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สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  

(หลกัสตูรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM) 
(REGULAR AND SPECIAL PROGRAM) 

คณะศิลปศาสตร์ 
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สารบัญ 

 หนา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  ๑ 

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  ๕ 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร ๗ 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  ๑๙ 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  ๒๒ 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย  ๒๓ 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๒๔ 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ๒๙ 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก คําอธิบายรายวิชา ๓๑ 

ภาคผนวก ข รายละเอียดอาจารยประจําหลักสูตร ๓๗ 

ภาคผนวก ค แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตร   ๔๙ 

สูรายวิชา 

ภาคผนวก ง เอกสารแนบ AUN-QA ๕๕ 

ภาคผนวก จ การปรับปรุงแกไขหลักสูตร  ๖๑ 





 ๑  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศิลปศาสตร   

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต 

 (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in Applied Linguistics 

 (International Program) 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตรประยกุต) 

ชื่อยอ :  ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Master of Arts (Applied Linguistics) 

ชื่อยอ  :  M.A. (Applied Linguistics) 

๓.  วิชาเอก : ไมมี 

๔.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาโท 

๕.๒  ภาษาที่ใช   ภาษาอังกฤษ 

๕.๓  การรับเขาศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

๕.๔  ความรวมมือกับสถาบันอื่น  เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 

๕.๕  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 



 ๒  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๖.๑  เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๖.๒  เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

๖.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  

๖.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

๘.๑  อาจารยในสถาบันการศึกษา 

๘.๒  วิทยากรอบรมภาษาตางประเทศ การศึกษาภาษาและการสื่อสารในองคกร 

๘.๓  นักวิจัยดานภาษาศาสตรประยุกต เนนการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

๙.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาํตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 

เลขบตัรประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ชื่อ- นามสกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 
สถาบัน:  ปท่ีสําเร็จการศึกษา สังกัด 

๑. x-xxxx-xxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย        

ดร.ทรงศรี  สรณสถาพร 

Ph.D.(Educational Administration and 

Foundations) Illinois State University, 

USA. : ๒๕๔๔ 

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต) 

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖ 

พย.บ.(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร)  

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๔ 

คณะศิลปศาสตร

๒. xxxxxxxxxxxxxx  

อาจารย ดร.กรศิริ 

บุญประกอบ 

Ph.D. (Curriculum and Instruction)  

North Carolina State University, USA. : 

๒๕๔๕ 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)  

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๓ 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร: ๒๕๒๙ 

คณะศิลปศาสตร 



 ๓  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ลําดับ 

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ชื่อ- นามสกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 
สถาบัน:  ปท่ีสําเร็จการศึกษา สังกัด 

๓. xxxxxxxxxxxxxx 

อาจารย ดร.ฉันฐรัช 

หงษบุญไตร 

Ph.D. (Applied Linguistics) University of 

Queensland, Australia : ๒๕๔๖ 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยกุต)  

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๙ 

ศศ.บ. (การบริหารอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖ 

คณะศิลปศาสตร 

๔. xxxxxxxxxxxxxx  

อาจารย ดร.ณัฏฐพงศ 

จันทรอยู 

Ph.D. (Instruction and Learning 

English Education/Applied Linguistics) 

University of Pittsburgh, USA.: ๒๕๕๖ 

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: ๒๕๔๗ 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: ๒๕๔๑ 

คณะศิลปศาสตร 

๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

๑๑.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การที่ประเทศไทยเปนประเทศในกลุมอาเซียน (ASEAN) และภาษาอังกฤษจะเปนภาษากลางที่ใช

ในกลุมอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพประชากร เพ่ือเพิ่มความสามารถในการ

ติดตอสื่อสารและการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและวิทยาการของประเทศไทย  อีกทั้งในปจจุบันการ

ประกอบวิชาชีพ ยังตองอาศัยบุคคลที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานภาษาและการเรียนการสอน

ภาษา จึงมีความสําคัญและสามารถตอบสนองความตองการของสังคมไทยและสังคมอาเซียนไดเปนอยางดียิ่ง 

จึงเปนที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตร

นานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) เพ่ือใหการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรูความสามารถ

เพ่ิมมากขึ้น 



 ๔  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันนั้น มีความเปนสากลมากข้ึนและการประกอบ

วิชาชีพมีการแขงขันกันสูงข้ึน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตร

นานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) จึงมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหผูเรียนมี

ความรูทั้งทางดานวิชาการ กระบวนการคิด การวิจัย และการใชภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

มีคุณภาพ เพ่ือใหสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีคณุภาพ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรม

ในปจจุบัน 

๑๒. ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

๑๒.๑   การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบในหัวขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงไดพัฒนา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและ

ภาคพิเศษ) โดยเนื้อหาของหลักสูตรเนนการผลิตบุคลากรทางดานการสอนภาษาตางประเทศ ใหมีความรูความ

เชี่ยวชาญในการสอน และมีความสามารถในการทําวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ ดังนั้นมหาบัณฑิตของ

หลักสูตร จึงสามารถนําความรูไปประยุกตในการประกอบวิชาชีพและชวยพัฒนาสังคมอีกทั้งประกอบอาชีพได

ทามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายในโลกปจจุบัน 

๑๒.๒   ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตร 

นานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) นี้ สอดคลองและสงเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยหลักสูตรมุงเนนผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางดานศาสตร  ศิลป และมีคุณธรรม รวมถึงมีทักษะและ

ศักยภาพในดานการสอนภาษาตางประเทศและการผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่เก่ียวกับการเรียนการ

สอนภาษาตางประเทศ 

๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

ไมมี 



         ๕         มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑.  ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

๑.๑  ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต  (หลักสูตรนานาชาติ)  

(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิ เศษ) มุ งเนนพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพดานการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ การประยุกตทฤษฎีและมโนทัศนทางภาษาศาสตรในการศึกษาภาษา  การศึกษา 

การออกแบบการเรียนการสอน ระเบียบวิธีการวิจัย เทคโนโลยีการศึกษา การสื่อสาร ตลอดจนศาสตรสาขา

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของใหเปนผูมีความรู คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๒     วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว มหาบัณฑิตมีความรู ความสามารถดังนี ้

๑.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๒.๒ มีความรูดานภาษาศาสตรประยุกต โดยประยุกตทฤษฎีจากศาสตรตางๆ ทีเ่ก่ียวของ 

กับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

๑.๒.๓ วิเคราะหปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสนอแนวทางแกไข

ปญหาอยางเปนระบบดวยกระบวนการวิจัย 

๑.๒.๔ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา และมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

๑.๒.๕ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร คนควา สืบคนขอมูล และประมวลผลจากสื่อ

ตางๆ และนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว หลักสูตรคาดหวังใหมหาบัณฑิต แสดงใหเห็น

ถึงความรู ความสามารถตอไปนี ้

๑.๓.๑ สามารถวิเคราะหและสังเคราะหวรรณกรรมในศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียน

การสอนภาษาตางประเทศ ตลอดจนอภิปรายถึงนัยที่วรรณกรรมเหลานั้นมีตอการจัดการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ 

๑.๓.๒ ระบุปญหาพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ โดยใช

กรอบแนวคิดทางดานทฤษฎีจากศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของ 

๑.๓.๓ เสนอแนวทางการแกปญหาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ

อยางเปนระบบ โดยบูรณาการทฤษฎีความรูที่เก่ียวของ 



 ๖  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑.๓.๔ ปฏิบัติงานเทคนิคตางๆ ที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพการสอนภาษาตางประเทศ 

เชน การออกแบบบทเรียน การพัฒนาแบบทดสอบ การบริหารโครงการสอนภาษา ภายในกรอบของความ

เขาใจพื้นฐานเก่ียวกับการเรียนรู การรับภาษา และการจัดการศึกษา 

๑.๓.๕ แสดงออกถึงทักษะที่จําเปนสําหรับดําเนินการวิจัย เชน วิเคราะห ระบุประเด็นการ

วิจัย การออกแบบงานวิจัย และการเลือกใชเทคนิคการวเิคราะหขอมูล 

๑.๓.๖ แสดงออกถึงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ ที่จําเปนสําหรับ 

วิชาชีพการสอนภาษาตางประเทศ และการนําเสนอทางวิชาการ เชน การนําเสนอบทเรียน การอภิปราย 

การเขียนบทความ 

๑.๓.๗ ระบุประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวของกับวิชาชีพการสอนภาษาตางประเทศ        

การดําเนินงานวิจัย  และแสดงออกถึงการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยเขาใจถึงผลกระทบจากประเด็น

เหลานั้น 

 ๑.๓.๘ สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผูนํากลุม และ

ผูปฏิบัติงาน 

๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

๑.ขยายและเพ่ิมเติมเนื้อหาของ
หลักสูตรในสาขาวิชาภาษาศาสตร

ป ร ะ ยุ ก ต ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณและความจําเปนของ
สังคม 

๒.ปรับปรุงโครงสรางการจัดการ
หลักสูตรภาษาศาสตรประยุกตใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเปดสอน

ภาคปกติและภาคพิเศษนอกเวลา
ราชการโดยใชสถานที่  อาคาร 
สิ ริ วิ ท ย า  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

๑.ปรับปรุงเนื้อหาและปลี่ยนแปลง
สื่ อ ที่ ใช ใน ก าร เรี ย น ก ารส อน

ตลอดเวลา โดยมีผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต
เปนที่ปรึกษา 

๒. จัดทําแผนโครงสรางการบริหาร 
จัดการหลักสูตรทั้งสองภาค ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓. สรางเครือขายความรวมมือใน
ด านวิ จั ย แล ะวิช าการร วม กับ
มหาวิทยาลัยในระดับชาติและ

นานาชาติ 

๑ . รายวิชาในหลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุง  

๒. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ป จ จุ บั น แล ะผู ใช ม ห าบั ณ ฑิ ต 
ดํ า เนิ นการสํ ารวจ โดยบั ณ ฑิ ต

วิทยาลัย และหลักสูตร 
๓.เอกสารความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ

ตางประเทศท่ีหลักสูตรเขารวม
เครือขาย 

๓.สรางเครือขายความรวมมือกับ
สถา บันการศึกษ าชั้ นนํ า ท้ั งใน

ประเทศและต างประ เทศ เพ่ื อ
ส ง เส ริ ม ค ว าม เป น ที่ รู จั ก ขอ ง
หลักสูตรในระดับชาติและนานา

ประเทศ 



 ๗  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑  ระบบ  ใชระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคโดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ไมมี 

๑.๓  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ไมมี  
๒.  การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑  วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 
หลักสูตรภาคปกติ   จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ        
หลักสูตรภาคพิเศษ  จัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย และวันหยุด
ราชการ การศึกษาภาคตน  สิงหาคม - ธันวาคม
การศึกษาภาคปลาย มกราคม - เมษายน 

๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

        (๑)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 (๒)  ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ 
 (๓)  มผีลคะแนนภาษาอังกฤษผานตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 (๔)  ผูท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑขางตน อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขารบั 

การคดัเลือกเขาศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

        เนื่องจากหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตร 
นานาชาติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) เปนหลักสูตรท่ีเปดรับนักศึกษาจากหลายสาขาวิชา ดังนั้น

นักศึกษาบางสวนอาจจะขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ หรือทางดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
ปญหาเหลานี้อาจจะทําใหนักศึกษาบางสวนเกิดปญหาในการเขาใจเนื้อหาในการเรียนการสอนได 

๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 

ปญหาของนักศึกษาแรกเขา กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา 

ทักษะความรูความชํานาญในการสืบคนขอมูลจาก 
ฐานขอมูลตางๆ 

อบรมวิธีสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ 

ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๑) อบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
๒) บูรณาการการเขียนเชิงวิชาการเขากับทุกรายวิชา 

ทักษะวิธีการนําเสนอเชิงวิชาการ ๑) อบรมวิธีการนําเสนอเชิงวิชาการ 

๒) บูรณาการการนําเสนอเชิงวิชาการเขากับรายวิชาตาง  ๆ
๓) หาโอกาสและสนับสนุนใหนักศึกษาไปนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 



 ๘  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป 

๒.๕.๑ หลักสูตรภาคปกติ   (แผน ก แบบ ก๒) 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จํานวนที่คาดวาจะรับ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

จํานวนสะสม - ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

จํานวนที่คาดวาจะจบ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๒.๕.๒ หลักสูตรภาคพิเศษ  (แผน ข) 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จํานวนที่คาดวาจะรับ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

จํานวนสะสม - ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

จํานวนที่คาดวาจะจบ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 

งบประมาณ:  ใชงบประมาณจากรายไดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

๒.๖.๑  หลักสูตรภาคปกติ  (แผน ก แบบ ก๒) 

ประมาณการรายรับตอนกัศึกษา  

 คาลงทะเบียน หนวยกิต หนวยละ  รวม 

คาหนวยกิต xx xxxx xxxxxx 

วิทยานิพนธ xx  xxxx xxxxx 

 

รวมรายรับตอนักศึกษา xxxxxx 

ประมาณการรายจาย 

รายจายผันแปรตอนักศึกษา 

เงินจัดสรรใหคณะ มหาวิทยาลัย  xxxxx 

คณะกรรมการสอบโครงราง ที่ปรึกษา และสอบวิทยานิพนธ  xxxxx 

 

รวมรายจายผันแปรตอนักศึกษา  xxxxx 

รายจายคงที่ในการดําเนินการ  

คาสาธารณูปโภค  xxxxx 

คาวัสด ุ

 

 xxxxx 

 

รวมรายจายคงที่ในการดําเนินการ  xxxxx 

จํานวนนักศึกษาคุมทุนในการดําเนินการ = ๑  คน 



 ๙  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

คาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณ จํานวนนักศึกษาคุมทุน 

= ๑๘๑,๖๐๐ บาท 

๒.๖.๒  หลักสูตรภาคพิเศษ  (แผน ข) 

ประมาณการรายรับตอนกัศึกษา  

 คาลงทะเบียน หนวยกิต หนวยละ  รวม 

คาหนวยกิต xx xxxx xxxxxx 

สารนิพนธ x xxxx xxxx 

 

รวมรายรับตอนักศึกษา  xxxxxx 

ประมาณการรายจาย 

รายจายผันแปรตอนักศึกษา 

เงินจัดสรรใหคณะ มหาวิทยาลัย  xxxxx 

คณะกรรมการสอบโครงราง ที่ปรึกษาและสอบสารนิพนธ  xxxx 

 

รวมรายจายผันแปรตอนักศึกษา  xxxxx 

รายจายคงที่ในการดําเนินการ  

คาตอบแทนประธานหลักสูตร  xxxxxx 

คาตอบแทนเลขานุการหลักสูตร  xxxxxx 

เงินเดือนเจาหนาที่  xxxxxx 

คาตอบแทนการสอน  xxxxxx 

คาสาธารณูปโภค  xxxxx 

คาวัสด ุ

 

 xxxxx 

 

รวมรายจายคงที่ในการดําเนินการ  xxxxxxx 

จํานวนนักศึกษาคุมทุนในการดําเนินการ  =  ๗  คน 

คาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร ณ จํานวนนักศึกษาคุมทุน 

=  ๒๗๔,๔๒๙ บาท 

๒.๗  ระบบการศึกษา    แบบชั้นเรียน 

๒.๘  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยสามารถด ู

รายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เว็บไซต  www.grad.mahidol.ac.th 

คาใชจายตอหัวตอป          =    ๙๐,๘๐๐ บาท/ป

คาใชจายตอหัวตอป          =    ๑๓๗,๒๑๔.๕๐ บาท/ป



 ๑๐  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

๓.๑  หลักสูตร 

๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  ๓๖ หนวยกิต 

๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร 

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก ๒  แผน ข 

(๑) หมวดวิชาบังคับ    ๑๘ ๑๘ 

(๒) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา ๖   ๑๒ 

(๓) วิทยานิพนธ     ๑๒  - 

(๔) สารนิพนธ - ๖

รวมไมนอยกวา ๓๖ ๓๖ 

๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร 

 (๑) หมวดวิชาบังคับ  ๑๘  หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ศศภป  ๕๐๓  การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายทางวิชาการ ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   503  Writing for Academic Purposes 

*ศศภป   ๕๐๖ หลักการสอนภาษา ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   506  Principles in Language Pedagogy 

ศศภป  ๕๐๗ กระบวนทรรศนทางการพัฒนาหลักสูตรภาษา ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   507 Paradigms in Language Curriculum Development 

*ศศภป   ๕๑๐   วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางดานภาษาศาสตรประยุกต ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   510 Research Methodology in Applied Linguistics 

*ศศภป   ๕๑๒   การทดสอบภาษาและการประเมินผล ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   512 Language Testing and Evaluation 

ศศภป  ๖๖๗ การสัมมนาทางภาษาศาสตรประยุกต ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   667 Seminar in Applied Linguistics 

*รายวิชาใหม



 ๑๑  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 (๒) หมวดวิชาเลือก  สําหรับแผน ก แบบ ก ๒  ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

และสําหรับแผน ข  ไมนอยกวา   ๑๒  หนวยกิต  

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ศศภป  ๕๑๓ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทางการเรียนการสอนภาษา ๓(๒-๒-๕) 

LAAL   513 Computer Technology in Language Learning and Teaching 

ศศภป  ๕๕๔ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   554 Contrastive Analysis 

ศศภป  ๖๓๑ การบริหารโครงการสอนภาษา ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   631 Language Program Administration 

*ศศภป  ๖๓๒  การรับภาษาที่สอง ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   632 Second Language Acquisition 

*ศศภป  ๖๓๓   การออกแบบระบบการสอนสําหรับครูสอนภาษา ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   633 Instructional System Design for Language Teachers 

*ศศภป  ๖๓๔     สัทศาสตรภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   634  English Phonetics 

*ศศภป   ๖๗๑ การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖) 

LAAL   671 Intercultural Communication 

*ศศภป  ๖๗๒ ภาษาศาสตรคลังขอมูล ๓(๒-๒-๕) 

LAAL   672 Corpus Linguistics 

*ศศภป  ๖๗๓ เกมและสถานการณจําลองสําหรับการสอนภาษา ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  673 Games and Simulations for Language Teaching 

*ศศภป ๖๗๔ กลยุทธการสอนภาษาแบบบูรณาการ ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  674 Integrated Language Teaching Strategies 

*ศศภป  ๖๗๕ การพัฒนาสื่อการสอน ๓(๒-๒-๕) 

LAAL  675 Instructional Media Development 

*รายวิชาใหม

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกขางตนแลว  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน 

รายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือจากมหาวิทยาลัย

อ่ืนๆ ตามความสนใจและตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารยที่ปรึกษาเห็นสมควร 

(๓)   วิทยานิพนธ  ๑๒  หนวยกิต 

ศศภป  ๖๙๘  วิทยานิพนธ    ๑๒(๐-๔๘-๐) 

LAAL  698   Thesis    



         ๑๒         มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

(๔)   สารนิพนธ   ๖  หนวยกิต 

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

*ศศภป  ๖๙๗ สารนิพนธ ๖(๐-๒๔-๐) 

LAAL  697  Thematic  Paper

*รายวิชาใหม

๓.๑.๔  โครงการวิจัยของหลักสูตร (วิทยานิพนธ) และโครงการศึกษาอิสระ (สารนิพนธ) 

แนวทางการวิจัยของหลักสูตร มีดังนี้ 

(๑) การศกึษาภาษาตางประเทศและนโยบาย (Foreign Language Education 

and Its Policies) 

(๒)  ภาษาศึกษา (Language Studies)     

(๓)  สังคมวิทยาการศกึษา (Sociology of Education)  

(๔)  สัทศาสตรภาษาอังกฤษ (English Phonetics) 

(๕)  การศึกษาสําหรับครูสอนภาษา (Language Teacher Education) 

(๖)  การทดสอบภาษา และการประเมินผล (Language Testing and  

      Assessment) 

(๗)  การพัฒนาและการประเมินวัสดุการสอนภาษา (Language Teaching 

      Material Development and Evaluation)  

(๘)  การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรภาษา (Language Curriculum 

      Development and Planning) 

(๙)  กระบวนการเรียนรูภาษา (Language Learning Process)  

(๑๐) เทคโนโลยีสําหรับการเรียนและการสอนภาษา (Technology in Language 

       Learning and Teaching)  

(๑๑) การเรียนรูดวยตนเอง (Autonomous Learning)  

(๑๒) การพัฒนาครูและผูเรียน (Teacher and Learner Development)  

(๑๓) การออกแบบระบบการสอนสําหรับครูสอนภาษา (Instructional System 

       Design for Language Teachers) 

(๑๔) การสอนภาษา (Language Teaching) 

(๑๕) การบริหารโครงการสอนภาษา (Language Program Administration)  

(๑๖) เกมและสถานการณจําลองในการสอนภาษา (Games and Simulations for 

       Language Teaching) 

(๑๗) การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (Human Computer 

       Interaction) 

(๑๘)  เทคโนโลยกีารสอนและนวัตกรรม (Instructional Technology and 

 Innovation) 



 ๑๓  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓.๑.๕  ความหมายของรหัสวิชา 

