        (3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ก. ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือ  ข. ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
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ได้รับการรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 ค. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ง. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

      2)  ผู้สอน 
        (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 18 คน อาจารย์ประจ า 6 คน อาจารย์พิเศษหลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญตามความเหมาะสม  

        (2)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 7 คน 

        (3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 17 คน มี
อาจารย์ประจ า 5 คน และมีอาจารย์พิเศษ ซึ่งหลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญตามความเหมาะสม 

      3)  สื่อ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา และมีการจัดท า 
สื่ออ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น มีการจัดท าบทเรียนออนไลน์ เป็นต้น            

      4)  การประเมินผล  และเกณฑ์การสํ า เร็จการศึกษาตามหลักสู ตร  
การประเมินผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การรายงานผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา กระท าเป็นสัญลักษณ์  A  B+ B  C+ C  D+ D  F  

        เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ก. ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา ข. ต้อง
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร คือ ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต และ 
ท าวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต  
ค. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ง. ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการท างานและการใช้ชีวิตในสังคม  
ผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ฉ. ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
ด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และการสอบเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ช. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
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(2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2 ก. มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  
ข. ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตร และได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ค. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ง. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) จ. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย ฉ. สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน ช. ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อก าหนด
ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลตามจ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ซ. ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีผู้ประเมิน ฌ. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรจะก าหนด  

(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ก. ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา ข. ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างหลักสูตร คือ ก) ผู้ส าเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก ต้องศึกษา
รายวิชา ไม่น้อยกว่ า  24 หน่ วยกิต  และท าวิทยานิพนธ์  48  หน่ วยกิต  รวมจ านวนหน่วยกิต 
ที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ข) ผู้ส าเร็จหลักสูตรปริญญาโทแล้วเข้าศึกษา 
ต่อหลักสูตรปริญญาเอก ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ค. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ง. ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
จ. ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จ. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ
การท างานและการใช้ชีวิตในสังคมผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ฉ. ต้องเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิต
วิทยาลัยแต่งตั้ง และการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ช. ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  
ที่มีผู้ประเมินอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

(4) บริการสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลมีส่วนงาน หน่วยงาน 
และกลุ่มภารกิจในสังกัดประกอบด้วย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขต
กาญจนบุรี บัณฑิตวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้ คณะ 16 คณะ สถาบัน 7 สถาบัน วิทยาลัย  
6 วิทยาลัย ศูนย์ 10 ศูนย์ กองงานในส านักงานอธิการบดี 12 กองงาน และโครงการจัดตั้งวิทยาเขต  
2 โครงการ (วิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาเขตอ านาจเจริญ) 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 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน ไม่มีข้อมูลโครงสร้าง

หลักสูตร มีหลักสูตรที่เปิดสอนภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาศิลปศาสตร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรปริญญาโท จ านวน 7 หลักสูตร คือ ชีวิตมนุษย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Human Life and 
Health Sciences)  วิ ทยาศาสตร์ ของการ พัฒนามนุษย์ และการศึ กษา  (Sciences of Human 
Development and Education) จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) การก ากับดูแลสังคม (Social 
Governance) ศิลปศาสตร์และมนุษยวิทยา ((Arts and Humanities) สารสนเทศศาสตร์ (Informatics) 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural and Environmental Sciences)  หลักสูตรปริญญาเอก 
จ านวน 5 หลักสูตร คือ ชีวิตมนุษย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Human Life and Health Sciences) 
วิทยาศาสตร์มนุษย์ (Human Sciences) การก ากับดูแลสังคม (Social Governance)  ศิลปศาสตร์และ
มนุษยวิทยา (Arts and Humanities)  สารสนเทศศาสตร์ (Natural Sciences) 

   3.4.3 ด้านการเรียนการสอน 
      1)  ผู้เรียน ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      2)  ผู้สอน มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่นจัดการเรียนการสอนในระบบ

เปิด มีอาจารย์ท าหน้าที่ผลิตเอกสารการสอนเป็นรายวิชา มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Schooling) 
สอนแบบออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้ง  
ท าหน้าที่ผลิตสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

      3)  สื่อ มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา 
โดยใช้เอกสารการสอน มีทั้งรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า การสอนแบบออกอากาศ 
(โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ดังนี้  

        (1) จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา (2 หน่วยกิต/รายวิชา)  มีการจัด 
การเรียนการสอน 2 แบบคือ ก. แบบออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) จ านวน 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) บริการสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัย เปิดของประเทศญี่ปุ่ 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 านักวิชาการ  ส านัก
บริการนักศึกษา ส านักนโยบายและแผน  และส านักงานการจัดการศึกษาท่ัวไป  

       การจัดโครงสร้างองค์กร (Organization) ประกอบไปด้วย บัณฑิตวิทยาลัย  
บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชา วิทยาลัย วิทยาลัยขั้นสูง หน่วยงานสนับสนุนของวิทยาลัยขั้นสูง  

       หน่วยงานสนับสนุนอ่ืน ๆ (Other Affiliated Facilities)  มหาวิทยาลัย 
มีหน่วยงานสนับสนุน วิทยาเขตในภูมิภาค และฝ่ายวิจัยที่ด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน 

       ความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ (Other corporate structures) มหาวิทยาลัย 
มีการท าความร่วมมือระหว่างการอุตสาหกรรมและการศึกษา  หน่วยงานการให้ทุน  ส านักพิมพ์  และ
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์  

    3.5.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน  
       ไม่มีข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร มีภาควิชาที่เปิดสอนภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย 

จ านวน 18 ภาควิชามีดังนี้  
       1) ภาควิชาการเขียนสร้างสรรค์และวรรณกรรม  (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) ภาควิชาอนามัยสิ่ งแวดล้อม  (Department of Environmental 

Health Systems)   
       17) ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต (Department of Lifelong Education)                  
       18) ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  (Department of Early Childhood 

Education) 
 
  3.5.3 ด้านการเรียนการสอน 
     1) ผู้เรียน ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     2) ผู้สอน มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลีจัดการเรียนการสอนในระบบ

เปิด มีอาจารย์ท าหน้าที่ผลิตเอกสารการสอนเป็นรายวิชา มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-
Face) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกท้ังท าหน้าที่ผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

     3) สื่อ มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา 
โดยใช้เอกสารการสอน มีทั้งรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า และการเรียนการสอน  
แบบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถศึกษาจากเอกสารการสอน (Textbook) และการจัดเรียน การสอนมีท้ังแบบ
การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) และการเรียนการสอนออนไลน์  

     4) การประเมินผล และเกณฑ์สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยเปิด
ของประเทศเกาหลีประเมินผลจากการสอบปลายภาค และการท าวิทยานิพนธ์ ผู้เรียนจะต้องเรียน  
ครบตามหน่วยกิตที่ก าหนด 30 หน่วยกิตขึ้นไป และเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถ 
ขอจบการศึกษาได้ 

     5) บริการสนับสนุนการศึกษา มีศูนย์บริการนักศึกษา ศูนย์ให้ค าปรึกษา 
ด้านอาชีพศูนย์บริการด้านสุขภาพของนักศึกษา ทุนการศึกษา กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน 
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4. วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 

 4.1 ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร  พบว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ 
มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด องค์ประกอบและจ านวนกรรมการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย 
มีสภาวิชาการท าหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตร 

 
 4.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน โครงสร้างหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ พบว่า ระดับปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 36-48 หน่วยกิต ส่วนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีจ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาท้ังแผน ก แบบ ก1 แบบ ก2 และแผน ข  

   ระดับปริญญาเอก มีจ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48-79 หน่วยกิต 
มีแผนการศึกษา ทั้งแบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งเป็นเฉพาะ
ของสถาบันและร่วมมือกับต่างประเทศ 

   จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน พบว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก มีจ านวนที่หลากหลายในแต่ละมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ จ านวน 1 หลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ านวน 2  หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 27 หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 169 หลักสูตร มหาวิทยาลัย
เปิดประเทศญี่ปุ่น จ านวน 12 หลักสูตร และมหาวิทยาลัยเปิดประเทศเกาหลี จ านวน 18 หลักสูตร  
ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 4.3 ด้านการเรียนการสอน พบว่า 
   4.3.1 ผู้เรียน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแตกต่างกัน

ออกไปตามหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโทส่วนใหญ่รับนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีในสาขา  
ที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้โดยวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50-2.75 และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