ตัวอักษร ๔ หลักมีความหมาย  ดังนี ้

ตัวอักษร ๒ หลักแรก เปนอักษรยอของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

ศศ (LA)  หมายถึง  คณะศิลปศาสตร 

ตัวอักษร ๒ หลักตอมา เปนอกัษรยอของสาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 

ภป (AL)  หมายถึง  สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต 

ตัวเลข ๓ หลัก คือ ๕XX และ ๖XX แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 

๓.๑.๖ แผนการศึกษา 

๑) แผน ก แบบ ก ๒ (หลักสูตรภาคปกติ) 

ชั้นป ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

๑ ศศภป ๕๐๓ การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายทางวิชาการ 

         ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๕๐๖ หลักการสอนภาษา         ๓(๓-๐-๖)  

ศศภป ๕๐๗ กระบวนทรรศนทาง        ๓(๓-๐-๖) 

 การพัฒนาหลักสูตรภาษา 

วิชาเลือก  ๓ หนวยกิต 

รวม   ๑๒   หนวยกิต 

ศศภป ๕๑๐ วิทยาระเบียบวีธีวิจัยทาง           ๓(๓-๐-๖) 

 ดานภาษาศาสตรประยุกต 

ศศภป ๖๖๗ การสัมมนาทางภาษาศาสตรประยุกต ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๕๑๒ การทดสอบภาษาและการประเมินผล๓(๓-๐-๖) 

วิชาเลือก                                            ๓ หนวยกิต 

รวม   ๑๒   หนวยกิต 

๒ ศศภป ๖๙๘ วิทยานิพนธ  ๖ (๐-๒๔-๐) 

รวม  ๖  หนวยกิต 

ศศภป ๖๙๘ วิทยานิพนธ  ๖(๐-๒๔-๐) 

รวม   ๖   หนวยกิต 

๒) แผน ข (หลักสูตรภาคพิเศษ) 

ชั้นป ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

๑ ศศภป ๕๐๓ การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายทางวิชาการ 

         ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๕๐๖ หลักการสอนภาษา         ๓(๓-๐-๖)  

ศศภป ๕๐๗ กระบวนทรรศนทาง        ๓(๓-๐-๖) 

 การพัฒนาหลักสูตรภาษา 

วิชาเลือก  ๓ หนวยกิต 

รวม   ๑๒   หนวยกิต 

ศศภป ๕๑๐ วิทยาระเบียบวีธีวิจัยทางดานภาษาศาสตร 

        ประยุกต                               ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๖๖๗  การสัมมนาทางภาษาศาสตรประยุกต ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๕๑๒ การทดสอบภาษาและการประเมินผล ๓(๓-๐-๖) 

วิชาเลือก                                            ๓ หนวยกิต 

รวม   ๑๒   หนวยกิต 

๒ วิชาเลือก         ๖ หนวยกิต 

ศศภป ๖๙๗ สารนิพนธ  ๓ (๐-๑๒-๐) 

รวม  ๙  หนวยกิต 

ศศภป ๖๙๗ สารนิพนธ  ๓ (๐-๑๒-๐) 

รวม  ๓  หนวยกิต 



 ๑๔  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓.๑.๗ คําอธิบายรายวิชา 

โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก  ก 

๓.๒ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร  (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ข) 

ลําดับ เลขบตัรประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ชื่อ–นามสกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
สังกัด 

๑. x-xxxx-xxxx-xx-x 

รองศาสตราจารย ดร.ทรงศรี 

สรณสถาพร 

Ph.D. (Educational Administration and 

Foundations) Illinois State University,  

USA. : ๒๕๔๔ 

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต) 

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖ 

พย.บ.(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร)  

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๔ 

คณะศิลปศาสตร 

๒. xxxxxxxxxxxxxx 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวรรธน 

พันธัย 

Ph.D. (Information Studies) University of 

Maryland, College Park, USA. : ๒๕๔๖ 

M.S.I.S.(Information Systems) Drexel

University, USA. : ๒๕๓๐

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๒๙

ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: ๒๕๒๔

คณะศิลปศาสตร 

๓. xxxxxxxxxxxxxx  

อาจารย ดร.กรศิริ 

บุญประกอบ 

Ph.D. (Curriculum and Instruction) North 

Carolina State University, USA. : ๒๕๔๕ 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)  

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๓ 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยศิลปากร: ๒๕๒๙ 

คณะศิลปศาสตร 



 ๑๕  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ลําดับ เลขบตัรประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ชื่อ–นามสกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปท่ีสําเร็จการศึกษา 
สังกัด 

๔. xxxxxxxxxxxxxx 

อาจารย ดร.ฉันฐรัช 

หงษบุญไตร 

Ph.D. (Applied Linguistics)  

University of Queensland, Australia : 

๒๕๔๖ 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)  

มหาวิทยาลัยมหิดล:  ๒๕๓๙ 

ศศ.บ. (การบริการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) 

มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๖ 

คณะศิลปศาสตร 

๕. x-xxxx-xxxx-xx-x

อาจารย ดร.ณัฏฐพงศ

จันทรอยู

Ph.D. (Instruction and Learning-English 

Education and Applied Linguistics) 

University of Pittsburgh, USA.: ๒๕๕๖ 

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: ๒๕๔๗ 

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร-ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: ๒๕๔๑ 

คณะศิลปศาสตร 

๓.๒.๒ อาจารยประจํา 

ลําดับ 

เลขบตัรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ชื่อ–นามสกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปท่ีสําเร็จการศึกษา สังกัด 

๑. Xxxxxxxxxxxxx 

ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย 

นพรัตนแจมจํารัส 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรศกึษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: ๒๕๔๙ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสอนวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: ๒๕๔๒ 

วท.บ. (ชีววทิยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: 

๒๕๔๑ 

สถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู  

๒. Xxxxxxxxxxxxx 

รองศาสตราจารย  

ดร.สิงหนาท นอมเนียน 

Ed.D. (TESOL and Applied Linguistics) 

Leicester University, UK. : ๒๕๕๑ 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ) 

สถาบันวิจัยภาษา

และวัฒนธรรม

เอเซีย 



 ๑๖  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ลําดับ 

เลขบตัรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ชื่อ–นามสกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปท่ีสําเร็จการศึกษา สังกัด 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : ๒๕๔๕ 

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : ๒๕๔๒ 

๓. Xxxxxxxxxxxxx 

ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.สุชัย นพรัตนแจมจํารัส 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 

วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล:๒๕๔๖ 

วท.บ. (ฟสิกสอีเลคทรอนิกส) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: ๒๕๔๔ 

สถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู  

๔. Xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย  

ดร.ไพศาล สุขใจรุงวัฒนา 

Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) 

Bejing Language and Culture University: 

๒๕๕๗ 

อ.ม. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  :๒๕๕๐ 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  :๒๕๔๗ 

คณะศิลปศาสตร 

๕. Xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย  

ดร.ยุวดี  ถิรธราดล 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  : ๒๕๕๔ 

อ.ม. (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  :๒๕๔๕ 

ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : 

๒๕๔๐ 

คณะศิลปศาสตร 

๖. Xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย ดร.วิภาพรรณ 

งามประมวญ 

Ph.D. (English Language and Applied 

Linguistics) University of Nottingham, UK.: 

๒๕๕๙ 

M.Ed. (Education) Open University, UK.:

๒๕๕๒

M.A. (TEFL/TESL) University of Birmingham,

UK.: ๒๕๔๙

M.A. (International Political Economy)

University of Warwick, UK.: ๒๕๔๖

ร.บ. (การระหวางประเทศ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: ๒๕๔๕

คณะศิลปศาสตร 



 ๑๗  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ลําดับ 

เลขบตัรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ชื่อ–นามสกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) 

สถาบัน :  ปท่ีสําเร็จการศึกษา สังกัด 

๗. Xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย ดร.สุมิตรา 

สุรรัตนเดชา 

Ph.D. (Linguistics) 

University of Hawaii, USA. : ๒๕๔๘ 

M.A. (Linguistics) University of Hawaii, USA.:

๒๕๔๓

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : ๒๕๔๐

สถาบันวิจัยภาษา

และวัฒนธรรม

เอเซีย 

๓.๒.๓  อาจารยพิเศษ 

หลักสูตรจะพิจารณาเรียนเชิญตามความเหมาะสม 

๔.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  ไมมี 

๕.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ 

ขอกําหนดในการทําวิทยานิพนธ ตองเปนงานวิจัยในหัวขอที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรู 

ดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ตามที่ระบุไวในขอ ๓.๑.๔ โดยตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด 

๕.๑  คําอธิบายโดยยอ 

การกําหนดหัวขอวิจัย การเสนอโครงรางวิจัย การวิจัยอยางมีจริยธรรม การคัดกรองขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล การสังเคราะหและวิพากษผลการวิจัย การนําผลการวิจัยมาเรียบเรียงเปนวิทยานิพนธ 

การนําเสนอวิทยานิพนธ การเรียบเรียงผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร การเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ

ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิจัย 

๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู (competency) 

(๑)  สามารถวางแผนการทํางานวิจัย ไดอยางถูกตองตามทฤษฎีและหลักการไดดวยตนเอง 

(๒)  สามารถสรางสรรคผลงานวิจัยไดดวยตนเอง โดยมีจรรยาบรรณและจริยธรรมของนักวิจัย 

(๓)  สามารถพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทําวิจัยไดอยางเหมาะสม 

(๔)  สามารถวิเคราะหขอมูลจากการทําวิจัย ไดอยางถูกตองตามทฤษฎีและหลักการ 

(๕)  สามารถเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไดอยางถูกตองแมนยํา 

(๖)  สามารถพูดสื่อสารความคิดดวยภาษาอังกฤษเชิงวิชาการไดอยางถูกตองแมนยํา 

(๗)  สามารถเผยแพรผลงานวิทยานิพนธไดในระดับชาติหรือนานาชาติ 



 ๑๘  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๕.๓  ชวงเวลา 

ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ของปการศึกษาที่ ๒ เปนตนไป 

๕.๔  จํานวนหนวยกิต 

๑๒  หนวยกิต 

๕.๕  การเตรียมการ 

 (๑)  มีการกําหนดคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดาน เพ่ือใหคําปรึกษา 

 (๒)  มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาและใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับวิทยานิพนธ 

 (๓)  มีการติดตามความคบืหนาของการทําวิทยานิพนธภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธที่เขารับคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา 

ในแตละครั้ง และประเมินผลจากการสอบวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูประเมินผล

จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการนําเสนอวิทยานิพนธตามมาตรฐานของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพและเผยแพรใน

วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการ

กลั่นกรองและมีรายงานการประชุม(Proceedings)  

๖.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําสารนิพนธ 

ขอกําหนดในการทําสารนิพนธ ตองเปนงานวิจัยในหัวขอที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูดาน 

การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ตามที่ระบุไวในขอ ๓.๑.๔ โดยตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัด 

๖.๑  คําอธิบายโดยยอ 

       การศกึษาคนควาอยางเปนระบบในหัวขอที่เก่ียวกับภาษาศาสตรประยุกต โดยมีระเบียบวิธ ี

การศกึษาและขั้นตอนการจัดทําเสมือนกับวิทยานิพนธแตมีขนาดเล็กกวา  

๖.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู (competency) 

       นักศึกษาสามารถวางแผนดําเนินการสารนิพนธไดดวยตนเอง มีความเชี่ยวชาญในการนําความรู 

มาประยุกตในการทําสารนิพนธ รวมถึงการใชเครื่องมือที่จําเปน 

๖.๓  ชวงเวลา 

       ตั้งแตภาคการศกึษาที่ ๑ ของปการศึกษาที่ ๒ เปนตนไป 

๖.๔  จํานวนหนวยกิต 

 ๖  หนวยกิต 



 ๑๙  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๖.๕  การเตรียมการ 

 (๑)  มีการกําหนดคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดาน เพ่ือใหคําปรึกษา 

 (๒)  มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาและใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสารนิพนธ 

 (๓)  มีการติดตามความคบืหนาของการทําสารนพินธอยางสม่ําเสมอ 

 ๖.๖  กระบวนการประเมินผล 

 (๑)  รายงานความกาวหนาในการทําสารนิพนธที่บันทึก โดยอาจารยที่ปรึกษา 

 (๒)  ประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา 

 (๓)  การจัดการนําเสนอ โดยแบงเปน ๑ ครั้งตอภาคการศึกษา 

๗. การสอบประมวลความรู (สําหรับนักศึกษาแผน ข) 

       (๑)  การสอบประมวลความรูจัดข้ึน เพ่ือประเมินความสามารถของนักศึกษาในการประยุกต 

ทฤษฎีและมโนทัศนทางภาษาศาสตร การศึกษาภาษา การออกแบบการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษา 

ระเบียบวิธีการวิจัย ตลอดจนศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของในการวิเคราะหปญหา และ/หรือเสนอแนวทางแกไข

ปญหาที่เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาและการสื่อสาร 

       (๒)  นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู เมื่อเรียนรายวิชาตางๆ ที่กําหนดใหครบ ๒๔ 

หนวยกิตและศึกษาในหลักสูตรมาแลวไมต่ํากวาสองภาคการศึกษา  โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

 (๓)   หลักสูตรจะเปดสอบประมวลความรู ซึ่งเปนการสอบแบบขอเขียน ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู  

(๔)    ผลการสอบประมวลความรูแสดงเปน S (satisfactory) และ U (Unsatisfactory) 

การดําเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน ใหอนุโลมตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล วา

ดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา  พ.ศ.๒๕๕๖  

หมวดท่ี ๔  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธการสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีลักษณะตามวัฒนธรรมองคกร (Core values) 
ของมหาวิทยาลัยมหดิล 
M – Mastery เปนนายแหงตน 

A – Altruism มุงผลเพ่ือผูอืน่ 
H – Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
I – Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 

D – Determination แนวแนทํา กลาตัดสนิใจ 
O – Originality สรางสรรค สิ่งใหม 
L – Leadership ใฝใจเปนผูนํา 

๑. เปนกิจกรรมนอกชั้นเรียน เชน ปฐมนิเทศ 
ปจฉิมนิเทศ จัดกิจกรรมวันมหิดล จัดสัมมนา
พิเศษ เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาตนเองมุงผลเพ่ือ

ผูอื่น สรางสรรคสิ่งใหม  
๒. จัดกิจกรรม เขารวมกิจกรรมที่สงเสริม     
Core Values ของมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
กลยุทธการสอนท่ีใช

พัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

การเรียนรูในแตละดาน 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ การแสดงออกใหเห็นถึงความมี 
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 
ซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทาง 
วิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒ เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ 
ขององคกร 
๑.๓ เคารพสิทธิและรับฟงความ 
คิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคา 
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

๑) บรรยาย 
๒) อภิปรายกลุม 
๓) สถานการณจําลองและ 
การเรียนรูจากสถานการณ 
จริง 
๔) กรณีศึกษา 
๕) การฝกสอน 

๑) การสังเกตพฤติกรรม 
๒) ใหนักศึกษาประเมิน
ตนเอง และเพ่ือนนักศกึษา
โดยการเขียนและ 
การอภิปราย โดยเฉพาะ
ประเด็นดานคุณธรรม 
๓) รายงานกลุม 
๔) การสอบสอน 
๕) ประเมินจากกรณีศึกษา
และสถานการณจําลองและ
งานที่มอบหมาย 

๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรู และความเขาใจเก่ียวกับ 

หลักการและทฤษฎีที่สําคัญเก่ียวกับ 

การเรียนการสอนภาษา 

๒.๒ รูวิธีแกปญหา รวมทั้งวิธีการนํา 

ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่ 

เหมาะสมกับการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ

เรียนรูและการสอนภาษาไปใช  

๒.๓ สามารถติดตามความกาวหนาทาง 

วิชาการ และมีความรูในแนวกวางของ 

สาขาวิชาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

๑) บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ 

๒) อภิปรายกลุม 

๓) กรณีศึกษา 

๔) การฝกสอน 

๑) การสอบ 

๒) การนําเสนอผลงาน 

๓) การสอบสอน 

๓. ดานทักษะทางปญญา   

๓.๑ คิดอยางมีเหตุผลและอยางเปน 

ระบบ 

๓.๒ สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพ่ือ 

ใชในการแกไขปญหา 

๓.๓ สามารถประยุกตความรูและทักษะ 

กับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

๑) บรรยายเชิงปฏิสัมพันธ 

๒) อภิปรายกลุมและเดี่ยว 

๓) การใหคําปรึกษา 

รวบรวมเรียบเรียง การทํา

รายงาน การทํา

วิทยานิพนธ 

๔) การเรียนรูดวยตนเอง 

๑) บทสรุปจากการอภิปราย 

๒) การนําเสนอผลงาน 

๓) รายงานผลการประเมิน 

ตนเองของนักศึกษา 

๔) การสอบวิทยานิพนธ 
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ผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐาน 
กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนา 

กลยุทธการประเมินผล 

การเรียนรูในแตละดาน 

๔. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถ 

ทํางานกับกลุมคนหลากหลาย

อยางมี 

ประสิทธิภาพ 

๔.๒ มีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสวนรวม 

๔.๓ มีภาวะความเปนผูนําและผู

ตาม สามารถทํางานเปนทีม 

๑) อภิปรายกลุมและเดี่ยว 

๒) กรณีศึกษา 

๓) การฝกสอน 

๔) โครงการกลุม 

๑) การสังเกตพฤติกรรม 

๒) นักศึกษาประเมินเพ่ือนรวม

กลุม 

๓) การสอบสอนโดยมีอาจารยที่

สอนวิชานั้น ๆ เปนผูรวมประเมิน 

ประเมินจากผลจากกรณีศึกษา 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือนําสถิติมา

ประยุกตในการทํางานเก่ียวของ 

๕.๒ สามารถสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและ

การเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ 

การนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

๑) การบรรยาย 

๒) การทํารายงาน 

๓) การฝกวิเคราะหขอมูล 

สาธิต การใชสถิติ 

๔) การฝกการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑) การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส และ

ฐานขอมูลในการนําเสนอผลงาน  

๒) โครงงานวิจัยและ 

วิทยานิพนธอันเปนผลมาจากการ

ฝกฝนปฏิบัติ 

๓) คุณภาพของบทความและ

รายงานผลวทิยานิพนธ 

๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

 (Curriculum Mapping) 

โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ  ภาคผนวก  ค 
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หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

๑.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศกึษาระดับ 

บัณฑิตศกึษา (ดูรายละเอียดขอบังคับฯ ไดจาก www.grad.mahidol.ac.th) 

๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มีกระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

แตละรายวิชา โดยพิจารณาจากเกณฑตามมาตรฐานที่กําหนด (รอยละ ๗๕ ของแตละหมวดวิชา) และพิจารณา

จากการทําวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษา 

๓.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๓.๑  แผน ก แบบ ก ๒ 

๓.๑.๑ ใชเวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา 

๓.๑.๒ ตองศกึษารายวชิาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตร คือ ศกึษารายวิชาไมนอยกวา  

๒๔ หนวยกิตและทําวิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิตที่ตองศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 

๓๖ หนวยกิต  โดยตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 

๓.๑.๓ ตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.๑.๔ ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคมตามประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

        ๓.๑.๕ ตองเสนอวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธผานดวยวิธีการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 

โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง และการสอบเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

        ๓.๑.๖ ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับตีพิมพหรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน 

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั   

๓.๒ แผน ข 

๓.๒.๑ ใชเวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา 

๓.๒.๒ ตองศกึษารายวิชาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตร คือ ศกึษารายวิชาไมนอยกวา  

๓๐ หนวยกิตและสารนิพนธ  ๖ หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิตที่ตองศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ 

หนวยกิต  โดยตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐  

๓.๒.๓ ตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.๑.๔ ผานการเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคมตามประกาศ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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    ๓.๒.๕ ตองสอบผานการสอบประมวลความรู  ตามขอกําหนดของบัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

    ๓.๒.๖ ตองเสนอสารนิพนธและสอบสารนิพนธผานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา และการสอบเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

 ๓.๒.๗ สารนิพนธหรือสวนหนึ่งของสารนิพนธตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งท่ีสืบคนได 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย 

๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

๑.๑  แนะนําอาจารยใหมในหลักสูตรใหบุคลากรของคณะไดรูจัก 

๑ .๒  ส งเข ารวมการปฐมนิ เทศ ให มีความรู และเขาใจ น โยบาย ปรัชญ า ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑติวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร 

๑.๓  ใหเขารวมรับผิดชอบรายวิชา และรวมเปนอาจารยที่ปรึกษารวมในการควบคุมวิทยานิพนธของ 

นักศึกษา เพ่ือเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และมอบหมายงานบางสวนในการดูแล

นักศึกษา 

๑.๔ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ หรือเผยแพรผลงานทางวิชาการ ภายใน 

๒ ป 

๒.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

๒.๑.๑  สงเสริมอาจารยในหลักสูตรใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณ 

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการสอนและการวิจัย  

๒.๑.๒  สนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรเขารวมการอบรมดานการเรียนการสอน การวดั 

และประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ท่ีจัดโดยคณะ และมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานภายนอก 

เขารวมประชุมวิชาการท้ังระดับชาติ และนานาชาติ ศกึษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

๒.๒.๑  สนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ  เชน      

การรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการ เปนผูทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย บทความ

วิจัย และตําแหนงทางวิชาการ และเปนคณะกรรมการวิชาชีพที่เก่ียวของ เปนตน 

๒.๒.๒  สนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรขอทุนสนับสนุนการวิจัยและตีพิมพบทความทาง 

วิชาการและผลงานวิจัย 

๒.๒.๓  สนับสนุนใหอาจารยในหลักสูตรเขาประชุม สัมมนา และอบรมทางวิชาการและ 

วิจัยอยางนอยคนละหนึ่งครั้งตอป 
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หมวดท่ี ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑. การกํากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีกลไกในการบริหารจัดการ เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ดังนี้ 

๑.๑  มีระบบกลไกในระดับคณะในการดูแล บริหารจัดการ และควบคุมการดําเนินการจัดการศึกษา

ของหลักสูตร 

๑.๒  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลหลักสูตร 

๑.๓  มีการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพ และสอดคลองตามนโยบาย

และมาตรฐานคณุภาพของมหาวิทยาลัย 

๑.๔  มีการประเมินคุณภาพของรายวิชาในหลักสูตร 

๑.๕  มีการประเมินและทบทวนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป เพ่ือใหหลักสูตรมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

๑.๖  มีการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยผูสําเร็จการศกึษา 

๒. บัณฑิต 

๒.๑ หลักสูตรกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ เพ่ือใหมหาบัณฑิตจาก

หลักสูตรสามารถประมวลความรู  และจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบ

และสามารถเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ โดยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศ กกอ.เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร

ผลงานทางวิชาการ  หรือนําเสนอผลงานตอท่ีประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ 

(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนือ่ง ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.๒๕๕๘ 

๒.๒ หลักสูตรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบริหารจัดการ วาสามารถผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี

คุณลักษณะและคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและมีความสามารถเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

และ หรือสามารถศึกษาตอในขั้นสูงตอไปได 

๒.๓ จากผลการสํารวจในรอบปพ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป โดยรอยละ ๘๐ ของมหาบัณฑิตประกอบอาชีพตรงตาม

วัตถุประสงคหลักของหลักสูตร คือ เปนอาจารยมหาวิทยาลัย และครูผูสอนในโรงเรียน และอีกประมาณรอยละ

๒๐ ไดรับการบรรจุเปนบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ ที่ตองใชความสามารถในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และความรูความเขาในพื้นฐานเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการการศึกษา 

๒.๔  บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพมหาบัณฑิต ทั้งในสวนของตัวมหาบัณฑิต

และผูใชมหาบัณฑิต เพ่ือดูระดับความพึงพอใจของผูประกอบการ และผูใชมหาบัณฑิต 
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๓. นักศึกษา 

๓.๑ การรับนักศึกษา 

หลักสูตรจัดใหมีการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ เพ่ือนําผลสอบของผูสมัครเขาศึกษาตอใน

หลักสูตรเสนอใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารับผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขาเปนนักศึกษา 

๓.๒ การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

หลักสูตรจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาทุกป เพ่ือใหคําแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนวิชา

เรียนในหลักสูตรและวางแผนการเรียน ตลอดจนใหการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ทักษะพ้ืนฐานทางการศึกษา

คนควา และการนําเสนอผลงาน เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา 

๓.๓  การควบคุมดูแล การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และการแนะแนวแกนักศึกษา 

หลักสูตรจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเลือกรายวิชาของ

หลักสูตร  การวางแผนการเรียน รวมไปถึงการใหคําแนะนําดานอื่นๆ 

๓.๔ การคงอยู การสําเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรมีเจาหนาที่ประจําหลักสูตรคอยติดตามความกาวหนาของนักศึกษา และใหคําแนะนําเก่ียวกับ

การดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ เพ่ือสําเร็จการศกึษาตรงเวลาตามขอกําหนดของบัณฑติวิทยาลัย 

 ๓.๕ ความพึงพอใจ 

 หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการศึกษาของหลักสูตรในภาพรวมเปน

ระยะ ครั้งลาสุดมีการจัดทําในปการศึกษา ๒๕๕๘  นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถประเมินความพึงพอใจตอ

การเรียนการสอนแตละวิชาในทุกภาคการศกึษา  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการสํารวจและการประเมินมารายงานแกผู เก่ียวของ 

เพ่ือพิจารณาดําเนินการปรับปรุงที่จําเปนในการประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการ 

๓.๕  การอทุธรณของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องเก่ียวกับวิชาการหรืออ่ืนๆ ผานประธานหลักสูตรกอนเสนอมายัง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดโดยตรงทั้งในรูปแบบของการติดตอดวยตนเองหรือยื่นเปนเอกสาร หลังจากนั้นคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการพิจารณาขออุทธรณดังกลาว 

๔. คณาจารย 

๔.๑  การรับอาจารยใหม 

        คณะศิลปศาสตรมีการดําเนินการเพ่ือรับสมัครอาจารยใหม โดยมีคณะกรรมการที่คณะ แตงตั้งทํา

หนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติและประสบการณจากหลักฐานที่ใชประกอบในการสมัคร จากนั้นคณะกรรมการจะ

จัดสอบคัดเลือกโดยจะพิจารณาจากความรู ความสามารถ และผลงานวิจัยและวิชาการ 

๔.๒  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

หลักสูตรมีการจัดประชุมทุกเดือน เพ่ือวางแผน ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ

การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือเปนการติดตามและรักษาคุณภาพของหลักสูตร 
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๔.๓  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

        อาจารยผูรับผิดชอบของแตละรายวิชาในหลักสูตร สามารถพิจารณาเลือกสรรอาจารยพิเศษได โดย

พิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติ รวมทั้งผลงานวิจัยและวิชาการของอาจารยพิเศษ และนําเสนอในที่ประชุมของ

กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัต ิ

๔.๕ การพัฒนาอาจารย 

๔.๕.๑ อาจารยประจําหลักสูตรสามารถสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุน เพ่ือเขารวมกิจกรรม

พัฒนาวิชาการ  ซึ่งรวมถึงการไปนําเสนอผลงานวิชาการ และการเขารวมประชุมวิชาการ จากหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร และบัณฑติวิทยาลัย  

๔.๕.๒ อาจารยประจําหลักสูตรสามารถสมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนโครงงานวิจัย ที่จัดสรร 

โดยคณะศิลปศาสตร 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรมกีารบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่องดังนี ้

๕.๑ การออกแบบหลักสูตร การควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา 

หลักสูตรจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อดําเนินการครบรอบ ๕ ป  คณะกรรมการซึ่ง

ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมกันใหความคิดเห็น พิจารณาความ

ถูกตองเหมาะสม  ตลอดจนปรับปรุงขอบเขตเนื้อหารายวิชาตางๆ ในรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง กอนนําเสนอ

ตอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และดําเนินการตอไปตาม

ขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัย 

๕.๒ การเรียนการสอน 

๕.๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันกําหนดอาจารยผูสอนแตละรายวิชา โดย 

พิจารณาถึงคุณวุฒิการศึกษาและสาขาความเชี่ยวชาญ    

๕.๒.๒ อาจารยผูสอนสงเอกสาร มคอ.๓  กําหนดรายละเอียดกระบวนการจัดการเรียน        

การสอนในแตละรายวิชา เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็น กอนดําเนินการสอน

ในแตละภาคการศึกษา 

๕.๒.๓ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา อาจารยผูสอนสรุปผลการ 

ดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนลงในเอกสาร มคอ.๕  เพ่ือรายงานตอประธาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๕.๒.๔ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

รวบรวมเอกสาร มคอ.๕  เพื่อเสนอขอความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และนํามารวบรวมเปนเอกสาร

มคอ.๗  สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเสนอแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตอไปตามขั้นตอน 
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๕.๓ การประเมินผูเรียน 

      ๕.๓.๑  อาจารยผูสอนระบุวิธีการประเมินนักศึกษาไวในเอกสาร มคอ.๓  เพ่ือใหคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมิน โดยคํานึงถึงความหลากหลายของวิธี

ประเมิน สัดสวนคะแนน ตลอดจนความเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละรายวิชา  

        ๕.๓.๒  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดใหมีการทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ อยางนอยรอยละ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

๖.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสตูรมีการดําเนินงานเพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดังนี้ 

๖.๑  การบริหารงบประมาณ 

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียน 

การสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอ่ืนๆ อยางเพียงพอ 

๖.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

๖.๒.๑  หองสมุดคณะศิลปศาสตรตั้งอยูชั้นสองของอาคารที่ทําการคณะฯ มีหนังสือทาง      

ดานภาษา ภาษาศาสตร การเรียนการสอนภาษา และภาษาอังกฤษประมาณ ๒,๓๐๐ เลม และมีวิทยานิพนธ

ของผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรประมาณ ๓๐๐ ชื่อ สําหรับสนับสนุนการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตาม

หลักสูตร 

๖.๒.๒  หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล ใหบริการขอมูลสารสนเทศ จากวารสาร 

และสิ่งตีพิมพอิเล็กทรอนิกสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริการยืม-คืนหนังสือระบบ inter-library loan 

ตลอดจนการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุมเนื้อหาทางการศึกษา ภาษาศาสตร 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน ๑๖ ฐาน ไดแก  

- Academic Search Complete (EBSCOhost)

- Annual Reviews

- Dissertations & Theses Global (ProQuest)

- Ebrary

- EBSCOhost Academic Package

- Education Research Complete

- eBook Collection (EBSCOhost)

- Full Text Finder

- GALE Virtual Reference Library (e-Books)

- H.W. Wilson (EBSCOhost)

- JSTOR

- Proquest Dissertation & Thesis
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- SAGE Knowledge

- SAGE Journal online

- SCOPUS

- WEB of Science

๖.๒.๓  หองคอมพิวเตอรทั้งของคณะศิลปศาสตร และมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาคนควาขอมูล

ตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและการทําวิจัย 

๖.๒.๔  หองเรียน สื่อวัสดุอุปกรณการศึกษาพรอมอุปกรณโสตทัศนศึกษาที่เพียงพอสําหรับ 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร อยูในอาคารที่ทําการชั้นสี่ของคณะศิลปศาสตร 

๖.๒.๕ หองพักผอนและทํางาน ภายในติดตั้งโตะทํางาน โตะประชุม  เครื่องคอมพิวเตอร 

บริการ WIFI  ตลอดจนบริเวณจัดเตรียมอาหาร อยูในอาคารที่ทําการชั้นหนึ่งของคณะศิลปศาสตร สําหรับ

บริการนักศึกษาของหลักสูตร 

๖.๓  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

หลักสูตรมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรดานการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ 

ตองการของนักศึกษา และความตองการของสาขาวิชาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา คณาจารยใน

หลักสูตร ศกึษาและทําการวิเคราะหขอมูลตางๆ เพ่ือนํามาเปนสวนประกอบในการจัดหาตํารา เอกสาร รวมทั้ง

อุปกรณการเรียน การสอน การทํางานวิจัยใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาของหลักสูตร 

๖.๔  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

หลักสูตรมีการสํารวจความเพียงพอของหนังสือ ตํารา อุปกรณการเรียนการสอน ทรัพยากร 

ดานเทคโนโลยี รวมทั้งทรัพยากรดานอื่นๆ ท่ีจําเปน โดยพิจารณาจากผลการประเมิน การสอบถามคณาจารย

และนักศึกษาในหลักสูตรเก่ียวกับความตองการหนังสือ ตํารา อุปกรณการเรียนการสอน ทรัพยากรดาน

เทคโนโลยี รวมทั้งทรัพยากรดานอื่นๆ 

๗.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance Indicators) 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาตรประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ)  (หลักสูตร     

ภาคปกติและภาคพิเศษ) มีตัวบงชี้ที่ ๑-๕ ซึ่งเปนตัวบงชี้บังคับตองมีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมายติดตอกัน

ไมนอยกวา ๒ ป และมีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม 

โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป  ดังนี ้

ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ 
มีสวนรวมในการประชุม เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย 
ปการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ 
    

๓. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.๓ อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

    
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.๕  ภายใน ๓๐  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

    
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

    
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดในมคอ.๓ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

    

๗. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗  ปที่แลว 

   

๘. อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

    
๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ 
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ ๑ ครั้ง   

    
๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ หรอืวิชาชีพไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

    
๑๑. ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาในแตละป

การศึกษาท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

   

๑๒ .ระดับความ พึ งพอใจของผู ใชมห าบัณ ฑิ ต ท่ีมี ต อ
มหาบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

  

หมวดท่ี ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธการสอน 

       กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงการเรียนการสอนของแตละรายวิชาในหลักสูตร 

กําหนดใหอาจารยที่รับผิดชอบแตละรายวิชาเปนผูประเมิน โดยการประเมินตัวผูเรียนเปนหลัก โดยอาจารย

ผูสอนอาจจะประเมินเบื้องตน วาผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหารายวิชา รวมทั้งประสิทธิผลของวิธีการถายทอด
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โดยการใชขอสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน การอภิปรายโตตอบของผูเรียน การตอบคําถามของ

ผูเรียน รวมทั้งการซักถามของผูเรียน หากผลการประเมินแสดงใหเห็นวาวิธีการถายทอดไมมีประสิทธิผล 

ผูเรียนไมมีความเขาใจในเนื้อหารายวิชา  อาจารยผูสอนจะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพ่ือใหผูเรียนมี

ความเขาใจในเนื้อหารายวิชา 

๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

       มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมิน 

ของแตละรายวิชาที่นักศึกษาเปนผูประเมิน  

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้น หลักสูตรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของกับ

หลักสูตรทั้งในทางตรงและทางออม ซึ่งประกอบไปดวย มหาบัณฑิตของหลักสูตร คณาจารย และนักศึกษาใน

หลักสูตร และผูใชมหาบัณฑิต ผลการประเมินนี้จะนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง 

การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและแตละรายวิชา 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป จะเปนการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุใน

หมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกัน

อยางนอย ๑ คน 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๓ ป และมีการประเมิน เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก ๕ ป 

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

หลักสูตรจะรวบรวมผลสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของกับหลักสูตรทั้งในทางตรงและ

ทางออม ซึ่งประกอบไปดวย มหาบัณฑิตของหลักสูตร คณาจารย และนักศึกษาในหลักสูตร และผูใช

มหาบัณฑิตเปนผูใหขอมูลสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะตองทําทุกๆ ๕ ป เพ่ือใหหลักสูตรมี

ความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผู ใชมหาบัณฑิต และสอดคลองกับขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําหนด ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัย 



เอกสารแนบ 
ภาคผนวก  ก  คําอธบิายรายวิชา 





 ๓๑  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก  คําอธิบายรายวิชา 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

(๑) หมวดวิชาบังคับ 

ศศภป  ๕๐๓  การเขยีนเพื่อจุดมุงหมายทางวิชาการ ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  503   Writing for Academic Purposes  

การถอดความ การสรุปความ การฝกวางโครงเรื่อง การรวบรวมความคิด ลักษณะของการเขียน 

เชิงวิชาการ การเขียนรายงานและการเขียนงานวิจัย 

Paraphrasing, summarizing, practice in outlining, organization of ideas, 

characteristics of academic writing, report and research writing  

ศศภป  ๕๐๖  หลักการสอนภาษา        ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  506   Principles in Language Pedagogy  

วิธีและระเบียบวิธีการสอนภาษา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการการเรียนการสอนภาษา การ

เลือกสื่อ และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม  การใชกลยุทธในการวัดผลการเรียนรูของผูเรียน แนว

ทางการคิดสะทอนกลับสําหรับครู 

   Language teaching approaches and methodologies, factors involving both 

teaching and learning processes, selection of materials and appropriate teaching and learning 

activities, strategies for measuring students’ learning outcomes, and guidelines for teachers’ 

self reflection  

ศศภป  ๕๐๗  กระบวนทรรศนทางการพัฒนาหลักสูตรภาษา      ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  507   Paradigms in Language Curriculum Development 

ความสัมพันธของกระบวนทรรศนสามประการเพื่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอนภาษาตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

A landscape of the relationships between the three paradigmns for FL 

curriculum development and instructional practice, reform in FL education  



 ๓๒  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ศศภป  ๕๑๐  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางดานภาษาศาสตรประยุกต     ๓(๓-๐-๖)  

LAAL  510   Research Methodology in Applied Linguistics 

การพินิจงานวิจัยในสาขาภาษาศาสตรประยุกต ผานทางแนวคิดทางทฤษฏีและมโนทัศนของ

ระเบียบวิธีวิจัยสามกระบวนทัศน  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ และเชิงผสมผสาน  รูปแบบ

งานวิจัย วิธีวิเคราะหขอมูล  เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย  และจริยธรรมทางการวิจัย  

An inquiry into research in the field of applied linguistics through the lenses of 

theoretical notions and concepts of three research paradigms, quantitative, qualitative, and 

mixed-methods, research desgins, methodological tools, data analyses, and research ethics 

ศศภป ๕๑๒  การทดสอบภาษาและการประเมินผล     ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  512   Language Testing and Evaluation   

แนวโนมทางการทดสอบและประเมินผลทางการสอนภาษา การจัดสอบและการใหคะแนน

แบบทดสอบ การวิเคราะหรายขอ การบันทึกและระบบการรายงานผลการสอบ การตีความคาคะแนน  

 Trends in language testing and evaluation, administration and scoring, item 

analysis, record and report systems, result interpretation  

ศศภป  ๖๖๗  การสัมมนาทางภาษาศาสตรประยุกต      ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  667   Seminar in Applied Linguistics  

การอภิปรายเชิงวิจารณ และการประเมินผล ทฤษฎีทางภาษาศาสตรประยุกต 

ทฤษฎีตางๆ กับการเรียนการสอนและการนําทฤษฎีนั้นๆ มาประยุกตในการเรียนการสอนภาษา 

Critical discussion and evaluation of issues in applied linguistics, various 

phenomena, and their possible applications to foreign language teaching and learning 



 ๓๓          มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

(๒)  หมวดวิชาเลือก 

ศศภป  ๕๑๓  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทางการเรียนการสอนภาษา      ๓(๒-๒-๕) 

LAAL  513   Computer Technology in Language Learning and Teaching  

การสรางสื่อการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การประเมินและการคัดเลือก 

โปรแกรมที่ใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในชั้นเรียนภาษา 

Development of materials using computer technology, evaluating and selecting  

language teaching and language learning software, using computer technology in language 

classroom  

ศศภป ๕๕๔ การวิเคราะหเชงิเปรียบเทียบ  ๓(๓-๐-๖) 

LAAL 554 Contrastive Analysis 

การวิเคราะหและศึกษาวิธีเปรียบเทียบภาษาในดานตาง ๆ ระบบหนวยเสียง 

ระบบคํา ระบบไวยากรณ ระบบความหมาย 

Analysis and study of techniques in comparing languages in various 

aspects, phonemes, morphemes, grammatical and semantic structures 

ศศภป  ๖๓๑    การบริหารโครงการสอนภาษา      ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  631  Language  Program Administration  

   การจัดการปญหาและวิธีแกปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงค

เฉพาะ หัวขอที่จะนํามาสอน เรื่องแผนการสอน หลักเกณฑการเรียนการสอนโสตทัศนศกึษา งบประมาณ  

   Handling problems and assessing the system of teaching and learning English 

for specific purposes; instructional programs, administration concepts and processes, audio-

visual resources and budgetary plans 

ศศภป  ๖๓๒   การรับภาษาท่ีสอง                                                                     ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  632    Second Language Acquisition 

การวิเคราะหกระบวนการของการเรียนรูภาษาที่สอง  พัฒนาการและปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการ 

รับภาษา เชื่อมโยงความรูเรื่องการรับภาษากับการเรียนการสอนภาษา  

        Analysis of the process of learning a second language, the development and 

various factors affecting language acquisition, connection between the language acquisition 

process and language teaching 



 ๓๔  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ศศภป  ๖๓๓   การออกแบบระบบการสอนสําหรับครสูอนภาษา     ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  633    Instructional System Design for Language Teachers 

หลักการออกแบบระบบการสอน การวิเคราะหปญหาการสอน ทฤษฎีการเรียนรูและนัยสําหรับ

การออกแบบการสอน การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑทางการสอนโดยละเอียด การออกแบบสําหรับการเรียน

จากขอมูลสารสนเทศ  

Principles of instructional system development, analysis of instructional 

problem, learning theories and implications for instruction design, development of detailed 

plan for instructional product, designing for information-based learning 

ศศภป  ๖๓๔   สัทศาสตรภาษาอังกฤษ  ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  634    English Phonetics 

เสียงและระบบเสียงภาษาอังกฤษ พยัญชนะ สระ และสัทสัมพันธ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 

English sounds and sound system, consonants, vowels, and suprasegmentals, 

the English phonetics  

ศศภป ๖๗๑   การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม       ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  671   Intercultural Communication 