      ระดับปริญญาเอกส่วนใหญ่รับนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้โดยวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.20-3.50 และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
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   4.3.2 ผู้สอน พบว่า มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด มีอาจารย์ท า
หน้าที่ ผลิต เอกสารการสอนเป็นชุดวิชาหรือรายวิชา  จัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า 
(Schooling/Face-to-Face) สอนแบบออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ อีกทั้งท าหน้าที่ผลิตสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ในส่วนของ มสธ. 
ก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5-10 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน 

      ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบปิดมีอาจารย์ 
ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนและผลิตรายวิชาเป็นหลัก มีการก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 
4 -18 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 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
การสอนเป็นรายวิชาโดยมีอาจารย์เป็นผู้สอน ดูแลรายวิชา และมีการจัดท าสื่ออ่ืน  ๆ เพ่ิมเติม เช่น  
มีการจัดท าบทเรียนออนไลน์ เป็นต้น 

   4.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  พบว่า 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใช้กระบวนการประเมินผลตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 
(เกรด) ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่ใช้ระดับ
คะแนน ความหมาย และแต มระดับคะแนนคือ A B+B C+ C D+D F มีมหาวิทยาลัยที่ใช้แตกต่างคือ 
มหาวิทยาลัยเปิดเกาหลีใช้  A+ A0 B+  B0 C+ C0 F  

      เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท คือ 1) ศึกษารายวิชา
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) 3) ต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด     

      ระดับปริญญาเอก คือ 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดย
จะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 2) ต้องผ่านการ
สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 3) ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
(Qualifying Examination) 4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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      มหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น มีการประเมินผลตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
1) รายวิชาที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์/เอกสารการสอน ใช้การประเมินผลโดยการสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค และการประเมินให้เกรด 2) รายวิชาออนไลน์ใช้การประเมินผลโดยกิจกรรมการเรียน ควิช     
การอภิปราย รายงาน และการประเมินให้เกรด 3) รายวิชาแบบเผชิญหน้าประเมินให้เกรด และ
มหาวิทยาลัยเปิดเกาหลี  มีการประเมินผลจากการสอบปลายภาค และการท าวิทยานิพนธ์ 

   4.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 
ในระบบเปิด มีศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์บริการการศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศเพ่ือเป็นแหล่งบริการ
การศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่วนมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระบบปิด มีวิทยาเขต  
ย่อย ๆ ยกเว้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่มีวิทยาเขตย่อย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีหน่วยงานสนับสนุน
และให้บริการทางวิชาการท่ีแตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 จากการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์  แผนส าคัญของประเทศ และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ที่ เกี่ยวข้องกับทิศทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ/
ภาษาต่างประเทศ สามารถวิเคราะห์สรุปความเชื่อมโยงได้ดังนี้ 

สรุปความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนานาชาติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
          ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) 
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลติและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพ

อุดมศึกษาไทยสร้างความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภวิัฒน์ สนับสนนุการพัฒนาทีย่ั่งยืน
ของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภบิาล การเงิน การก ากับมาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ

ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ 

แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยา่งก้าวกระโดด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง 

ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

แผนพัฒนา มสธ. ระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2556-2570) 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพบัณฑิตก าลังคนให้มีคุณภาพ 
และขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถ
แข่งขันได้และยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

เป้าประสงค์ : 1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานและอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพตอบสนองพลวัตของการจา้งงานและ
การแข่งขันระดับสากล 

เป้าประสงค์ : 2.1 เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล และบุคลากรทางการศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลยั ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และสามารถ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพบัณฑิต/ก าลังคนของประเทศ
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาสู่สากลตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

เป้าประสงค์ : 1.1 เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มคุีณธรรมน าความรู้ และ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตอบสนองต่อการพัฒนา
สังคมและประเทศ 

เป้าประสงค์ : 2.1 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย
เปิดทางไกลชั้นน าที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากล  
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส ์
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 และจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงสภาพการจัด
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ 
รวมถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตร
นานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทางการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศที่
สามารถท าให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันสู่ระดับ
สากล  

 2.  ควรพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ และภาษาต่างประเทศที่ โดดเด่น 
เป็นอัตลักษณ์ หลากหลายน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของตลาด สามารถเทียบโอนหน่วยกิต 
และใช้ภาษาสากลเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

 3. ควรมีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย 

 4. ควรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานานาชาติ
และภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมและคล่องตัว  

 5. ควรบริหารและจัดการในรูปคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและจัดการ 

 6. ควรมีผู้ เชี่ยวชาญด้านภาษาประจ าหลักสูตร  และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และ
ความสามารถทางภาษาประจ าหลักสูตร  

 7. ควรแสวงหาพันธมิตรสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  
 8. ควรบริหารจัดการและให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 9. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษา 
 10. ควรสรรหาทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  

การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินการ มีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. สภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

 1.1  ด้านการบริหารและการจัดการหลักสูตร  พบว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่  
มีสภามหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสูงสุดที่ท าหน้าที่บริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมีอ านาจหน้าที่ 
ในการวางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา รวมถึงอนุมัติปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร มีองค์ประกอบและจ านวนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) ที่มอบอ านาจอธิการบดี โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยหลักสูตรที่จะเปิดสอน
ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ.(เดิม) ก าหนด และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก  
สภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2538) มีสภาวิชาการท าหน้าที่ดูแลด้านวิชาการ 
เสนอแนะการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี ก าหนดและ
ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย พิจารณาก าหนดหลักสูตร การสอน และ  
การวัดผลการศึกษา เสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน 
รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา เสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสู ง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่บริหารหลักสูตร ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่
รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรติดตามรายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรวมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนา ให้ประธานหลักสูตร  
เป็นผู้ประสานงานในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 1.2 ด้านโครงสร้างหลักสูตร/จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  พบว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
มีโครงสร้างหลักสูตร ระดับปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36-48 หน่วยกิต  
มีแผนการศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก1 แบบ ก2 และแผน ข ระดับปริญญาเอก มีจ านวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48-79 หน่วยกิต มีแผนการศึกษา ทั้งแบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ 
แบบ 2.2 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งเป็นเฉพาะของสถาบันและร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะห็นได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ที่ระบุว่า หลักสูตรระดับปริญญาโท มีจ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือ  

     แผน ก มี 2 แบบคือ  แบบ ก1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต และอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

        แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

   หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งเป็น 2 แบบ  
        แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่ อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมได้โดยไม่นับหน่วยกิต  
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 

            แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
     แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

     ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
        แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง

และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
     แบบ 2.1 ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท ต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
     แบบ 2.2 ผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี ต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  

48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
             ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
     จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน พบว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดสอนทั้งในระดับ

ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีจ านวนที่หลากหลายในแต่ละมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย - 
สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ จ านวน 1 หลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ านวน  
2 หลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 27 หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 169 หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเปิดประเทศญี่ปุ่น จ านวน 12 หลักสูตร และมหาวิทยาลัยเปิดประเทศเกาหลี จ านวน  
18 หลักสูตร ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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1.3 ด้านการเรียนการสอน 
   1.3.1 ผู้เรียน พบว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาแตกต่าง
กันออกไปตามหลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับปริญญาโทส่วนใหญ่รับนักศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรีในสาขา  
ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้โดยวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.50-2.75 และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   ในระดับปริญญาเอกส่ วน ใหญ่ รับนักศึ กษาที่ ส า เ ร็ จปริญญาโทในสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ โดยวัดจากคะแนนสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.20-3.50 และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด    

    จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ที่ระบุว่า คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
 1.3.2 ผู้สอน พบว่า มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบเปิด มหาวิทยาลัย- 

สุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เอ้ือให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างศึกษาด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ โดยอาศัยการใช้สื่อประสมซึ่งมีสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก สื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อเสริม ท าให้อาจารย์มีบทบาทแตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยปิดทั่ว  ๆ   ไป หน้าที่
หลักของอาจารย์เน้นการผลิตสื่อประสม ทั้งสื่อหลักและสื่อเสริม ซึ่งเป็นสื่อที่นักศึกษา ต้องใช้ประกอบ  
การเรียนด้วย นอกจากนี้ยังมีภาระการเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาทั้งการสัมมนาเสริม/เข้ม การตอบ
กระดานสนทนา การฝึกอบรม/การฝึกปฏิบัติตามที่หลักสูตรก าหนด และมีการอบรมเข้มเสริม
ประสบการณ์มหาบัณฑิต ซึ่งเป็นกิจกรรมปัจฉิมที่ก าหนดในหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาทุกคนจะต้อง
เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น มีอาจารย์ท าหน้าที่ผลิตเอกสารการสอนเป็นรายวิชา  
มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Schooling) สอนแบบออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) 
และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้งท าหน้าที่ผลิตสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี อาจารย์ท าหน้าที่ผลิตเอกสารการสอนเป็นรายวิชา มีการเรียน  
การสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อีกทั้งท าหน้าที่ผลิตสื่อ 
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
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   มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ (มสธ.แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล) ก าหนดให้
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 4-18 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3-5 คนขึ้นอยู่กับ
มหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ระบุว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่  
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ  
การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน สามารถใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชุดเดียวกันได้ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 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 
ระบบการศึกษาทางไกลผ่านสื่อออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยใช้ เป็นระบบที่เอ้ือให้นักศึกษาสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ใช้วิธีการศึกษาโดยศึกษาด้วยตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมายผ่านสื่อการสอนออนไลน์ดังนี้ 

      1)  สื่อหลัก ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือออฟไลน์ตามกลุ่มชุดวิชา ระบุ
และแนะน า ตามแนวการศึกษาออนไลน์ และ/หรือสื่อการศึกษาออฟไลน์ที่แนะน าครอบคลุมเนื้อหา 
จ านวนรวม 6- 15 โมดูล/ชุดวิชา 

        แนวการศึกษา (Study Guide) สื่อออนไลน์ ประกอบด้วย แผนผังแนวคิด 
แผนการสอนประจ าหน่วย แผนการสอนประจ าตอน สาระสังเขป แหล่งข้อมูลกิจกรรม แนวตอบกิจกรรม 
และแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 
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      2)  สื่อเสริม  ได้แก่ การเรียนการสอน และการสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ 
        การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ

ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย ครอบคลุมการจัดท าประกาศ ปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทิน
การศึกษา การมอบหมายกิจกรรม การตรวจกิจกรรม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การตอบค าถามนักศึกษา 
แหล่งเนื้อหาและการสัมมนาเสริมออนไลน์ซึ่งประกอบด้วย การสัมมนาเสริม และการสัมมนาเข้ม 

        มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา  
โดยใช้เอกสารการสอน มีทั้งรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Schooling) การสอนแบบ
ออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

        มหาวิทยาลัยเปิดของประเทศเกาหลี จัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา  
โดยใช้เอกสารการสอน (Textbook) มีทั้งรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) 
และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประกอบด้วย เอกสารการสอน แนวการศึกษาผ่านรายการโทรทัศน์  
แนวการศึกษาผ่านสื่อเสริม แนวการศึกษาผ่านไฟล์เสียง แนวการศึกษาผ่านเว็บไซต์ แนวการศึกษา 
ผ่านวิดิโอคอนเฟอเร้นซ์ และรายวิชาที่เรียนแบบเผชิญหน้า 

        จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร 
มีทั้งชุดวิชา/รายวิชา  มีทั้งจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face, Schooling) การสอน
แบบออกอากาศ (โทรทัศน์ วิทยุ และอินเทอร์เน็ต) และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

       มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบปิด (แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ 
มหิดล) พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ระบบการเรียนการสอนจัดการเรียนเป็นรายวิชา แบบมีชั้นเรียน และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง จากหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านักหอสมุดกลาง หอสมุด  
ในวิทยาเขตต่าง ๆ รองรับการจัดการศึกษา และสื่ออ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
1.3.4 การประเมินผล และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มหาวิทยาลัย 

ต่าง ๆ ในประเทศใช้กระบวนการประเมินผลตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่ใช้ระดับคะแนน 
ความหมาย และแต้มระดับคะแนนคือ A B+ B C+ C D+ D F ส่วนมหาวิทยาลัยต่างประเทศใช้แตกต่างคือ 
มหาวิทยาลัยเปิดเกาหลีใช้  A+ A0 B+ B0 C+ C0 F  

      เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ พบว่า 
ระดับปริญญาโท คือ 1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน ผลงาน
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.เดิม) หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 3) ต้องผ่าน
การสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ระดับปริญญาเอก คือ  
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1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 2) ต้องผ่านการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 3) ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 4) เสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่าน ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
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 และการท าวิทยานิพนธ์ 