ความรูเก่ียวกับการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม  ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมในการเรียนการ

สอนและบทบาทของวัฒนธรรมตอการรับและการเรียนภาษาที่สอง 

Intercultural communication, cultural differences in pedagogy and the role of 

culture in second language acquisition and learning 

ศศภป ๖๗๒  ภาษาศาสตรคลังขอมูล        ๓(๒-๒-๕) 

LAAL 672   Corpus Linguistics  

 การใชคลังขอมูลในการวิจัยเก่ียวกับภาษา การวิเคราะหขอมูลจากคลังขอมูลภาษา การพัฒนา

คลังขอมูลภาษา การใชโปรแกรมคอนคอรแดนซ แนวโนมของการวิจัยและการเรียนการสอนภาษาโดยใช

คลังขอมูลภาษาเปนฐาน 

       Corpora in language research, analysis of data from language corpora, corpus 

development, use of concordancing software, trends of corpus-based language research and 

instruction 



 ๓๕  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ศศภป ๖๗๓  เกมและสถานการณจําลองสําหรับการสอนภาษา    ๓(๓-๐-๖)  

LAAL  673  Games and Simulations for Language Teaching 

        ความหมาย ประเภท องคประกอบ ทฤษฎี การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช 

การประเมินผลของเกมและสถานการณจําลองเพ่ือการสอนภาษา 

        Definition, types, components, theories, design, development, application, 

evaluation of games and simulations for language teaching 

ศศภป ๖๗๔  กลยุทธการสอนภาษาแบบบรูณาการ     ๓(๓-๐-๖) 

LAAL 674  Integrated LanguageTeaching Strategies 

      ความสัมพันธระหวางหลักสูตรและวิธีการสอน ธรรมชาติและองคประกอบ 

ของทักษะการฟงและการอาน ทักษะการพูดและการเขียน ไวยากรณ กลยุทธิ์และเทคนิคในการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา  

A relationship between curriculum and pedagogy; the nature and characteristics of the 

productive and receptive language skills and of grammar; strategies and techniques for 

organizing activities to foster the development of such the skills 

ศศภป  ๖๗๕  การพัฒนาสื่อการสอน                ๓(๒-๒-๕) 

LAAL  675   Instructional Media Development  

การวางแผนและพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบตางๆ รวมถึงการประยุกตความรูเกี่ยวกับ 

ทฤษฎีการรับรู การสื่อสาร การเรียน ตลอดจนลักษณะของผูเรียน และคุณสมบัติของสื่อแตละประเภท 

เกณฑการประเมินและเลือกวัสดุและอุปกรณสําหรับการสอน  

Planning and producing instructional materials in a variety of media format,  

including applying knowledge of perception, communication, and learning theory, learners’ 

characteristics, media attributes; criteria for evaluation and selecting instructional materials 

and equipment 



 ๓๖  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

(๔) วิทยานิพนธ 

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

ศศภป  ๖๙๘  วิทยานิพนธ                    ๑๒(๐-๔๘-๐)  

LAAL  698   Thesis  

การกําหนดโครงการวิจัย การเสนอโครงรางวิจัย การศกึษาวิจัยอยางมีจริยธรรม การคัดกรอง 

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสังเคราะหและวิพากษผลการวิจัย การนําผลการวิจัยมาเรียบเรียงเปน

วิทยานิพนธ การนําเสนอวิทยานิพนธ  การเรียบเรียงผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร การเผยแพรผลงานวิจัยใน

วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิจัย 

Identifying research project; submitting research proposal; research study with 

concern of ethics; data collection and analysis; synthesis and critique of research results; 

reporting the research results and presenting thesis; writing research results for publication; 

publishing the research results in academic printing materials or journal or presenting it in 

academic conference; ethics in dissemination of the research results  

(๕) สารนิพนธ 

ศศภป  ๖๙๗  สารนิพนธ         ๖(๐-๒๔-๐) 

LAAL  697   Thematic Paper 

        ประเด็นวิจัยทางภาษาศาสตรประยุกต การทบทวนวรรณกรรม การพัฒนาโครงรางวิจัย 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย  

        Research issues in applied linguistics; literature review, research proposal 

development; ethics in human research; data collection and analysis; research report writing; 

presentation of research results 



เอกสารแนบ 
ภาคผนวก  ข  รายละเอียดอาจารยป์ระจําหลักสูตร 





 ๓๗  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ข รายละเอียดอาจารยประจําหลักสูตร 

๑. ชื่อ รองศาสตราจารย ดร.ทรงศรี  สรณสถาพร 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก  

สถาบัน 

 พ.ศ. 

Ph.D. Educational 

Administration  

and Foundations 

Illinois State University, 

USA. 

๒๕๔๔ 

ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 

พย.บ. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๔ 

สังกัด 

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ 

๑.  การสอนภาษาอังกฤษ 

๒.  การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ 

๓.  การเรียนรูภาษา 

๔.  Corpus Genre analysis 

๕.  CALL (Computer Assisted Language Learning) 

๖.  Games and Simulations for Language Teaching 

๗.  Language Program Administration   

ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานท่ีไดรับ 

การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการในรอบ ๕ 

ปยอนหลัง 

บทความวิจัย 

Bhoomanee, C & Soranastaporn, S* (2017).  A Study of Move Sequencing and Language Use 

of Review Article Abstracts in the Laboratory Animal Field.  Pasaa Paritat 

Journal. (32), 1-28. 



 ๓๘  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

Yathip, S & Soranastaporn, S. * (2017).  A Comparison of Moves and the Sequence of Moves 

in Research Abstracts in Standard and Predatory Journals. Journal of English Studies. 

11, 88-127. 

Soranastaporn, S.  (2017).  Direct language learning strategies of Thai learners in Thailand 

4.0. Journal of Thonburi University. 11(26), 1-23. (TCI 1:ID 1905-9469) 

Soranastaporn, S. (2015). A Study of Video Games, Computer Games, or Online Games in 

Thailand. In  Mark J. P. Wolf. Video Games Around the Worldpublished byThe MIT 

Press,55 Hayward Street, Cambridge, MA 02142. 

Rahim, A. M., Kim Tae-Yeol, Jasimuddin, M. S., Soranastaporn, S., & Rahman, S. Md. 

(2014).     A cross-cultural model of leaders’ social intelligence and creative 

performance. Social Intelligence, Power, and Conflict. 17, 159-180. 

Soranastaporn, S. (2015). A study of video games, computer games, or online games in 

Thailand. In Mark J. P. Wolf (Ed.). Video Games around the World, Cambridge, MA: The 

MIT Press. 

Soranastaporn, S., & Kotmungkun, S. (2014).  Self-esteem in Thai EFL Teacher Trainees with 

 High and Low Academic Ability. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ๘(๑๕), ๑-๑๒. 

Rahim, A. M., Kim Tae-Yeol, Jasimuddin, M. S., Soranastaporn, S., & Rahman, S. Md. (2014). 

A cross-cultural model of leaders’ social intelligence and creative performance. Social 

Intelligence, Power, and Conflict. 17, 159-180. 

Dong, J. W & Soransataporn, S. (2013). A study of self-efficacy of Chinese students in English 

study. PSAKUIJIR, 1(1), 1-15. 

Channa, A. M, Soranastaporn, S., Engchuan, K., & Tirataradol, Y. (2013). A study of needs in 

using English of engineering students at Quaid-E-Awam University of Engineering, 

Science and Technology, Pakistan. Journal of Thonburi University, 7(14), 9-19. 

ภาระงานสอนในปจจุบัน 

ศศภป  ๕๑๓   เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนภาษา ๓(๒-๒-๕) 

ศศภป  ๖๓๑   การบริหารโครงการสอนภาษา    ๓(๓-๐-๖) 



 ๓๙  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศศภป  ๕๑๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางดานภาษาศาสตรประยุกต ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป  ๕๑๓ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทางการเรียนการสอนภาษา ๓(๒-๒-๕) 

ศศภป  ๖๓๑ การบริหารโครงการสอนภาษา ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป  ๖๙๘ วิทยานิพนธ  ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ศศภป   ๖๙๗  สารนิพนธ ๖(๐-๒๔-๐) 



 ๔๐  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒. ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวรรธน  พันธยั 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน   

พ.ศ. 

Ph.D. Information Studies University of 

Maryland, 

College Park, USA. 

๒๕๔๖ 

M.S.I.S. Information 

Systems 

Drexel University, 

USA. 

๒๕๓๐ 

ศศ.ม.  ภาษาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๒๔ 

เกียรตินิยมอันดับ ๒ 

สังกัด 

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยที่ สนใจหรือมีความชํานาญการ 

๑. Language Testing and Evaluation 

๒. Instructional System Design 

๓. Human Computer Interaction 

๔. Diffusion of Innovations  

ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานท่ีไดรับ 

การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการในรอบ ๕ 

ปยอนหลัง 

บทความวิจัย 

Puntai, W., & Wangchuk, C. (2015). Effective ESL teacher’s characteristic as perceived by ABC 

higher secondary school students in Bhutan: Part I: A survey questionnaire. In 

Proceedings from the 2nd International Conference on Language, Literature, and Cultural 

Studies, Thailand, 1-11. 



 ๔๑  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

Puntai, W, & Jigme, D. (2015). Bhutanese ESL teachers’ conceptualization of communicative 

language teaching. In Proceedings from the 2nd International Conference on Language, 

Literature, and Cultural Studies, Thailand, 24-36. 

Puntai, W., & Tenzin, L. (2015). A survey on class size and difficulties faced by middle 

secondary school ESL teachers in Bhutan. In Proceedings from the 2nd International 

Conference on Language, Literature, and Cultural Studies, Thailand, 12-23. 

Boonprakob, K., Puntai, W., & Ponata, W. (2015). A study of upper secondary school EFL Thai 

students, anxiety in English language classroom. In Proceedings from the International 

Conference on Language, Literature, Culture and Education, Malaysia, 87-93. 

Meenongwha, O., Puntai, W., & Boonprakob, K. (2015). Diffusion of innovations: A case study 

of Thai teachers’ perceptions of instructional tablets. In Proceedings from theEducation 

and Development Conference, Thailand, 39-45. 

ภาระงานสอนในปจจุบนั 

ศศภป ๖๓๗ การทดสอบภาษาและการประเมินผล ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๕๐๓ การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายทางวิชาการ ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๖๙๘ วิทยานิพนธ       ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศศภป ๕๐๓ การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายทางวิชาการ ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๕๑๒ การทดสอบภาษาและการประเมินผล ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๖๓๓ การออกแบบระบบการสอนสําหรับครูสอนภาษา ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๖๗๕ การพัฒนาสื่อการสอน ๓(๒-๒-๕) 

ศศภป ๖๙๘ วิทยานิพนธ        ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ศศภป ๖๙๗ สารนิพนธ ๖(๐-๒๔-๐) 



 ๔๒  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓. ชื่อ อาจารย ดร.กรศริิ  บุญประกอบ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน   

พ.ศ. 

Ph.D. Curriculum and 

Instruction  

North Carolina State 

University, USA.  

๒๕๔๕ 

ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 

อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศลิปากร ๒๕๒๘ 

สังกัด 

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ 

1. Instructional Supersivion

2. Intellectual Development for Teachers and Students

3. Teaching Methodologies and Process

4. Autonomous Learning, Life-long Learning

ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการในรอบ ๕ 

ปยอนหลัง 

บทความวิจัย 

Boonyaprakob, K., Puntai, W., & Ponata, W. (2015). A study of upper-secondary school EFL  

Thai students’ anxiety in English Language Classroom. Proceedings of the  

International Conference on Language, Literature, Culture and Education, Malaysia, 

87-93.

Meenongwha, O., Puntai, W., & Boonyaprkob, K. (2015). Diffusion of innovations: A case study 

of Thai teachers’ perceptions of instructional tablets.  Proceedings of the Education 

and Development Conference, Thailand, 39-45.  

Songsirisak, P. & Boonyaprakob, B. (2015). Students’ perceptions of Thai teachers in an 

international program at a public Thai university.  Kasalongkham Research Journal, 

 (2), 27-37.   

Tshomo, K., Boonyaprakob, K., & Puntai, W. (2015). Bhutanese Students’ perception of Using 

Literary texts as ESL learning meaterials.  Proceedings of the 15th AMSAR International 

Conference 1st BUU International Conference “Communication Perspective: Social 

Connection in the Age of Digital Technology Practice”, Thailand, 478-490. 



 ๔๓  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ภาระงานสอนในปจจุบนั 

ศศภป ๕๐๙ การฝกสอนภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 

ศศภป ๖๙๘ วิทยานิพนธ    ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศศภป ๕๐๓ การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายทางวิชาการ ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๕๐๖ หลักการสอนภาษา        ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๖๗๔ กลยุทธการสอนภาษาแบบบูรณาการ ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๖๙๘ วิทยานิพนธ    ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ศศภป ๖๙๗ สารนิพนธ ๖(๐-๒๔-๐) 



 ๔๔  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๔.  ชื่อ อาจารย ดร.ฉันฐรัช  หงษบุญไตร 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน  

พ.ศ. 

Ph.D. Applied Linguistics University of 

Queensland, Australia 

๒๕๔๖ 

ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๙ 

ศศ.บ. การบริการอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 

สังกัด 

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชํานาญการ 

๑. Sociology of Education 

๒. Psycholinguistics  

๓. Sociolinguistics  

ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานท่ีไดรับ 

การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการในรอบ ๕ 

ปยอนหลัง 

บทความวิจัย 

Hongboontri, C., & Jantayasakorn, M.  (2016).  Cultures of teaching: Mapping the teacher 

professional development terrain.  Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 

24(3), 1121-1145. 

Hongboontri, C., & Keawkhong, N.  (2014).  School culture: Teachers’ beliefs, behaviors, and 

instructional practices.  Australian Journal of Teacher Education, 39(5), 66-88. 

Hongboontri, C., & Noipinit, N.  (2014).  Practical curriculum inquiry: Students’ voices of their 

EFL curriculum and instruction.  Australian Journal of Teacher Education, 39(11), 65-81. 

ภาระงานสอนในปจจุบนั 

ศศภป ๕๐๗ กระบวนทรรศนทางการพัฒนาหลักสูตรภาษา   ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๖๔๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๖๙๘ วิทยานิพนธ  ๑๒(๐-๔๘-๐) 



 ๔๕  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศศภป ๕๐๗ กระบวนทรรศนทางการพัฒนาหลักสูตรภาษา   ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป ๕๑๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางดานภาษาศาสตรประยุกต   ๓(๓-๐-๖)

ศศภป ๖๙๘ วิทยานิพนธ  ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ศศภป ๖๙๗ สารนิพนธ ๖(๐-๒๔-๐) 



 ๔๖  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

๕. ชื่อ อาจารย ดร.ณัฏฐพงศ  จันทรอยู 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 

พ.ศ. 

Ph.D. Instruction and  

Learning–English  

Education and Applied 

Linguistics 

University of Pittsburgh, 

USA. 

๒๕๕๖ 

ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๗ 

ศศ.บ. ศึกษาศาสตร-ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ๒๕๔๑ 

สังกัด 

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานวิจัยที่ สนใจหรือมีความชํานาญการ 

๑.  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ (TEFL) 

๒.  Language and Mind 

๓.  Functional Linguistics 

๔.  Corpus Linguistics 

ผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานท่ีไดรับ 

การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการในรอบ ๕ 

ปยอนหลัง 

บทความวิจัยและบทความวิชาการ 

Chanyoo, N. (2017). Multiliteracies: Promising method for EFL in Thailand. Journal of 

Academic Services Prince of Songkla University, 28(2), 205-213.  

Vanta, W., & Chanyoo, N. (2017). Thematic progression in the academic writing: A preliminary 

study. Proceedings in the 10th HUSOC International Conference (Chiang Rai, Thailand, 

February 2-3, 2017), p. 765-775. 

Simhony, J. & Chanyoo, N. (2017). Corrective feedback in the EFL context. Proceedings in 

the 10th HUSOC International Conference (Chiang Rai, Thailand, February 2-3, 2017), 

p. 121-130.
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 ๔๗  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

Promkijanont, K., Kochasain, T., Yeerong, K. & Chanyoo, N. (2015). Result of using vocabulary 

game in English in real life course for students in vocational certificate program. 

Proceedings in the 7th International ThaiSim conference, Thailand, 641-652. 

ภาระงานสอนในปจจุบัน 

ศศภป  ๕๓๒  วิธีการสอนภาษา    ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป  ๖๔๐  การเรียนรูภาษาที่สอง: กรณีศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป  ๖๖๕  หัวขอตางๆ ในสาขาภาษาศาสตรประยุกต ๓(๓-๐-๖) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ศศภป  ๖๓๒  การรับภาษาที่สอง  ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป  ๖๖๕  หัวขอตางๆ ในสาขาภาษาศาสตรประยุกต ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป  ๖๗๑  การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖) 

ศศภป  ๖๗๒  ภาษาศาสตรคลังขอมูล  ๓(๒-๒-๕) 

ศศภป  ๖๙๘  วิทยานิพนธ   ๑๒(๐-๔๘-๐) 

ศศภป  ๖๙๗  สารนิพนธ  ๖(๐-๒๔-๐) 



 ๔๘  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 



เอกสารแนบ 
ภาคผนวก  ค แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบ 

ต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา





 ๔๙  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ค แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา ๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 

๒.  ความรู ๓. ทักษะทาง 

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ

ระหวาง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

สื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 

๑) หมวดวิชาบังคับ  

ศศภป ๕๐๓ การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายทางวิชาการ              
ศศภป ๕๐๖ หลักการสอนภาษา                
ศศภป ๕๐๗ กระบวนทรรศนในการพัฒนาหลักสูตรภาษา              
ศศภป ๕๑๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตรประยุกต              
ศศภป ๕๑๒ การทดสอบภาษาและการประเมินผล              
ศศภป ๖๖๗  การสัมมนาทางภาษาศาสตรประยุกต              



 ๕๐  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

รายวิชา ๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 

๒.  ความรู ๓. ทักษะทาง 

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ

ระหวาง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

สื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 

๓) หมวดวิชาเลือก 

ศศภป ๕๑๓ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทางการเรียนการสอน 

 ภาษา 
             

ศศภป ๕๕๔ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ              
ศศภป ๖๓๑ การบริหารโครงการสอนภาษา              
ศศภป ๖๓๒ การรับภาษาที่สอง              
ศศภป ๖๓๓ การออกแบบระบบการสอนสําหรับครสูอน 

 ภาษา 
             

ศศภป ๖๓๔ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ              
ศศภป ๖๗๑ การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม              
ศศภป ๖๗๒ ภาษาศาสตรคลังขอมูล              
ศศภป ๖๗๓ เกมและสถานการณจําลองสําหรับการสอน 

 ภาษา 

             



 ๕๑  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

รายวิชา ๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 

๒.  ความรู ๓. ทักษะทาง 

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ

ระหวาง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ 

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

สื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ 

ศศภป ๖๗๔  กลยุทธการสอนภาษาแบบบูรณาการ              
ศศภป ๖๗๕  การพัฒนาสื่อการสอน              
๔) วิทยานิพนธ  

ศศภป ๖๙๘ วิทยานิพนธ              
๕) สารนพินธ 

ศศภป ๖๙๗  สารนิพนธ              



 ๕๒  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูของหลักสูตรฯ กับCore values ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลการเรียนรูของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ 
Core values ของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ การแสดงออกใหเห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑.๒ เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร 

๑.๓ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

Mastery, Altruism  

Leadership, Harmony 

๒. ดานความรู 

๒.๑ มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลกัการและทฤษฎีที่สําคัญเก่ียวกับการเรยีนการสอนภาษา 

๒.๒ รูวิธีแกปญหา รวมทั้งวิธีการนําความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือทีเ่หมาะสมกับการแกไขปญหาเก่ียวกับการเรียนรูและการสอนภาษาไปใช 

๒.๓ สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

Determination  

Originality, Determination 

Determination, Originality 

๓. ดานทักษะทางปญญา 

๓.๑ คิดอยางมีเหตุผลและอยางเปนระบบ 

๓.๒ สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรปุประเด็นปญหา เพ่ือใชในการแกไขปญหา 

๓.๓ สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

Mastery  

Determination, Originality 

๔. ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๒ สามารถใชความรูในศาสตรมาประกอบการแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะ

ทั้งของตนเองและของกลุม 

๔.๓ มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทาํงานเปนทีมประเมิน 

Leadership, Harmony  

Originality, Leadership 



 ๕๓  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ผลการเรียนรูของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานฯ 
Core values ของ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนําสถิติมาประยุกตในการทํางานที่เก่ียวของ 

๕.๒ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสือ่ การนําเสนออยางเหมาะสม 

Originality, Altruism  

Mastery, Leardership 



 ๕๔  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 



ภาคผนวก ง   
เอกสารแนบตาม AUN-QA 





 ๕๕  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

เอกสารแนบ  

ภาคผนวก ง  เอกสารแนบตาม AUN-QA 

ตารางที่ ๑  เปรียบเทียบวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม กับวัตถุประสงคหลักสูตรปรับปรุง 

วัตถุประสงคของหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๕ วัตถุประสงคของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๒. ใหความรูภาษาอังกฤษและแนวทางการเรียน

การสอนภาษา โดยใชทฤษฎีจากศาสตร 

ตางๆ 

๓. วิเคราะหปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน

ภาษาและเสนอแนวทางแกไขปญหาอยาง 

เปนระบบ 

๔. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา และมีความ

รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

๕. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สืบคนขอมูล

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา  

และประมวลผลจากสื่อตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๑ . มี คุณ ธรรม  จ ริย ธ รรมตามมาตรฐาน

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๒. มีความรูดานภาษาศาสตรประยุกต โดย

ประยุกตทฤษฎีจากศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของกับ

การเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

๓. วิเคราะหปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ และเสนอแนวทางแกไขปญหา

อยางเปนระบบดวยกระบวนการวิจัย 

๔. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา และมีความ

รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

คนควา สืบคนขอมูล และประมวลผลจากสื่อ

ตางๆ และนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตารางที่ ๒   แสดงความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร และผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร* 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

๑ . มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม ต าม ม าต ร ฐ า น

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
√ 

๒. มีความรูดานภาษาศาสตรประยุกต โดย

ประยุกตทฤษฎีจากศาสตรตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการ

เรียนการสอนภาษาตางประเทศ 

√ √ √ √ 

๓. วิเคราะหปญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ และเสนอแนวทางแกไขปญหา

อยางเปนระบบดวยกระบวนการวิจัย 

√ √ √



 ๕๖  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร* 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

๔. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา และมีความ

รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
√ √ 

๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร คนควา 

สืบคนขอมูล และประมวลผลจากสื่อตางๆ และ

นําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

√ √ √ √ 

ตารางที่ ๓ แสดงกลยุทธการสอน และกลยุทธการประเมินผล เพ่ือประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตร  

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

PLO1  สามารถวิเคราะหและสังเคราะหวรรณกรรมใน

ศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ ตลอดจนอภิปรายถึงนัยที่

วรรณกรรมเหลานั้นมีตอการจัดการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ 

- ศึกษาคนควาดวยตนเอง- อภิปรายกลุมและเดี่ยว- ฝกปฏิบัติ- เขียนรายงาน

- นําเสนอปากเปลา- เขียนรายงานเชิงวิเคราะห- เขี ย น ร า ย ง า น ท บ ท ว น

วรรณกรรม

PLO2  ระบุปญหาพ้ืนฐานของการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ โดยใชกรอบ

แนวคิดทางดานทฤษฎีจากศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของ 

- บรรยาย

- อภิปรายกลุมและเดี่ยว

- สถานการณสมมติ

- สอบขอเขียน- นําเสนอปากเปลา

PLO3 เสนอแนวทางการแกปญหาการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ อยางเปนระบบ 

โดยบูรณาการทฤษฎีความรูท่ีเกี่ยวของ 

- บรรยาย

- อภิปรายกลุมและเดี่ยว

- สถานการณสมมติ

- สอบขอเขียน

- นําเสนอปากเปลา

PLO4 ปฏิบัติงานเทคนิคตางๆ ที่จําเปนในการ

ประกอบวิชาชีพการสอนภาษาตางประเทศ เชน การ

ออกแบบบทเรียน การพัฒนาแบบทดสอบ การบริหาร

โครงการสอนภาษา ภายในกรอบของความเขาใจ

พ้ืนฐานเก่ียวกับการเรียนรู การรับภาษา และการจัด

การศกึษา 

- บรรยาย

- อภิปรายกลุม

- จั ด ก า ร เรี ย น รู โ ด ย ก า ร

ส ร า งส ร ร ค ผ ล ง าน  (task-

based learning)

- จัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน

เ ป น ฐ า น  ( project-based

learning)

- ประเมินผลงานตามเกณฑที่

กําหนด

- ก า ร เขี ย น วิ เค ร า ะ ห เพื่ อ

ประเมินผลงานของตัวเอง



 ๕๗  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการประเมินผล 

PLO5 แสดงออกถึงทักษะที่จําเปนสําหรับดําเนินการ

วิจัย เชน วิเคราะห ระบุประเด็นการวิจัย การ

ออกแบบงานวิจัย และการเลือกใชเทคนิคการ

วิเคราะหขอมูล 

- บรรยาย

- อภิปรายกลุม

- ศึกษาคนควาดวยตัวเอง

- จัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน

เปนฐาน

- ป ร ะ เมิ น จ า ก ข อ เส น อ

โครงงานวิจัย

PLO6 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร

ภาษาตางประเทศในรูปแบบตางๆ ที่จําเปนสําหรับ

วิชาชีพการสอนภาษาตางประเทศ  และการนําเสนอ

ทางวิชาการ เชน การนําเสนอบทเรียน การอภิปราย 

การเขียนบทความ 

- บรรยาย

- อภิปรายกลุมและเดี่ยว

- จั ด ก า ร เรี ย น รู โ ด ย ก า ร

สรางสรรคผลงาน

- ฝกปฏิบัติ

- สอบขอเขียน

- ประเมินจากผลงาน (การ

ปฏิบัติงานและขอเขียน)

PLO7 ระบุประเด็นทางจริยธรรมที่ เกี่ ยวของกับ

วิชาชีพการสอนภาษาตางประเทศ  การดําเนินงาน

วิจัย  และแสดงออกถึงการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

โดยเขาใจถึงผลกระทบจากประเด็นเหลานั้น 

- บรรยาย

- อภิปรายกลุมและเดี่ยว

- สถานการณสมมติ

- ป ระ เมิ น จ ากข อ คิ ด แล ะ

เหตุผลที่ผูเรียนใชประกอบการ

ตัดสินใจ

PLO8 สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผูนํากลุม และผูปฏิบัติงาน 

- อภิปรายกลุม

- จัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน

เปนฐาน

- ผูสอนสังเกตการณพฤติกรรม

ผูเรียน

-ใหคะแนนเชิงจิตพิสัย



        ๕๘                                                    มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ตารางที่ ๔   แสดงความสัมพันธระหวางรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร และผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

หมวดวิชาบังคับ 

1.
ศศภป

๕๐๓

การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายทางวิชาการ ๓(๓-๐-๖) I, P, R I, P I, P 

2.
ศศภป

๕๐๖

หลักการสอนภาษา ๓(๓-๐-๖) I, P I, P I, P I, P I, P R, M 

3. 

ศศภป 

๕๐๗ 

กระบวนทรรศนในการพัฒนาหลักสูตร

ภาษา 

๓(๓-๐-๖) P, R 

4. 

ศศภป 

๕๑๐ 

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาศาสตร

ประยุกต 

๓(๓-๐-๖) P, R R I, R I, P, R M M 

5.
ศศภป

๕๑๒

การทดสอบภาษาและการประเมินผล ๓(๓-๐-๖) P, R P, R I, P, R I, P, R, 

M 

6. 
ศศภป 

๖๖๗ 

การสัมมนาทางภาษาศาสตรประยุกต ๓(๓-๐-๖) I I, P, R I, P, R I, P, R 



 ๕๙  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

หมวดวิชาเลือก 

7 
ศศภป 

๕๑๓ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทางการเรียน

การสอนภาษา 

๓(๒-๒-๕) R P, R R 

8. 
ศศภป 

๕๕๔ 

การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) P, R P, R 

9.
ศศภป

๖๓๑

การบริหารโครงการสอนภาษา ๓(๓-๐-๖) R P, R R 

10. 
ศศภป 

๖๓๒ 

การรับภาษาที่สอง ๓(๓-๐-๖) P, R P P 

11.
ศศภป

๖๓๓

การออกแบบระบบการสอนสําหรับครู

สอนภาษา 

๓(๓-๐-๖) P, R P, R P, R 

12.
ศศภป

๖๓๔

สัทศาสตรภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) P, R P, R P, R 

13.
ศศภป
๖๗๑

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖) P P, R P 

14. 
ศศภป 

๖๗๒ 

ภาษาศาสตรคลังขอมูล ๓(๒-๒-๕) I P P, R 



 ๖๐  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

หนวยกิต 

(บรรยาย-

ปฏิบัติ-ศึกษา

ดวยตนเอง) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

15.
ศศภป

๖๗๓

เกมและสถานการณจําลองสําหรับการ

สอนภาษา 

๓(๓-๐-๖) P, R P, R P, R 

16.
ศศภป

๖๗๔

กลยุทธการสอนภาษาแบบบูรณาการ ๓(๓-๐-๖) P P, R P 

17.
ศศภป

๖๗๕

การพัฒนาสื่อการสอน ๓(๒-๒-๕) 
P, R P, R P, R 

18.
ศศภป

๖๙๘

วิทยานิพนธ ๑๒(๐-๔๘-๐) 
M M M M 

19. 
ศศภป 

๖๙๗ 

สารนิพนธ ๖(๐-๒๔-๐) 
M M M M 

I      = ELO is introduced & assessed P     = ELO is practiced & assessed 
R     = ELO is reinforced & assessed M    = Level of Mastery is assessed 



เอกสารแนบ ภาคผนวก จ   
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 





 ๖๑  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

เอกสารแนบ ภาคผนวก จ 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ฉบบัป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

๑.  หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา เม่ือวันที่ 

๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และมีการปรับปรุงแกไขโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให

ความเห็นชอบ เม่ือวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๗  

๒.  สภามหาวิทยาลัยมหิดลไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕๒๗ เมื่อวันที่ 

๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

๓. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ขอเริ่มใชกับนักศึกษา รุนปการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

๔.  เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

๔.๑ เปดการเรียนการสอนภาคพิเศษ แผน ข เพ่ิมเติม เพ่ือตอบสนองความตองการ 

ของบุคลากรท่ีทํางานในองคการภาครัฐและเอกชน 

๔.๒ เพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

๔.๓ เพื่อใหโครงสรางหลักสูตรมีความเปนสากล เทียบเคียงกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

มากขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนานักศกึษาและคณาจารยในหลักสูตร 

๕.  สาระในการปรับปรุงแกไข 

๕.๑ การดําเนินการหลักสูตร 

 เดิม 

จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 

 ปรับปรุง 

หลักสูตรภาคปกต ิ  จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 

หลักสูตรภาคพิเศษ  จัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ 

๕.๒  เปดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคพิเศษ  แผน ข เพ่ิมเติม 

๕.๓  ปรับรายวชิาในโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้



 ๖๒  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม และรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ.๒๕๖๑ 

การ

เปล่ียนแปลง 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  

ศศภป ๕๐๓ การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายเฉพาะ 

๓(๓-๐-๖) 

LAAL 503 Writing for Academic Purposes 

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 

- ยายไปหมวด

วิชาบังคบั

หมวดวิชาบังคับ 

- 

หมวดวิชาบงัคับ  

ศศภป ๕๐๓ การเขียนเพ่ือจุดมุงหมายทาง 

        วิชาการ                    ๓(๓-๐-๖) 

LAAL 503   Writing for Academic Purposes 

ปรับชื่อ

รายวิชา

ภาษาไทย 

ยายมาจาก

หมวดวิชา

ปรับพื้นฐาน 

ศศภป ๕๐๗ กระบวนทรรศนในการพัฒนาหลักสูตร 

        ๓(๓-๐-๖) 

LAAL 507  Paradigms in Language Curriculum  

 Development 

ศศภป ๕๐๗ กระบวนทรรศนทางการพัฒนา 

 หลักสูตรภาษา  ๓(๓-๐-๖) 

LAAL507    Paradigms in Language 

 Curriculum Development 

ปรับชื่อ

รายวิชา

ภาษาไทย 

ศศภป ๕๐๘ แนวทางของภาษาศาสตรประยุกต 

๓(๓-๐-๖) 

LAAL 508 Trends in Applied Linguistics 

-

ปดรายวิชา 

ศศภป ๕๐๙ การฝกสอนภาษาอังกฤษ 

๓(๒-๒-๕) 

LAAL 509 Practicum in English 

         Language  Teaching 

-

ปดรายวิชา 

ศศภป ๕๓๒ วิธีการสอนภาษา  ๓(๒-๒-๕) 

LAAL 532 Methods of Language Teaching - 

ปดรายวิชา 

ศศภป ๖๓๗ การทดสอบและประเมินผล     ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  637  Testing and Evaluation   
-

ปดรายวิชา 

ศศภป ๖๔๑ การสรางและประเมินสื่อ        ๓(๒-๒-๕) 

LAAL 641 Developing and Evaluating 

 Materials 
- 

ปดรายวิชา 



 ๖๓  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 
การ

เปล่ียนแปลง 

- 

ศศภป ๕๐๖ หลักการสอนภาษา       ๓(๓-๐-๖) 

LAAL 506  Principle in Language  

 Pedagogy 

รายวิชาใหม 

- 

ศศภป ๕๑๒ การทดสอบภาษาและ    ๓(๓-๐-๖) 

        การประเมินผล

LAAL 512   Language Testing and 

 Evaluation 

รายวิชาใหม 

ศศภป ๖๔๒ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย         ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  642  Research Methodology 
-

ปดรายวิชา

- 

ศศภป ๕๑๐ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทาง ๓(๓-๐-๖) 

        ดานภาษาศาสตรประยุกต 

LAAL  510  Research Methodology in 

 Applied Linguistics 

รายวิชาใหม 

- 

ศศภป ๖๖๗ การสัมมนาทาง  ๓(๓-๐-๖) 

        ภาษาศาสตรประยุกต        

LAAL 667 Seminar in Applied Linguistics 

ยายมาจาก

หมวดวิชา

เลือก 

หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก ๒ ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

ศศภป ๕๑๓  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน  ๓(๒-๒-๕) 

        การเรียนการสอนภาษา        

LAAL  513  Computer Technology in Language 

 Learning and Teaching 

หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก ๒ ไมนอยกวา ๖ 

หนวยกิต และแผน ข ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

ศศภป ๕๑๓  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ๓(๒-๒-๕) 

        ทางการเรียนการสอนภาษา 

LAAL 513   Computer Technology in 

 Language Learning and 

 Teaching 

ปรับชื่อ

รายวิชา

ภาษาไทย 

ศศภป ๕๑๔ เทคโนโลยีสารสนเทศและ  ๓(๒-๒-๕) 

        กระบวนการการเรียนรู 

LAAL  514  Information Technology and 

 Learning Process 

- 

ปดรายวิชา 

ศศภป ๕๕๔ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ   ๓(๓-๐-๖) 

LAAL 554  Contrastive Analysis  

ศศภป ๕๕๔ การวิเคราะหเชิง  ๓(๓-๐-๖) 

        เปรียบเทียบ 

LAAL 554  Contrastive Analysis 

คงเดิม 



 ๖๔  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 
การ

เปล่ียนแปลง 

ศศภป ๖๔๓ การพูดและการรับรูเสียงเพ่ือการเรียน 

        การสอนภาษา                     ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  643  Speech Production and Perception 

 for Language Teaching and Learning 

- 

ปดรายวิชา 

ศศภป ๖๓๑ การบริหารโครงการสอนภาษา  ๓(๓-๐-๖) 

LAAL  631  Language Program Administration  

ศศภป ๖๓๑ การบริหารโครงการสอนภาษา 

๓(๓-๐-๖) 

LAAL  631  Language Program 

 Administration 

คงเดิม 

- 

ศศภป ๖๓๓ การออกแบบระบบ      ๓(๓–๐–๖) 

        การสอนสําหรับครูสอนภาษา        

LAAL 633  Instructional System Design for 

 Language Teachers 

รายวิชาใหม 

- ศศภป ๖๓๒ การรบัภาษาที่สอง       ๓(๓-๐-๖)

LAAL 632   Second Language Acquisition

รายวิชาใหม 

- ศศภป ๖๓๔ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ  ๓(๓-๐-๖)

LAAL  634  English Phonetics

รายวิชาใหม 

ศศภป ๖๔๐ การเรียนรูภาษาที่สอง  ๓(๓-๐-๖) 

LAAL 640   Second Language Acquisition : 

 Case Study 

- 

ปดรายวิชา 

ศศภป ๖๖๕ หัวขอตางๆ ในภาษาศาสตรประยุกต 

๓(๓-๐-๖) 

LAAL 665  Topics in Applied Linguistics 

- 

ปดรายวิชา 

ศศภป ๖๖๗ การสัมมนาทางภาษาศาสตรประยุกต 

๓(๓-๐-๖) 

LAAL 667 Seminar in Applied Linguistics 

- 

ยายเปน

รายวิชาบังคบั 

- 

ศศภป ๖๗๑  การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 

๓(๓-๐-๖) 

LAAL 671    Intercultural  Communication 

รายวิชาใหม 

- ศศภป ๖๗๒  ภาษาศาสตรคลังขอมูล ๓(๒-๒-๕) 

LAAL  672   Corpus Linguistics 

รายวิชาใหม 



 ๖๕  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 รายวิชาในหลักสูตรเดิม รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 
การ

เปล่ียนแปลง 

- 

ศศภป ๖๗๓ เกมและสถานการณ        ๓(๓-๐-๖) 

        จําลองสําหรับการสอนภาษา 

LAAL 673   Games and Simulations  for 

 Language Teaching 

รายวิชาใหม 

- 

ศศภป ๖๗๔ กลยุทธการสอนภาษา    ๓(๓-๐-๖) 

        แบบบูรณาการ 

LAAL 674  Integrated Language Teaching 

 Strategies 

รายวิชาใหม 

- ศศภป ๖๗๕ การพัฒนาสื่อการสอน   ๓(๒-๒-๕)

LAAL 675  Instructional Media

 Development 

รายวิชาใหม 

- สารนิพนธ ๖ หนวยกิต

ศศภป ๖๙๗ สารนพินธ  ๖(๐-๒๔-๐) 

 LAAL 697  Thematic Paper

รายวิชาใหม 

วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต 

ศศภป ๖๙๘ วิทยานิพนธ    ๑๒(๐–๔๘–๐) 

LAAL 698   Thesis  

วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต 

ศศภป ๖๙๘ วิทยานิพนธ       ๑๒(๐–๔๘–๐) 

LAAL 698   Thesis  

คงเดิม 

๖.  โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข  เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๘   ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 

แผน ก แบบ ก ๒ 

จํานวนหนวยกิต 

เกณฑมาตรฐานฯ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

๑. ปรับพื้นฐาน 

๒. บังคับ ไมนอยกวา ๑๒ 

ไมนับหนวยกิต 

๒๑ 

- 

๑๘ 

๓. เลือก ไมนอยกวา ๖ ไมนอยกวา ๖ 

๔. วิทยานิพนธ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๖ ๓๙ ๓๖ 

หมวดวชิา



 ๖๖  มคอ.๒ 

หลักสูตรปรับปรุงนี้ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๐ 

แผน ข 

จํานวนหนวยกิต 

เกณฑมาตรฐานฯ โครงสรางเดิม โครงสรางใหม 

๑. ปรับพื้นฐาน 

๒. บังคับ 

  ศึกษารายวิชา 

ไมนอยกวา ๑๒ 

-

- 

-

๑๘

๓. เลือก - ไมนอยกวา ๑๒

๔. สารนิพนธ ไมนอยกวา ๓  

หนวยกิต และ 

ไมเกิน ๖ หนวยกิต 

- ๖

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๖ - ๓๖ 

หมวดวชิา





ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
----------------------------- 

 เพ่ือให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
แนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๗๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับ

ไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า " ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๖" 
 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร รวมท้ังหลักสูตรที่จะ

เปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ และนักศึกษาทุกคนที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๒ 
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี                 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยมหิดล                 
  “บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล                
  “ส่วนงาน” หมายความว่า  คณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ ที่มีการเรียนการสอน 
                  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
                  “หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดีหรือผู้อํานวยการส่วนงานที่มีการเรียนการสอน 
  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร 
  “ประธานหลักสูตร” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 
มหิดล หรือพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสายวิชาการ ตําแหน่งนักวิจัย แต่มีคุณสมบัติที่กําหนดตาม

ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย   



 ๒ 

                  “ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความว่า  บุคลากรภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
ทั้งที่อยู่ในสายวิชาการและไม่อยู่ในสายวิชาการ ผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูง        
ในสาขาวิชาน้ันๆ โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  แต่ต้องได้รับการแต่งต้ัง

จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด  และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งต้ังด้วย  
                   “นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลสาย

วิชาการ ตําแหน่งนักวิจัย 
                   “บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(การศึกษาหลังปริญญาตรี) ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท)  
และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล 
  “หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภา

มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความเห็นชอบและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 “สถาบันอ่ืน” หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ร่วมรับผิดชอบ

หลักสูตรกับมหาวิทยาลัยมหิดลในลักษณะเป็นหลักสูตรร่วม หรือหลักสูตรความร่วมมือ 
 “หลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน” หมายความว่า  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมมือ

จัดการเรียนการสอนกับสถาบันอ่ืน โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ให้ปริญญา หรือสถาบันอ่ืนเป็นผู้ให้

ปริญญา หรือผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากทุกสถาบันที่ร่วมมือกัน                        
 “หลักสูตรความร่วมมือ” หมายความว่า  หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับความ

ร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
 ข้อ ๕   เพ่ือให้การดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมและสั่งปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี 
 ข้อ ๖   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี 
  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  ให้อธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัย    
สั่งการให้ปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร  และคาํสั่งการของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๗  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค หรือระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

                  ระบบทวิภาค คือระบบที่ ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  ส่วนภาคฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจําเป็น

ของแต่ละหลักสูตร โดยให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ



 ๓ 

การศึกษาภาคปกติ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน  เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ก็ได้ 
โดยให้ถือแนวทางดังน้ี 
  ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑ ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์ 
          ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
        คณะที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
  ระบบหน่วยการศึกษา (Module) คือ ระบบที่แบ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนให้

เป็นไปตามหัวข้อการศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จํานวนช่ัวโมงและจํานวนหน่วยกิต เทียบเท่ากับ

เกณฑ์กลางของระบบทวิภาค 
 ข้อ ๘ การคิดหน่วยกิต  สําหรับแต่ละรายวิชา 
  ๘.๑ ระบบทวิภาค 
   ๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๕  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๑.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕  ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๑.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้

เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑  
หน่วยกิต 
   ๘.๑.๕ วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๔๕  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
  ๘.๒  ระบบไตรภาค 
   ๘.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๒ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
   ๘.๒.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๒.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๓๖  ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๒.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๓๖  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
๑ หน่วยกิต 



 ๔ 

   ๘.๒.๕  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๓๖  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต        
  ๘.๓  ระบบจตุรภาค 
   ๘.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 
๑๐  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๓.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
   ๘.๓.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๓๐  ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต  
   ๘.๓.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ที่ใช้

เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๓๐  ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต 
   ๘.๓.๕  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า ๓๐  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
 

หมวด  ๒ 
หลักสูตร 

 
 ข้อ ๙ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  มีดังน้ี 
  ๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเอง  มิใช่เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาโท เน้นการพัฒนา

นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ

สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น 
  ๙.๒  หลักสูตรปริญญาโท  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ

ระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ  โดยกระบวนการวิจัย เพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมี

อิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการ 
ศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
  ๙.๓  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  มีลักษณะสิ้นสุดในตัวเองมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาเอก 
เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือให้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น 



 ๕ 

   ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หากต้องการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 
   ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปีหรือเทียบเท่า

ปริญญาโท  สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงได้โดยไม่ต้องเข้า

ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 
  ๙.๔  หลักสูตรปริญญาเอก  เป็นหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า เน้นการพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้

สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติ  รวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
 ข้อ ๑๐ โครงสร้างของหลักสูตร 
  ๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้

มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต 
ระบบจตุรภาค โดยแบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  คือ               
   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการทําวิทยานิพนธ์  การศึกษา

ตามแผน ก มี ๒ แบบ คือ 
    แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิตระบบจตุร

ภาค และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้ โดยไม่นับ

หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
                    แบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหน่วยกิตใน   
แต่ละระบบการศึกษา ดังน้ี                              
    ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า๑๒ หน่วยกิต 
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต   
    ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต               
    ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
และต้องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต 



 ๖ 

   แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ เ น้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ ต้องทํา

วิทยานิพนธ์  แต่ต้องทําสารนิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิตและไม่เกิน ๘ หน่วยกิตระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๕ หน่วยกิต 
และไม่เกิน ๙ หน่วยกิตระบบจตุรภาค                
   หลักสูตรใดที่จะเปิดสอนแผน ข ต้องเปิดสอนแผน ก ควบคู่กันไปด้วย 
                ๑๐.๓ หลักสูตรปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนา

นักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง  คือ      
   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด

ความรู้ใหม่  และอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่

นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ดังน้ี 
    แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย

กว่า ๔๘ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต ระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๗๒ 
หน่วยกิตระบบจตุรภาค    
    แบบ ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า ๗๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต ระบบไตรภาค หรือไม่น้อยกว่า ๑๐๘ 
หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
    ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑  และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและ

คุณภาพเดียวกัน    
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่ เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี

คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
           แบบ ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ และ
ศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหน่วยกิต ในแต่ละระบบการศึกษา ดังน้ี                            
    ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า๓๖ หน่วยกิต และต้องศึกษา

งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต                             
    ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต และต้องศึกษา

งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต                              
    ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕๔ หน่วยกิต และต้องศึกษา

งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต           
    แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์  และ
ศึกษางานรายวิชาตามจํานวนหน่วยกิตในแต่ละระบบการศึกษา ดังน้ี                             
    ระบบทวิภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และต้องศึกษา

งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต                               



 ๗ 

    ระบบไตรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต และต้องศึกษา

งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
                               ระบบจตุรภาค ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต และต้องศึกษา

งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต            
    ทั้งน้ีวิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑  และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ

เดียวกัน 
       ข้อ ๑๑ ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรแบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑๑.๑  หลักสูตรปกติ  (Regular Program)  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาใดสาขาวิชา

หน่ึงที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศ

เป็นสื่อในการเรียนการสอนด้วยก็ได้  
   ๑๑.๒  หลักสูตรนานาชาติ  (International Program) หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหน่ึง ที่มีองค์ความรู้และเน้ือหาสาระที่มีความเป็นสากล  และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

ความเป็นนานาชาติ  เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล  โดยใช้ภาษาต่างประเทศ

เป็นสื่อในการเรียนการสอน  
  ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ดังน้ี  
   ๑๒.๑  การศึกษาภาคปกติ  เป็นการจัดการเรียนการสอนเต็มเวลา โดยกําหนดให้

นักศึกษาต้องลงทะเบียนแบบเต็มเวลา  (Full Time)  ตามข้อ ๓๙.๒.๑   
   ๑๒.๒ การศึกษาภาคพิเศษ  เป็นการจัดการเรียนการสอนบางเวลา โดยนักศึกษา

ลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลา  (Part Time)  ตามข้อ ๓๙.๒.๒     
    การจัดการศึกษาภาคพิเศษ อาจจัดในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือรูปแบบ

ผสมผสาน ดังน้ี             
    ๑๒.๒.๑  การศึกษาแบบทางไกล  (Distance Education)           
    ๑๒.๒.๒  การ ศึกษาแบบทางไกลทาง อิน เทอ ร์ เ น็ต   (Internet-Based 
Distance Education)             
    ๑๒.๒.๓  การศึกษาแบบหน่วยการศึกษา  (Module)     
    ๑๒.๒.๔  รูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม          
 ข้อ ๑๓  การจัดการศึกษาตามข้อ ๑๒ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรและ

สอดคล้องกับการคิดหน่วยกิตระบบทวิภาค โดยความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการ

สอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย         
 ข้อ ๑๔   ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  
   ๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา   
   ๑๔.๒  หลักสูตรปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา  



 ๘ 

   ๑๔.๓  หลักสูตรปริญญาเอก   
    ๑๔.๓.๑ สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ให้ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา    
    ๑๔.๓.๒ สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก ให้ใช้เวลา 
ศึกษาไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
 ข้อ ๑๕ การประกันคุณภาพของหลักสูตร   
  ให้กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรไว้ในทุกหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ 
  ๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
  ๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
  ๑๕.๓ การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
  ๑๕.๔ ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ข้อ ๑๖ การพัฒนาหลักสูตร 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทุก ๕ ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง

ต่อเน่ืองทุก  ๕  ปี 
 

หมวด  ๓ 
อาจารย์ 

 
  ข้อ ๑๗ อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ

การทําวิจัย ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน และมีคุณสมบัติ

ตามท่ีกําหนดตามภาระงานที่รับผิดชอบ   
  ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน หรือหลักสูตรความร่วมมือ อาจารย์ประจํา

ของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจําของสถาบันอ่ืนให้ถือเป็นอาจารย์ประจําในความหมายตาม

ข้อบังคับน้ี 
 ข้อ ๑๘ อาจารย์ประจําหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระ

งานที่ได้รับมอบหมายในหลักสูตรที่ประจํา  ทั้งน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรจะเป็น

อาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปน้ี 
  กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจํา

หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่

ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว  



๙ 

กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกหลักสูตรใด

หลักสูตรหน่ึงแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร 
กรณีที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง หลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึงแล้ว อาจเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร 
ในกรณีที่เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน หรือหลักสูตรความร่วมมือ อาจารย์ประจํา

ของมหาวิทยาลัย กับอาจารย์ประจําของสถาบันอ่ืนสามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใน

ความหมายตามข้อบังคับน้ี 
๑๘.๑  คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร               
 ๑๘.๑.๑  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตช้ันสูง 
คุณสมบัติ 
(๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา 
(๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
(๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
หน้าที่ 
(๑)  จัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามหลักสูตร   
(๒)  เป็นอาจารย์ผู้สอน 

 ๑๘.๑.๒  หลักสูตรปริญญาโท 
คุณสมบัติ 
(๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา 
(๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
(๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
หน้าที่ 
(๑)  จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร  

และต้องทําหน้าที่อ่ืนตามที่ระบุในข้อ (๒) ถึง (๗) อย่างน้อย ๑ หน้าที่ ตามคุณสมบัติที่กําหนดสําหรับ 
หน้าที่น้ันๆ 

(๒)  เป็นอาจารย์ผู้สอน   



 ๑๐ 

                             (๓)  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
                             (๔)  เป็นอาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
                              (๕)  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

                             (๖)  เป็นอาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้ 
                             (๗)  เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
      ๑๘.๑.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
    คุณสมบัติ 

                          (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา  
                           (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
                           (๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
                            หน้าที่ 
                  (๑)  จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตร  
และต้องทําหน้าที่อ่ืนตามที่ระบุในข้อ (๒) ถึง (๗) อย่างน้อย ๑ หน้าที่ ตามคุณสมบัติที่กําหนดสําหรับ

หน้าที่น้ันๆ 
                  (๒)  เป็นอาจารย์ผู้สอน 
                    (๓) เป็นอาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ  
                    (๔) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
                    (๕) เป็นอาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
                    (๖) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
              (๗)  เป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
          ๑๘.๒ จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
             ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ ๕ คน ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
     ข้อ ๑๙ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติและ

หน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     ๑๙.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๑๙.๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ช้ันสูง 
        (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
       (๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 



 ๑๑ 

             ๑๙.๑.๒  หลักสูตรปริญญาโท  
        (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
       (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง 
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๑๙.๑.๓  หลักสูตรปริญญาเอก 
       (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
       (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน  หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๑๙.๒ หน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                     ๑๙.๒.๑  ควบคุม ดูแลและดําเนินการรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนและการ

วิจัยของนักศึกษาตามหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อกําหนดของภาควิชา ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งข้อกําหนดและกฎระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 
                     ๑๙.๒.๒  ประเมินผลหลักสูตรเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วนงานที่จัด 
การเรียนการสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                      ๑๙.๒.๓ รับผิดชอบการดําเนินงานและการพัฒนาหลักสูตร  
    ๑๙.๓ จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
           ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่าหลักสูตรละ ๓ คน  
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
 ข้อ ๒๐  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
  ๒๐.๑ องค์ประกอบ 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้แต่งต้ังคนหน่ึงเป็น

ประธานหลักสูตร และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และ (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก     
ส่วนงานอย่างน้อย ๑ คน เป็นที่ปรึกษา ทั้งน้ีอาจมีอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็น

กรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม           
          ทั้งน้ีกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละท่านอาจร่วมเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร

ได้มากกว่า ๑ หลักสูตร 
  ๒๐.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามองค์ประกอบข้อ 
๒๐.๑  มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปีนับต้ังแต่

วันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ัง หรือหมดวาระตามวาระของผู้เสนอแต่งต้ัง 
          สําหรับประธานหลักสูตร ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งไม่เกิน ๘ ปีติดต่อกัน 



 ๑๒ 

  ๒๐.๓ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ ประธานหลักสูตร กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ และที่ปรึกษา พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
          ๒๐.๓.๑  ตาย 
          ๒๐.๓.๒  ลาออก 
          กรณีประธานหลักสูตรพ้นจากตําแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 
๒๐.๓.๑ หรือ ๒๐.๓.๒ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร เสนอแต่งต้ังประธานหลักสูตรคนใหม่
มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายในไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่วันที่ตําแหน่งประธานหลักสูตรว่างลง      
ในระหว่างน้ันให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑ 
คน ให้ทําหน้าที่รักษาการแทนในตําแหน่งประธานหลักสูตรไปก่อนจนกว่าจะมีผู้ดํารงตําแหน่ง

ประธานหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   
          กรณีประธานหลักสูตรติดภารกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงระยะเวลา

หน่ึงแต่ไม่เกิน ๙๐ วันติดต่อกัน ให้ประธานหลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑ คน
ให้ทําหน้าที่รักษาการแทนในตําแหน่งประธานหลักสูตรมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

แต่งต้ัง แต่หากเกินกว่า ๙๐ วันติดต่อกันให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรเสนอแต่งต้ัง

ประธานหลักสูตรคนใหม่มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
         กรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้ดําเนินการเสนอ

แต่งต้ังกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
         กรณีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    
ชุดใหม่ 
  ๒๐.๔ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
          ๒๐.๔.๑  วางนโยบายและแผนการบริหารจัดการและการผลิตบัณฑิตของ

หลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
          ๒๐.๔.๒  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)   
          ๒๐.๔.๓  ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
          ๒๐.๔.๔  ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
รวมทั้งให้คําแนะนําเพ่ือการพัฒนา 
        ๒๐.๔.๕  ให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ประสานงานในเรื่องการบริหารจัดการ

หลักสูตรกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนงาน ภาควิชา 
 



 ๑๓ 

 ข้อ ๒๑  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
  ๒๑.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๑.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล   
    ๒๑.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๑.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา 
  ๒๑.๒  หน้าที่ 
     อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องได้รับการแต่งต้ังจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ทําหน้าที่ 
      (๑) ให้คําปรึกษาการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา    
เมื่อนักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์    
    (๒) ควบคุมการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 
    (๓) จัดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภายใน ๒ ภาคการศึกษา
นับแต่นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครั้งแรก 
    (๔) ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
เมื่อกําหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๕) เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม  
เมื่อกําหนดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๖) ตรวจสอบการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามมติ

ของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
    (๗)  รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 
  ข้อ ๒๒ อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
  ๒๒.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๒.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๒.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง 
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๒.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา 
  ๒๒.๒ หน้าที่ 
           สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาประเด็น

ปัญหา  ระเบียบวิธีวิจัย  ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 



 ๑๔ 

  ๒๒.๓ องค์ประกอบ 
          คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ัง

จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน  โดยประธานคณะกรรมการสอบ

โครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
           ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะ  ให้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมด้วยได้ 
 ข้อ ๒๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
     อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  (๑)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก 
  (๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรอืสารนิพนธ์ร่วม 
     ๒๓.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก 
                ๒๓.๑.๑ คุณสมบัติ 
       (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 
      (๒)  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
      (๓)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
      (๔)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา 
               ๒๓.๑.๒ หน้าที่  
      (๑)  รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของ

นักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่สอบผ่านจากการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
      (๒)  เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

ร่วม 
     (๓)  ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหาทาง

ทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
      (๔)  ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการเขียน

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และการใช้ภาษา 
      (๕)  ติดตามการดําเ นินการวิจัยให้ เ ป็นไปตามแผนงานและ

รับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
            (๖)  ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของ

นักศึกษา  
                      (๗)  ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา 



 ๑๕ 

  ๒๓.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม 
    ๒๓.๒.๑  คุณสมบัติ 
      (๑)   ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
      (๒)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
      (๓)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา 
              ๒๓.๒.๒  หน้าที่  
      (๑)  ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่สอบผ่านจากการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
      (๒)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับ

เน้ือหาทางทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
      (๓)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการ

เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และการใช้ภาษา 
      (๔)  ร่วมติดตามการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและร่วม

ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
      (๕)  อาจร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ และ
ต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยทุกคร้ัง 
  ๒๓.๓  องค์ประกอบ 
             คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ประกอบด้วย  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก ๑ คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมอย่างน้อย  ๑  คน 
                  ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วมได้ 
 ข้อ ๒๔ อาจารย์ผู้สอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) หลักสูตรปริญญา

โท แผน ข 
  ๒๔.๑  คุณสมบัติ 
    ๒๔.๑.๑  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๔.๑.๒  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 



 ๑๖ 

  ๒๔.๒ องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบประมวลความรู้  ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย  และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยประธานคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต้อง

เป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งน้ีอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
มหิดลให้ทําหน้าที่กรรมการสอบประมวลความรู้ร่วมด้วยได้ 
  ๒๔.๓ หน้าที่ 
    สอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่าในเนื้อหาหรือรายวิชาที่กําหนดสําหรับ     
นักศึกษาเพ่ือประเมินผลความรอบรู้ทางด้านวิชาการของนักศึกษาปริญญาโทที่ศึกษาตามแผน ข 
 ข้อ ๒๕ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 
  ๒๕.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๕.๑.๑  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๕.๑.๒  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง    
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๕.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา 
  ๒๕.๒ องค์ประกอบ 
   คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์หลัก (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย ๑ คน และ 
(๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ร่วม หรืออาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัย 
มหิดล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ

สารนิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๒๕.๓ หน้าที่ของประธานกรรมการสอบ  
    ๒๕.๓.๑ กํากับและดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับน้ี 
    ๒๕.๓.๒ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย  ความสามารถในการ

นําเสนอ  ผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
    ๒๕.๓.๓ สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ 



 ๑๗ 

  ๒๕.๔ หน้าที่ของกรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก 
    ๒๕.๔.๑ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ในเน้ือหาที่เก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัย ความสามารถในการ

นําเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
    ๒๕.๔.๒ แจ้งผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
    ๒๕.๔.๓  ส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มายังคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
    ๒๕.๔.๔ ติดตามและควบคุมการจัดทํารูป เล่มและแผ่นบันทึกข้อมูล

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือ   
สารนิพนธ์ 
  ๒๕.๕ หน้าที่ของกรรมการสอบ  
   พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ของนักศึกษา ความรอบรู้ในเน้ือหาที่เก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอ

ผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
 ข้อ ๒๖ คุณสมบัติและหน้าที่อาจารย์ผู้สอน 
    ๒๖.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
      ๒๖.๑.๑ คุณสมบัติ 
      (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
       (๒) ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
        (๓) ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
    ๒๖.๑.๒ หน้าที่ 
       รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนและ

การสอนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
  ๒๖.๒ หลักสูตรปริญญาโท  
     ๒๖.๒.๑ คุณสมบัติ 
      (๑) ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
           (๒)  ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
           (๓)  ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 



 ๑๘ 

    ๒๖.๒.๒ หน้าที่ 
             รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนและ

การสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท 
 ข้อ ๒๗ อาจารย์ผู้สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination)  หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๒๗.๑ คุณสมบัติ  
    ๒๗.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๗.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๗.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา 
  ๒๗.๒ องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  โดยประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติต้องเป็น

อาจารย์ประจําหรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งน้ีอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ทําหน้าที่

กรรมการสอบวัดคุณสมบัติร่วมด้วยได้ 
  ๒๗.๓ หน้าที่  
   สอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่านักศึกษาปริญญาเอก  เพ่ือประเมิน

ความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการเป็นผู้มีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอรับปริญญาเอก 
 ข้อ ๒๘ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๒๘.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๘.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล  
    ๒๘.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๒๘.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา 
   ๒๘.๒ หน้าที่ 
    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย ให้ทําหน้าที่ 
      (๑)  ให้คําปรึกษาการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาเริ่ม

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
    (๒)  ควบคุมการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 



 ๑๙ 

    (๓)  จัดให้มีการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายใน ๒ ภาคการศึกษานับแต่

นักศึกษา เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ครั้งแรก 
    (๔)  ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เมื่อกําหนดสอบ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๕)  เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วม  เมื่อกําหนด

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา 
    (๖)  ตรวจสอบการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามมติของคณะ 
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
   (๗)  รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 ข้อ ๒๙ อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๒๙.๑ คุณสมบัติ 
    ๒๙.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๒๙.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง 
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๒๙.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา 
  ๒๙.๒ หน้าที่ 
    สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยพิจารณาประเด็นปัญหา ระเบียบวิธี

วิจัย  ระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
  ๒๙.๓ องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย  และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  โดยประธานคณะกรรมการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์  
           ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะ  ให้ทําหน้าที่อาจารย์สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมด้วยได้ 
 ข้อ ๓๐  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  คือ 
   (๑)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
  (๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  ๓๐.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
         ๓๐.๑.๑  คุณสมบัติ 
             (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 



 ๒๐ 

             (๒)  ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
             (๓)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
             (๔)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา 
    ๓๐.๑.๒  หน้าที่  
             (๑) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสอบผ่านจากการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิต

วิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
             (๒)  เสนอช่ือผู้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
             (๓) ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหาทาง

ทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย  รวมท้ังการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
             (๔)  ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการเขียน

วิทยานิพนธ์   และการใช้ภาษา 
             (๕)  ติดตามการดําเ นินการวิจัยให้ เ ป็นไปตามแผนงานและ

รับผิดชอบประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
             (๖)  ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
    (๗)  ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
   ๓๐.๒  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
                ๓๐.๒.๑  คุณสมบัติ 
            (๑)  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
            (๒)  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
             (๓)  ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญา 
              ๓๐.๒.๒  หน้าที่  
             (๑)  ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสอบผ่านจากการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่บัณฑิต

วิทยาลัยมีคําสั่งสอบ 
             (๒)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับ

เน้ือหาทางทฤษฎี  แนวคิด และวิธีการศึกษาวิจัย  รวมท้ังการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 



 ๒๑ 

            (๓)  ร่วมให้คําแนะนําและร่วมเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการ

เขียนวิทยานิพนธ์  และการใช้ภาษา 
            (๔)  ร่วมติดตามการดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานและร่วม

ประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา จนกว่าการทําวิทยานิพนธ์จะแล้วเสร็จ 
            (๕)  อาจร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ได้  และต้องเข้าสอบ
วิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
   ๓๐.๓ องค์ประกอบ 
             คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ๑ คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม อย่างน้อย  ๒  คน   
                     ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสมบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะ ให้ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมได้ 
 ข้อ ๓๑ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาเอก 
  ๓๑.๑ คุณสมบัติ 
    ๓๑.๑.๑  ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๓๑.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
    ๓๑.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  ๓๑.๒  องค์ประกอบ 
    คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ต้องได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย  โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๔ คน ประกอบด้วย (๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  (๒) 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล  อย่างน้อย ๑ คน  และ (๓) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม หรืออาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
   ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม  บัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะให้ทําหน้าที่กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
  ๓๑.๓ หน้าที่ของประธานกรรมการสอบ  
   ๓๑.๓.๑ กํากับและดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 
   ๓๑.๓.๒ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา  ความรอบรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังด้าน

การพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
   ๓๑.๓.๓ สรุปผลการสอบตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 



 ๒๒ 

  ๓๑.๔ หน้าที่ของกรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
   ๓๑.๔.๑ พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา  ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวกับเร่ืองที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้าน

การพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
   ๓๑.๔.๒ แจ้งผลการตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรภายใน ๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๓๑.๔.๓ ส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่าน

ประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๓๑.๔.๔ ติดตามและควบคุมการจัดทํารูปเล่มและแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์

ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
  ๓๑.๕ หน้าที่ของกรรมการสอบ  
   พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษา ความรอบรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกับเรื่องที่ทําวิจัย  ความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้าน

การพูดและการเขียน  ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 
 ข้อ ๓๒ อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรปริญญาเอก 
  ๓๒.๑ คุณสมบัติ 
   ๓๒.๑.๑ ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
   ๓๒.๑.๒ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๓๒.๑.๓ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
   ๓๒.๑.๔ เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
  ๓๒.๒ หน้าที่ 
   รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนและการสอน

รายวิชาในหลักสูตรปริญญาเอก 
 ข้อ ๓๓ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
  อาจารย์ประจําหน่ึงคนให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่เกิน ๕ คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักของนักศึกษา

ปริญญาโทไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้คิดสัดส่วน

จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑  คนเทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ์ ๓ คน 



 ๒๓ 

  ทั้งน้ีการนับภาระงานให้เริ่มนับต้ังแต่เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

หลักได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์  และให้นับรวมจํานวนนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
  หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์

ได้มากกว่า ๕ คน อาจขอขยายเพ่ิมขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน  ๑๐  คน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ ๓๔ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง   ผู้ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําและได้รับเชิญจากบัณฑิต

วิทยาลัยให้ทําหน้าที่สอนนักศึกษาตามความเช่ียวชาญของตน 
  ๓๔.๑ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนีย- 
บัตรบัณฑิตช้ันสูง และหลักสูตรปริญญาโท  
   ๓๔.๑.๑ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๓๔.๑.๒ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  ๓๔.๒ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาเอก 
   ๓๔.๒.๑ ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๓๔.๒.๒ ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

หมวด ๔ 
การรับเข้าศึกษา 

 
 ข้อ ๓๕ ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
  ๓๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
   ๓๕.๑.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษาที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
   ๓๕.๑.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐   
   ๓๕.๑.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 



 ๒๔ 

   ๓๕.๑.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากท่ีกําหนดในข้อ ๓๕.๑.๑ ถึง ๓๕.๑.๓ อาจได้รับ
การพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 
  ๓๕.๒ หลักสูตรปริญญาโท 
               ๓๕.๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย     
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้   
ในแต่ละหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
                       ๓๕.๒.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐   
                       ๓๕.๒.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 
                       ๓๕.๒.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๒.๑  ถึง ๓๕.๒.๓  อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย 
           ๓๕.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
                      ๓๕.๓.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน

ระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่

กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
                     ๓๕.๓.๒ มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐  สําหรับผู้สําเร็จปริญญาตรี

ที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือไม่ตํ่ากว่า  ๓.๐๐ สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
                     ๓๕.๓.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 
                     ๓๕.๓.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๓.๑  ถึง ๓๕.๓.๓  อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย 
         ๓๕.๔ หลักสูตรปริญญาเอก 
                    ๓๕.๔.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายใน

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ใน  
แต่ละหลักสูตร  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง    
                    ๓๕.๔.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับเกียรตินิยม สําหรับผู้สําเร็จ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า  ๓.๕๐ สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโท

หรือเทียบเท่า 
                    ๓๕.๔.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร

กําหนดในประกาศการรับสมัครเข้าศึกษา 



 ๒๕ 

         ๓๕.๔.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กําหนดในข้อ ๓๕.๔.๑  ถึง ๓๕.๔.๓  อาจ
ได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๖ ประเภทของนักศึกษาแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังน้ี 
              ๓๖.๑ นักศึกษาสามัญ หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการ

พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว 
      ๓๖.๒ นักศึกษาทดลองเรียน หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการ

พิจารณาคัดเลือก โดยมีเง่ือนไขว่าภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 
๓.๐๐ หรือมีเง่ือนไขอ่ืนตามที่ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด จึงจะเปลี่ยน

สถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้  
              ๓๖.๓ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่บัณฑิตวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าในขณะที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี โดยหลักเกณฑ์หรือแนว

ทางการดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๗ การรับเข้าศึกษา 
       ๓๗.๑  โดยการทดสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่

บัณฑิตวิทยาลัยและประธานหลักสูตรกําหนดและประกาศให้ทราบ 
          ๓๗.๒  โดยการคัดเลือกให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษในบางรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยอาจขอรับหน่วยกิตหรือไม่ขอรับหน่วยกิตก็ได้ แต่มิใช่เป็นการศึกษาเพ่ือขอรับ

ปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หมวด ๕ 
การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนรายวิชา 

 
 ข้อ ๓๘ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  ๓๘.๑ ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาตามข้อ ๓๗.๑ ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาใน

เอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมหลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ในภาคการศึกษาที่ระบุขอเข้า

ศึกษาและในหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครและได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ทั้งน้ีจะขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาเกินกว่า ๑ หลักสูตรสาขาวิชาในขณะเดียวกันไม่ได้ และต้องปฏิบัติตามประกาศ

กําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๓๘.๒  ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาตามข้อ ๓๗.๒ ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจาก

บัณฑิตวิทยาลัย และต้องปฏิบัติตามประกาศกําหนดการลงทะเบียนและการชําระค่าธรรมเนียม

การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 



 ๒๖ 

 ข้อ ๓๙ การลงทะเบียนเรียน 
   ๓๙.๑ การลงทะเบียนเรียนและการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
   ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไว้ในประกาศแต่ละปี

การศึกษา 
  ๓๙.๒ การลงทะเบียนเรียน  
   ๓๙.๒.๑ การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time) คือ ลงทะเบียนเรียน

ได้ไม่ตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบทวิภาค สําหรับ

ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต หรือไม่ตํ่ากว่า ๑๑ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๙ 
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบไตรภาค หรือไม่ตํ่ากว่า ๑๔ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๓ หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบจตุรภาค 
   ๓๙.๒.๒ การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) คือ ลงทะเบียน

เรียนได้ไม่ตํ่ากว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค 
หรือไม่ตํ่ากว่า ๘ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบไตรภาค หรือ   
ไม่ตํ่ากว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติระบบจตุรภาค 
  ๓๙.๓ การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
   นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สามารถ
สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้ปรากฏผลผ่านอย่างสมบูรณ์ ต้องลงทะเบียนพร้อมทั้งชําระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
  ๓๙.๔ การลงทะเบียนข้ามสถาบัน 
         ๓๙.๔.๑ นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันอ่ืนได้ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือเกณฑ์การ

พิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
        (๑) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาค

การศึกษาและปีการศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่างๆ 
        (๒) รายวิชาที่สถาบันอ่ืนเปิดสอน ต้องมีเน้ือหาที่เทียบเคียงกันได้หรือมี

เน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร 
        (๓) รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทําวิทยานิพนธ์หรือ

สารนิพนธ์ของนักศึกษา 
       ๓๙.๔.๒ ให้นําหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน

เรียนข้ามสถาบันไปเป็นส่วนหน่ึงของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 
      ๓๙.๔.๓ นักศึกษาต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบัน

กําหนด 
 



 ๒๗ 

 ข้อ ๔๐ การขอเพ่ิม  ขอลดและขอถอนรายวิชา 
    นักศึกษาจะขอเพ่ิม ขอลดหรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและประธานหลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือ
เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
     ๔๐.๑ การขอเพ่ิมรายวิชา จะต้องกระทําภายใน ๒ สปัดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

ของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา

ภาคฤดูร้อน 
     ๔๐.๒ การขอลดรายวิชา จะต้องกระทําภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาภาค  
ฤดูร้อน 
   ๔๐.๓ การขอถอนรายวิชา จะกระทําได้เมื่อพ้นสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิดภาค

การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นสัปดาห์แรกของการเปิดภาค

การศึกษาภาคฤดูร้อนจนถึง ๑ สัปดาห์ก่อนการสอบคร้ังสุดท้ายของรายวิชาน้ัน และจะบันทึกรายวิชา

ที่ขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษาด้วย 
 ข้อ ๔๑ เวลาเรียน 
  นักศึกษาจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาภาคทฤษฎี  หรือรายวิชาภาคปฏิบัติ  หรือ

รายวิชาที่มีการทดลอง การฝึกปฏิบัติหรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
ต่อเมื่อมีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของการบรรยาย หรือ

การปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกปฏิบัติหรือการศึกษาที่เทียบเท่า การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
 ข้อ ๔๒ การลาพักการศึกษา 
  ๔๒.๑ นักศึกษาอาจย่ืนคําร้องขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อประธานหลักสูตร และ
ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
   ๔๒.๑.๑ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
   ๔๒.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดที่เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทําวิจัยในหลักสูตร  ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
   ๔๒.๑.๓ เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ  ๒๐  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด  โดยมีใบรับรองแพทย์รับรอง 
   ๔๒.๑.๔ ได้ศึกษาและทําการสอบเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา

และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ โดยมีความจําเป็นส่วนตัว 
   ๔๒.๑.๕ มีเหตุจําเป็นสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยกะทันหันให้ย่ืนคําร้องขอลาพัก

การศึกษาภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ขาดการศึกษา 
  ๔๒.๒ การลาพักการศึกษาตามข้อ ๔๒.๑.๓, ๔๒.๑.๔ และ ๔๒.๑.๕ จะกระทําได้ครั้ง

ละไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ถ้าจําเป็นต้องลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ย่ืนคําร้องขอลาพักได้



 ๒๘ 

อีกไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา การลาพักตามข้อ ๔๒.๑.๑ ให้เป็นไปตามความต้องการของราชการทหาร

และการลาพักตาม ข้อ ๔๒.๑.๒ ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของทุนที่ได้รับ 
  ๔๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาให้นับเวลาที่ลาพักอยู่ใน

ระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๔๒.๑.๑    
  ๔๒.๔ นักศึกษาจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลา

พักการศึกษา โดยชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัย ยกเว้นการ

ลาพักการศึกษา ตามข้อ ๔๒.๑.๑ มิฉะน้ันจะถูกจําหน่ายช่ือออกจากมหาวิทยาลัย 
  ๔๒.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาเมื่อกลับเข้าศึกษาจะต้องย่ืนคําร้อง

ขอกลับเข้าศึกษาต่อประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อน

กําหนดการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ 
 ข้อ ๔๓ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปน้ี 
  ๔๓.๑  ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา 
  ๔๓.๒ ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก 
  ๔๓.๓ อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา  ในกรณีดังต่อไปน้ี 
   ๔๓.๓.๑ เป็นนักศึกษาทดลองเรียนตามข้อ ๓๖.๒ ที่ไม่สามารถเปล่ียนแปลง

สภาพเป็นนักศึกษาสามัญได้ 
   ๔๓.๓.๒ ได้แต้มเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาต่ํากว่า ๒.๕๐ ติดต่อกันสองภาค

การศึกษา 
   ๔๓.๓.๓ ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไว้ใน   
แต่ละหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๑, ๑๔.๒  และ ๑๔.๓ 
   ๔๓.๓.๔ ไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน และ/หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียม

การศึกษาภายในเวลาที่กําหนด 
   ๔๓.๓.๕ สอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านตามเง่ือนไขที่กําหนด 
   ๔๓.๓.๖ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลาพักการศึกษา 
   ๔๓.๓.๗ ทุจริตในการสอบ 
   ๔๓.๓.๘ ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   ๔๓.๓.๙ ตาย 
 ข้อ ๔๔ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๔๔.๑ นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว

และพ้นสภาพในกรณีข้อ ๔๓.๒  หรือ ๔๓.๓.๔  หรือ ๔๓.๓.๖ อาจย่ืนคําร้องขอคืนสภาพการเป็น   
นักศึกษาได้ภายในกําหนดระยะเวลาการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ทั้งน้ีนับจากวันขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาของหลักสูตรน้ันๆ 



 ๒๙ 

  ๔๔.๒ การคืนสภาพการเป็นนักศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยผ่านความ

เห็นชอบจากประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามลําดับ 
  ๔๔.๓ นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดจากภาค

การศึกษาที่อธิการบดีอนุมัติให้พ้นสภาพ 
  ๔๔.๔ การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพเป็นส่วน

หน่ึงของระยะเวลาการศึกษาด้วย 
  ๔๔.๕ นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม

การศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาพ้นสภาพ 
  ๔๔.๖ นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้กลับเข้าเป็นนักศึกษาแล้วจะมีสถานภาพเช่นเดียวกับ

สถานภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ  แต่ทั้งน้ีการนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๔๔.๔ 
 

หมวด  ๖ 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๔๕ การประเมินผลการศึกษาจะต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคโดยกระทํา

เป็นสัญลักษณ์ดังน้ี 
  ๔๕.๑  สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาแต่ละรายวิชา 
   ๔๕.๑.๑ สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา ผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงได้ด้วย

สัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหมายและแต้มประจํา ดังน้ี 
          สัญลักษณ์      ความหมาย          แต้มประจํา 
          A                      ดีเลิศ (Excellent)           ๔.๐๐ 
    B+  ดีมาก (Very Good)  ๓.๕๐ 
    B   ดี (Good)   ๓.๐๐ 
    C+  ค่อนข้างดี (Fairly Good)         ๒.๕๐ 
    C   พอใช้ (Fair)          ๒.๐๐ 
    D+               อ่อน (Poor)          ๑.๕๐ 
    D                  อ่อนมาก (Very Poor)         ๑.๐๐ 
    F    ตก (Fail)          ๐.๐๐ 
   ๔๕.๑.๒ สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจํา ผลการสอบของแต่ละรายวิชาแสดงได้

ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 
        สัญลักษณ์   ความหมาย 
    S   พอใจ (Satisfactory) 
    U      ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 



 ๓๐ 

    I     รอการประเมินผล (Incomplete) 
    P   การศึกษายังไม่สิ้นสุด (in Progress) 
    W  ถอนการศึกษา (Withdrawal) 
            AU  การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
    X   ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No Report) 
    T             การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 
  ๔๕.๒ รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรจะต้องได้

สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า B และรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตรจะต้องได้สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า

C ถ้าได้สัญลักษณ์ตํ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น  ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําในโอกาสแรกที่เปิดสอนรายวิชาใน

หมวดวิชาบังคับต้องลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาเดิม ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกอาจลงทะเบียน

รายวิชาอ่ืนแทนได้ ทั้งน้ีผลการศึกษารายวิชาที่เรียนซ้ําจะต้องได้ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B 
  ๔๕.๓ การให้ F กระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
   ๔๕.๓.๑ นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือมีผลงานที่ประเมินผลว่าตก 
   ๔๕.๓.๒ นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

ประธานหลักสูตรและไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๔๕.๓.๓ นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ ๔๑ 
   ๔๕.๓.๔ นักศึกษาทําผิดข้อกําหนดในการสอบของแต่ละรายวิชาได้รับการ

ตัดสินให้ตก 
   ๔๕.๓.๕ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เพราะนักศึกษาไม่สอบและ/หรือไม่ส่งผลการ

ปฏิบัติงานภายในเง่ือนไขระยะเวลาของการประเมินผล I ในแต่ละกรณี 
  ๔๕.๔ การให้ S หรือ U กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิตแต่

หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าไม่ควรจําแนกผลการศึกษาออกเป็นสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจํา

  ๔๕.๕ การให้  I  กระทําได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี 
   ๔๕.๕.๑ นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ส่งผลงาน เพราะป่วยโดยมีใบรับรอง

แพทย์รับรอง  แต่นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
   ๔๕.๕.๒ นักศึกษาไม่ได้สอบและ/หรือไม่ได้ส่งผลงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน

ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตร 
   ๔๕.๕.๓ อาจารย์ผู้สอนและประธานหลักสูตรเห็นสมควรให้รอการประเมิน 
   ๔๕.๕.๔ นักศึกษาจะมี I ในระหว่างการศึกษาได้ไม่เกิน ๒ รายวิชา ยกเว้นกรณี  
๔๕.๕.๑ 
  ๔๕.๖ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาต้องระบุสาเหตุของการให้ I ดังน้ี 
   ๔๕.๖.๑ เมื่อมีการกําหนดให้สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือน  
นับจากวันที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาแจ้งผลการสอบ 



 ๓๑ 

   ๔๕.๖.๒ เมื่อมีการกําหนดให้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป 
           ๔๕.๖.๓ เมื่อมีการกําหนดให้เรียนซ้ําวิชาเดิมในโอกาสแรกที่วิชาน้ันเปิดสอน 

 ๔๕.๗ การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I นักศึกษาจะต้องดําเนินการตามกรณีที่ได้รับสัญลักษณ์  
I ดังน้ี 
  ๔๕.๗.๑ สอบใหม่หรือส่งผลงานเพ่ิมเติมภายใน ๑ เดือนนับจากวันที่อาจารย์     
ผู้สอนแจ้งผลการสอบ 
  ๔๕.๗.๒ ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมและได้รับการประเมินผลใหม่ภายในภาคการศึกษา

ถัดไป 
  ๔๕.๗.๓ ให้เรียนซ้ําอีก ๑ ครั้ง ในโอกาสแรกที่วิชาน้ันเปิดสอน 
 ๔๕.๘ การให้ P กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน

มากกว่า ๑ ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาแรกของการลงทะเบียนให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ P 
และภาคการศึกษาสุดท้ายให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจํา ตามข้อ ๔๕.๑.๑ หรือสัญลักษณ์

ซึ่งไม่มีแต้มประจํา (S หรือ U) 
 ๔๕.๙ การให้ W กระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
  ๔๕.๙.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ถอนการศึกษาตามข้อ ๔๐.๓ 
  ๔๕.๙.๒ นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา 
  ๔๕.๙.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา 
 ๔๕.๑๐ การให้ AU กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข้าร่วมศึกษาโดยไม่นับ

หน่วยกิตและต้องมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่หากนักศึกษามีเวลาเรียนหรือ

ปฏิบัติการน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ U 
 ๔๕.๑๑ การให้ X กระทําได้เฉพาะรายวิชาที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการประเมิน

การศึกษาของรายวิชาน้ันๆ ตามกําหนด 
 ๔๕.๑๒ สัญลักษณ์แสดงการประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ 
  ๔๕.๑๒.๑ การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์

ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  ให้ประเมินด้วยสัญลักษณ์  “P” หรือ “S” หรือ “U”  ซึ่งมี

ความหมายดังน้ี 
  “P”  (in Progress)  หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการ

ศึกษาวิจัยยังอยู่ในขั้นกําลังดําเนินการ  ยังไม่อาจประเมินได้ว่าในขณะที่ทําการประเมินอยู่ในระดับ

เป็นที่น่าพอใจหรือไม่เป็นที่พอใจ 
 “S”  (Satisfactory)  หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการ

ศึกษาวิจัยเป็นที่พอใจ 



 ๓๒ 

  “U”  (Unsatisfactory) หมายถึง  ความก้าวหน้าของผลงานการ

ศึกษาวิจัยไม่เป็นที่พอใจ คือ อยู่ในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังต่อไปน้ี 
   (๑) นักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้ว

ในภาคการศึกษานั้น  แต่ยังมิได้ดําเนินการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  (๒) นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามแผนงานวิจัยที่กําหนด 
  ๔๕.๑๒.๒ หากการประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ของนักศึกษาปรากฏสัญลักษณ์ “U” ติดต่อกัน ๒ ภาคการศึกษา หรือ “P” ติดต่อกัน ๔ ภาค

การศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตร ต้องพิจารณาหา

สาเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งกําหนดแนวทางแก้ไขและรายงานให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทราบและ

พิจารณาหาข้อยุติ 
 ข้อ ๔๖ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต  
  ๔๖.๑ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ 
   การลงโทษนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ  เป็นอํานาจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

วิชา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี    
ดังต่อไปน้ี 
   ๔๖.๑.๑  ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต 
   ๔๖.๑.๒  ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   ๔๖.๑.๓  ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
และให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 

อธิการบดีมีอํานาจสั่งให้นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบพ้นสภาพการเป็น

นักศึกษา และนักศึกษาที่ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหมดสิทธิที่จะเข้าศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาตลอดไป 
  ๔๖.๒ การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   เมื่อเกิดกรณีกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้

อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาสอบสวน อํานาจหน้าที่และการสอบสวนให้ทําเป็น

ประกาศมหาวิทยาลัย 
   การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้พิจารณา

ตามสมควรแก่กรณี  ดังต่อไปน้ี 
   ๔๖.๒.๑ กรณีที่มิได้เป็นการจงใจหรือเป็นกรณีที่ นักศึกษาละเลย การ

ดําเนินการตามข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่กําหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับให้การ

สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น “ตก” และให้นักศึกษาเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์ใหม่  ทั้งน้ีต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องมีการต่ออายุการศึกษา 



 ๓๓ 

 ๔๖.๒.๒ ในกรณีที่เป็นการทุจริตอย่างร้ายแรง  ให้อธิการบดีสั่งให้พ้นสภาพ    
นักศึกษาและในกรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญาต่อไป 
 ข้อ ๔๗ การนับจํานวนหน่วยกิต 
  ๔๗.๑ การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือให้ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
ให้นับเฉพาะจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่สอบได้เท่าน้ัน 
   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้งให้นับเฉพาะ

จํานวนหน่วยกิตครั้งสุดท้ายที่ประเมินผลว่าสอบได้ไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว 
 ๔๗.๒ การรวมจํานวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี่ย ให้นับหน่วยกิตของ

ทุกรายวิชาที่มีแต้มประจํา 
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้งให้นับจํานวน

หน่วยกิตครั้งสุดท้ายไปใช้ในการคํานวณแต้มเฉลี่ย 
 ข้อ ๔๘ การคิดแต้มเฉลี่ย 
  แต้มเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แต้มเฉลี่ยประจําภาค และแต้มเฉลี่ยสะสม  การคํานวณ
แต้มเฉลี่ยให้ทําดังน้ี 
  ๔๘.๑ แต้มเฉลี่ยประจําภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาค

การศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจําของผลการศึกษาแต่ละรายวิชา

เป็นตัวต้ังหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแต้มประจําในภาคการศึกษานั้นๆ 
ให้มีทศนิยมสองตําแหน่ง  โดยปัดเศษจากตําแหน่งที่สาม 
 ๔๘.๒ แต้มเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา  
ในหลักสูตรน้ันจนถึงการประเมินผลคร้ังสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับแต้มประจํา

ของผลการศึกษาแต่ละรายวิชาเป็นตัวต้ัง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา

และผลการศึกษาที่มีแต้มประจําตามข้อ ๔๗.๒ ให้มีทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  โดยปัดเศษจากตําแหน่ง     
ที่สาม 
   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําให้นําแต้มประจําของสัญลักษณ์ที่ได้รับ

จากการประเมินครั้งสุดท้ายมาคํานวณแต้มเฉลี่ย ทั้งน้ีแต้มประจําของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
ต้องได้สัญลักษณ์ในระดับที่ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B 
 ข้อ ๔๙ การย้ายสาขาวิชา 
  ๔๙.๑ การย้ายสาขาวิชาอาจกระทําได้ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ทั้งน้ีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเดิม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สาขาวิชาใหม่  และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                    
  ๔๙.๒ นักศึกษาผู้ขอย้ายสาขาวิชาต้องเรียนในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ 
ภาคการศึกษา            
  ๔๙.๓ นักศึกษาทดลองเรียน ไม่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชา 



 ๓๔ 

 ข้อ ๕๐   การเปลี่ยนระดับการศึกษา         
  นักศึกษาในหลักสูตรระดับตํ่ากว่าอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตร

ที่สูงกว่าหรือในทางกลับกัน  นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่าอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้า

ศึกษาในหลักสูตรระดับที่ตํ่ากว่าได้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในหลักสูตรน้ันๆ  และ/หรือ

ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  
 ข้อ ๕๑  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต 
  นักศึกษาจะขอรับและเทียบโอนหน่วยกิตได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์    
ผู้รับผิดชอบวิชา และประธานหลักสูตร  และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยถือ
เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติดังต่อไปน้ี 
  ๕๑.๑ รายวิชาที่รับและเทียบโอนหน่วยกิตได้ 
   ๕๑.๑.๑ เป็นรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษายกเว้น 
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ไม่สามารถรับโอนหน่วยกิตได้ 
   ๕๑.๑.๒ เป็นรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่รับเข้าศึกษาและมีเน้ือหาเทียบเคียง   
กันได้ 
   ๕๑.๑.๓ เป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา นับจากปีการศึกษา

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน 
   ๕๑.๑.๔ เป็นรายวิชาที่ได้รับการประเมินผลได้สัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า B 
  ๕๑.๒ จํานวนหน่วยกิตที่สามารถรับและเทียบโอนได้ 
  ๕๑.๒.๑ หากเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในดุลพินิจของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ทั้งน้ีกรณีเป็นการขอรับและเทียบโอนหน่วยกิตจากระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง มายังระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือในทางกลับกัน 
จะกระทําได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษา 
 ๕๑.๒.๒ หากเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในต่างสถาบัน ให้กระทําได้ไม่เกินร้อยละ  
๒๕ ของหน่วยกิตรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานในหลักสูตรที่กําลังศึกษา 

๕๑.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนหน่วยกิต เมื่อได้รับโอนหน่วยกิต จะรายงานในใบ

แสดงผลการศึกษา โดยระบุรายละเอียดจํานวนหน่วยกิต สถาบันการ ศึกษาท่ีรับโอนหน่วยกิต พร้อม

ทั้งแสดงรายวิชาที่รับโอนหน่วยกิต ตามรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาใน

หลักสูตรที่รับโอนหน่วยกิต และแสดงสัญลักษณ์ T กํากับที่รายวิชา ซึ่งแสดงความหมายถึง รายวิชา
ที่มาจากการโอนหน่วยกิต โดยไม่นํามาคิดคะแนนเฉล่ีย 
 ข้อ ๕๒ การเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 
  บัณฑิตวิทยาลัย อาจยกเว้นหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานจาก

การศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นรายวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาได้ ทั้งน้ีหลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 



 ๓๕ 

 ข้อ ๕๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
  ๕๓.๑ บัณฑิตวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  ทั้งน้ีการนับ

ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรให้เริ่มนับต้ังแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 
  ๕๓.๒ นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
จะต้องยอมรับหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามข้อ ๕๑ 
  ๕๓.๓  นักศึกษารับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า ๑ ปีการศึกษา แต่ต้องไม่เกินกําหนดเวลาตามข้อ ๑๔.๑, ๑๔.๒  และ ๑๔.๓ 
 

หมวด ๗ 
การสอบวัดคุณสมบัติ 

 
 ข้อ ๕๔ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
  ๕๔.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านก่อนการเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 
  ๕๔.๒ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ ๒๗  
  ๕๔.๓ การสอบวัดคุณสมบัติ สามารถใช้การสอบข้อเขียน และ/หรอืการสอบปากเปล่า  
  ๕๔.๔ การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ 
   ๕๔.๔.๑ เมื่อการสอบวัดคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติ อภิปรายแสดงความเห็นและลงมติ “ลับ” ตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังน้ี   
    (๑) “ผ่าน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาสามารถแสดงความรู้พ้ืนฐานที่

เก่ียวข้อง และมีศักยภาพในการแสดงกระบวนการทางความคิด การวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
ความรู้มาประยุกต์เพ่ือออกแบบงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเป็นระบบ ที่ทําให้คณะกรรมการ

สอบวัดคุณสมบัติเห็นว่านักศึกษามีความพร้อมในการสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเอง       
    (๒) “ไม่ผ่าน” หมายถึง การท่ีนักศึกษาไม่สามารถแสดงคุณสมบัติใน 
(๑) ข้างต้น ได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
   ๕๔.๔.๒ ประธานคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต้องส่งผลการสอบวัด

คุณสมบัติมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบวัด

คุณสมบัติ 
   ๕๔.๔.๓ ประธานหลักสูตร ต้องแจ้งผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติ ให้นักศึกษาทราบ ภายใน ๕ วัน นับจากที่ได้รับทราบผลจากคณะกรรมการสอบวัด

คุณสมบัติ  



 ๓๖ 

   ๕๔.๔.๔ กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในการสอบคร้ังแรก นักศึกษาสามารถขอ

สอบได้อีก ๑ ครั้งภายในไม่เกิน ๖ เดือน และหากผลการสอบในครั้งที่ ๒ ปรากฏเป็น “ไม่ผ่าน” ให้

ประธานหลักสูตร นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาดําเนินการอย่างใด

อย่างหน่ึงดังน้ี 
    (๑) เสนอขอให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามายังคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย หรือ 
    (๒) เสนอขอเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษาผู้ น้ัน จากระดับ

ปริญญาเอก มาเป็นระดับปริญญาโทสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องตามท่ีเห็นสมควร 
 

หมวด  ๘ 
การทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 
 ข้อ ๕๕ การทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๕.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพ่ือทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ เมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานหลักสูตร 
  ๕๕.๒ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์แล้ว นักศึกษาจะต้อง

จัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือโครงร่างสารนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปน้ี 
   ๕๕.๒.๑ หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ
ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
   ๕๕.๒.๒ ที่มาหรือความสําคัญของปัญหา 
   ๕๕.๒.๓ แนวทางการศึกษาวิจัย 
   ๕๕.๒.๔ เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ๕๕.๒.๕ แผนงานการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   ๕๕.๒.๖ รายละเอียดอ่ืนๆ นอกเหนือจากน้ีเป็นไปตามความต้องการของ     
แต่ละหลักสูตร 
  ๕๕.๓ นักศึกษาต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภายใน ๒ ภาค

การศึกษานับแต่เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครั้งแรก กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการสอบ

ได้ภายใน ๒ ภาคการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติกําหนดสอบโครงร่างวิทยา 
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ และประธานหลักสูตร                  



 ๓๗ 

  ๕๕.๔ บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติหัวข้อและการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์รวมท้ัง

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  เมื่อนักศึกษาได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว 
  ๕๕.๕ การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ สามารถกระทําได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตร และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย                        
  ๕๕.๖ ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการ

เขียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ยกเว้นกรณีที่วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์บางเร่ืองที่จําเป็นต้องใช้

ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนในการเขียน ให้คณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียน

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาและ

ให้ความเห็นชอบ 
  ๕๕.๗ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตรต้อง

ทําหน้าที่ตรวจสอบและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยต้องติดต่อ
กับนักศึกษาเพ่ือติดตามการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งการติดต่อน้ีไม่
จําเป็นต้องให้นักศึกษามาพบด้วยตนเอง  สามารถติดต่อผ่านระบบสื่อสารต่างๆ ได้ และจัดทํา

หลักฐานการติดต่อกับนักศึกษาเพ่ือเก็บไว้อ้างอิง   
  ๕๕.๘ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก  ต้องแจ้งการประเมินผล

ความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาโดยพิจารณาจากเอกสารที่นักศึกษา   
รายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียนทํา

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และเสนอแผนงานการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในภาคเรียนต่อไป ไป
ยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ในระหว่างที่นักศึกษายังทํา

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่เสร็จสิ้น 
 ข้อ ๕๖  การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๖.๑ นักศึกษามีสิทธิขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ เมื่อ 
  ๕๖.๑.๑ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ๙๐ วันสําหรับการทําวิทยานิพนธ์ หรือไม่น้อย

กว่า  ๔๕  วัน สําหรับการทําสารนิพนธ์  นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  
และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                          ๕๖.๑.๒ สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ใน

หลักสูตร ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด  และได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
                          ๕๖.๑.๓ สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขและ

หลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 



 ๓๘ 

                         ๕๖.๑.๔ สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
   ๕๖.๑.๕ ได้รับความเห็นชอบจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ให้ทําการขอสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้      
   ๕๖.๑.๖ เสนอเอกสารต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่เขียนด้วยภาษา

ตามท่ีได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อ่านล่วงหน้า

ก่อนกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ อย่างน้อย ๑๕ วัน 
  ๕๖.๒ ประธานหลักสูตรจะเสนอรายนามคณะกรรมการสอบวิทยา นิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ และกําหนดการสอบไปยังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติและแต่งต้ัง 
  ๕๖.๓ การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่ง
นักศึกษาและผู้สนใจอ่ืนๆ  สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามกําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัย

ได้ระบุในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
   ๕๖.๓.๑ กรณีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไม่สามารถมาทําการ

สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ตามกําหนด ให้ปฏิบัติดังน้ี 
  (๑) ให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคําสั่งเลื่อนการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์ออกไปจนกว่าจะกําหนดวันที่กรรมการสอบทุกคนมาทําการสอบได้ 
   (๒)  หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเล่ือนการสอบได้  ให้กรรมการสอบ

ผู้น้ันหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ขออนุมัติดําเนินการสอบตามกําหนดเดิม

ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยผ่านประธานหลักสูตร  และต้องช้ีแจงสาเหตุของการที่กรรมการสอบ

ไม่สามารถมาทําการสอบได้  รวมถึงเหตุผลที่ไม่สามารถเลื่อนการสอบ ทั้งน้ีกรรมการผู้ขาดสอบต้อง

แจ้งผลการตรวจวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  เพ่ือขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                       (๓)  หากมีเหตุสุดวิสัย กรรมการไม่มาสอบในวันสอบวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์ กรรมการสอบผู้น้ันหรือประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ต้องช้ีแจง
สาเหตุต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยผ่านประธานหลักสูตร พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์เพ่ือขออนุมัติผลการสอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๕๖.๔ การตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
   ๕๖.๔.๑ เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อภิปราย   แสดงความคิดเห็นและลงมติ  “ลับ”  ตัดสินผลการสอบ

วิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์  ดังน้ี 
    (๑) "ผ่าน" หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงผลงานวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์   และตอบข้อซักถามได้เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสาร

นิพนธ์  ไม่ต้องมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ  นักศึกษาสามารถจัดพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือ

สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ทันที 



 ๓๙ 

   (๒) "ผ่านโดยมีเง่ือนไข" หมายถึง การที่นักศึกษายังไม่สามารถแสดง

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หรือตอบข้อซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์             
มีความเห็นว่าสมควรให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมสาระสําคัญ  และ/หรือวิธีการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์หรือ

สารนิพนธ์ ตามที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เสนอแนะไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ทั้งน้ีให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  กําหนดระยะเวลาที่นักศึกษาต้องดําเนินการ

แก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วันสําหรับการแก้ไข

ปรับปรุงวิทยานิพนธ์  และไม่เกิน ๓๐ วันสําหรับการแก้ไขปรับปรุงสารนิพนธ์ นับแต่วันที่นักศึกษา

ทราบผลการ    ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
            (๓)  "ไม่ผ่าน" หมายถึง การที่นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงาน

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และ/
หรือ ไม่สามารถตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้ ซึ่งเป็นการแสดง

ว่านักศึกษาผู้น้ันไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาระของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และ/หรือวิธีการ

วิจัยที่ตนได้ทํา 
                                              กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านน้ี  ให้คณะกรรมการสอบวิทยา 
นิพนธ์หรือสารนิพนธ์  แจ้งให้นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่  ตามคําแนะนําภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดให้ และนักศึกษาต้องขอสอบต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อีก

ครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไว้และลงทะเบียนสอบใหม่กับบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๕๖.๔.๒ กรณีนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ

สอบวิทยา นิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สอบ "ผ่านโดยมี

เง่ือนไข" หรือสอบ "ไม่ผ่าน" ให้นักศึกษาแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลาการปฏิบัติงานต่อ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  และประธาน

หลักสูตร    มิฉะน้ันผลการสอบจะถูกปรับเป็น "ตก" นักศึกษาจะต้องชําระค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

หรือสารนิพนธ์ใหม่ และดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ภายใต้หัวข้อเรื่องใหม่  พร้อมทั้ง

เริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
 ๕๖.๕ การส่งผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๖.๕.๑ กรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องแจ้งผล

การตัดสินการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๕ 
วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  ๕๖.๕.๒ กรรมการสอบผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องส่งผล

การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านประธานหลักสูตร ภายใน ๑๕ 
วันนับจากวันสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 



 ๔๐ 

 ๕๖.๖ นักศึกษาต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตาม
ข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตามจํานวนที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  มายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๑ วันนับแต่วันที่ปรากฎผล
การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  “ผ่าน” 
   หากนักศึกษาส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  หลังจากวันที่ปรากฎผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
“ผ่าน” เกินกว่า ๒๑ วัน ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการล่าช้า นักศึกษาต้องชําระค่าปรับสําหรับการล่าช้า
น้ีตามอัตราที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ีการล่าช้าต้องไม่เกินระยะเวลา ๙๐ วันหลังจากวันครบ
กําหนดส่งวิทยานิพนธ์ 
        ๕๖.๗ การยกเลิกผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
  กรณีนักศึกษาไม่สามารถส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ครบถ้วนภายในกําหนดเวลา ๙๐ วัน ให้นักศึกษา
แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งขออนุมัติขยายเวลาต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลักและประธานหลักสูตร มิฉะน้ันบัณฑิตวิทยาลัยจะยกเลิกผลการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา หากนักศึกษายังต้องการรับปริญญาน้ันอีก นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนและเริ่มขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด 
 

หมวด ๙ 
การสําเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๕๗ การสําเร็จการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย จะเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาให้แก่นักศึกษาที่
ปฏิบัติครบตามเง่ือนไขต่อไปน้ี 
        ๕๗.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง 
                   ๕๗.๑.๑ มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ตามข้อ ๑๔.๑ 
                   ๕๗.๑.๒ ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับ
สัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
                   ๕๗.๑.๓ ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
                           ๕๗.๑.๔ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
                           ๕๗.๑.๕ ข้อกําหนดอื่นๆตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
   ๕๗.๑.๖ ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา เมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตามข้อ ๕๗.๑.๑ ถึง ๕๗.๑.๕ ครบถ้วน โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาปฏิบัติตาม
ข้อดังกล่าวครบถ้วนเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 



 ๔๑ 

  ๕๗.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท 
   ๕๗.๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน  ก  แบบ ก ๑ 
     (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ  ๑๔.๒ 
   (๒)  กรณีที่เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติม
โดยไม่นับหน่วยกิต  ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
   (๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินความ รู้ความสามารถทางภาษา 
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๔)  สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน 
   (๕)  ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
   (๖) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
นักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม  (Proceeding)    
   (๗) ข้อกําหนดอ่ืนๆ ตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย                                 
   (๘) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๗) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
   ๕๗.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน  ก  แบบ ก ๒ 
     (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๒ 
     (๒) ศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
     (๓)  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
   (๔) ผ่านเกณฑ์การประเมินความ รู้ความสามารถทางภาษา        
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
             (๕)  สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน  
     (๖) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ
บัณฑิตวิทยาลัย   พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
   (๗) ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ 
หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม  (Proceeding) 
     (๘) ข้อกําหนดอ่ืนๆตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 



 ๔๒ 

                ๕๗.๒.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโท  แผน ข 
    (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ ๑๔.๒ 
    (๒) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและ

ได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
  (๓) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 
                                   (๔) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ัน 
   (๕) ผ่านเกณฑ์การประเมินความ รู้ความสามารถทางภาษา 
ต่างประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๖) สอบสารนิพนธ์ผ่าน  
     (๗) ส่งรูปเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ

บัณฑิตวิทยาลัย  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
     (๘) ข้อกําหนดอ่ืนๆ ตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนดโดยความ

เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ

นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบสารนิพนธ์ผ่านเป็น

วันที่สําเร็จการศึกษา 
        ๕๗.๓  นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
   ๕๗.๓.๑ หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ ๑ 
    (๑) มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรตามข้อ  ๑๔.๓ 
    (๒) กรณีที่หลักสูตรกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรม

ทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องได้รับสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
    (๓) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
    (