 
   1.3.5 บริการสนับสนุนการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 

ในระบบเปิด (มสธ. มหาวิทยาลัยเปิดญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเปิดเกาหลี) มีศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์บริการ
การศึกษากระจายอยู่ทั่วประเทศเพ่ือเป็นแหล่งบริการการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ส่วนมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระบบปิด มีวิทยาเขตย่อย ๆ ยกเว้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไม่มีวิทยาเขตย่อย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการทางวิชาการที่แตกต่างกัน
ไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานานาชาติ เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พบว่า  
จากการศึกษากรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) จะเห็นได้ว่า
ยุทธศาสตร์ด้านที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา  
โดยคนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนฐานของการรู้คุณค่า ความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย  
ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับนานาชาติไว้ คือ การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
โดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะ
สาขาสู่ระดับนานาชาติในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร  
ทางการศึกษา เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะใน
ระดับภูมิภาค (ราชกิจจานุเบกษา, 2561: 32-39)  ในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวช าญเฉพาะด้าน 
สู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้มากขึ้น และจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึ งไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และ 
ใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: 65-70) การศึกษาแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 พบว่า ได้มีการกล่าวถึงการจัดการศึกษานานาชาติในส่วนของสถานศึกษา 
ไว้ในชาติยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีการก าหนด
ไว้ในแนวทางการพัฒนาข้อ 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้  
ข้อย่อย 1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานครอบคลุม ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได้และสามารถใช้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง แต่ในส่วนของระดับอุดมศึกษา  
ไม่ได้กล่าวไว้ชัดเจน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) การศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) พบว่า ได้ก าหนดความเป็นสากลไว้ โดยก าหนดบทบาทของมหาวิทยาลัย  
ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้อุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญหนึ่งในการเพ่ิม
ศักยภาพของประเทศไทยในเวทีสากลผ่านการสร้างและพัฒนาก าลังคน และการสร้างความรู้และ
นวัตกรรมผ่านระบบวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ในภาคการผลิตโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับ 
ความเข้มแข็งของสังคมโดยรวม แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ รัฐควรลงทุนสนับสนุน 
การวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยี
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เนื้อหาสาระอุตสาหกรรมระดับชาติ การส่งออก ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน  
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลและการพัฒนาที่ยั่งยืน และจัดท ากรอบนโยบาย 
การพัฒนาระบบ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ของอุดมศึกษาได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบัณฑิตในอนาคต 
คืออุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนฐานพ้ืนฐานการเรียนรู้ของเยาวชนและ
นักศึษาในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพ้ืนฐานที่ข้ามพ้นความรู้วิชาการ 
(Base line competencies)  การสะสมความรู้และความสามารถเชิ งบู รณาการที่ฝั งตัว  ( Tacit 
knowledge and ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์ โดยปรับรูปแบบและ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม การบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ากับหลักสูตร 
เป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก มีความท้าทายต่อนักศึกษาและต่ออาจารย์มากกว่าการสอน
จากต าราอย่ าง เดียว  และเ พ่ือเป็ นการ เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมส าหรับบัณฑิต 
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ในสภาวะโลกาภิวัฒน์ การเพ่ิมความเข้มข้นและประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษาทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมของต่างประเทศเป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุน ทั้งนี้ การเรียนด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพและ 
การซึมซับวัฒนธรรมต้องมีบริบท การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การเพ่ิม Mobility ของนักศึกษาและอาจารย์ 
การจัดหลักสูตรสองภาษาจะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบัณฑิตในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา, 2551: 33-34) 

 ในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการก าหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ
ยาว 15 ปี  (พ.ศ.  2556-2570) เป็นเป้าหมายการพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคุณภาพ  
มีการก าหนดการจัดการศึกษานานาชาติไว้ที่พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิต
ทุกระดับเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และโลก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพ
บัณฑิต/ ก าลังคนให้มีคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล เป้าประสงค์ 2.1 เพ่ือสร้าง
มาตรฐานการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล และบุคลากรทางการศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และความยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมาย 5 ปีแรก  
(พ.ศ. 2556-2560) (มุ่งสู่ 1 ใน 1,000 ของโลก) ตัวชี้วัด Phase 1) จ านวนหลักสูตร (สะสม) 4 หลักสูตร 
เป้าหมายปีที่ 10 (พ.ศ. 2561-2565) (มุ่งสู่ 1 ใน 500 ของโลก) ตัวชี้วัด Phase 2) จ านวนหลักสูตร 
(สะสม) 12 หลักสูตร เป้าหมายปีที่ 15 (พ.ศ. 2566-2570) (มุ่งสู่ 1 ใน 100 ของโลก) ตัวชี้วัด Phase  
3) จ านวนหลักสูตร (สะสม) 12 (กองแผนงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557) มหาวิทยาลัย 
มีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร แต่มีการเปิด
สอนเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตร
นานาชาติ) ปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหา 
ด้านบริหารและการจัดการหลักสูตร เช่น ขาดหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ที่ชัดเจน  
ขาดการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาไม่ได้รับความสะดวก 
จ านวนนักศึกษาน้อย ขาดการสนับสนุนเพ่ือเป็นการน าร่องในระยะเริ่มต้น ระเบียบการบริหารและ 
การจัดการขาดความยืดหยุ่น ไม่มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาขาวิชา ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ประจ าหลักสูตรขาดผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ บุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ ขาดความรู้
ความสามารถด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี  ขาดการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกที่เพียงพอ ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านการเรียนการสอน เช่น ระบบการจัด 
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยยังผูกติดกับ สกอ. ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบมหาวิทยาลัยปิด  
ซึ่งมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะด้านคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อนักศึกษา การจัดท าหลักสูตรและเนื้อหาชุดวิชาต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องใช้เวลามากในการจัดท าหลักสูตร การจัดท าเนื้อหาชุดวิชามีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์
ผู้สอนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งท าให้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เนื้อหาหลักสูตรขาด
ความยืดหยุ่น การปรับเนื้อหาให้ทันสมัยค่อนข้างยาก เนื้อหาบางส่วนในหลักสูตรอาจจะยากเกินไปส าหรับ
ผู้เรียน มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
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ไม่ทันสมัยเพียงพอที่จะรองรับการเรียนภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนมีจ านวนน้อย ขาดความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านภาษาอังกฤษและขาดการบริหารจัดการการเรียนที่ดี  

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทางการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศ  
ที่สามารถท าให้มหาวิทยาลัยอยู่รอด พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันสู่ระดับ
สากล  

 2.  ควรพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศที่ โดดเด่น 
เป็นอัตลักษณ์ หลากหลายน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของตลาด สามารถเทียบโอนหน่วยกิต 
และใช้ภาษาสากลเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

 3. ควรมีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลการจัดการศึกษานานาชาติและภาษาต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย 

 4. ควรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานานาชาติ
และภาษาต่างประเทศให้เหมาะสมและคล่องตัว  

 5. ควรบริหารและจัดการในรูปคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและจัดการ 

 6. ควรมีผู้ เชี่ยวชาญด้านภาษาประจ าหลักสูตร และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และ
ความสามารถทางภาษาประจ าหลักสูตร  

 7. ควรแสวงหาพันธมิตรสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  
 8. ควรบริหารจัดการและให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 9. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 

การรับสมัครนักศึกษา 
 10. ควรสรรหาทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  

การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติและภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกในด้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานานาชาติ การใช้  

e- Learning ในการจัดการเรียนการสอนนานาชาติ เป็นต้น 
2. ควรศึกษาการใช้สื่อ ICT ส าหรับการจัดการศึกษานานาชาติ 
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แบบฟอร์มในการรวบรวมข้อมูล  
 

ประเด็น มสธ. แม่ฟ้าหลวง เกษตรศาสตร์ มหิดล ญี่ปุ่น เกาหล ี
1. ด้านการบริหาร 
และการจัดการ 

      

2. ด้านโครงสร้าง 
หลักสูตร/จ านวน 
หลักสูตรที่เปิดสอน   

      

3. ด้านการเรียน 
การสอน 

      

3.1 ผู้เรียน        
3.2 ผู้สอน       
3.3 สื่อ       
3.4 การประเมินผล  
และเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา 
ตามหลักสูตร 

      

3.5 บริการ 
สนับสนุนการศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์/ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
และภาษาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ประเด็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
การพัฒนาในอนาคต 

1. การบริหารและ 
การจัดการหลักสูตร 
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................................................ 

.................................................. 
3. การจัดการเรียน 
การสอน 
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 - รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  บุณย์เพ่ิม   
 - รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  อิสิชัยกุล   
 - รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์  
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภญิญา  วนเศรษฐ    




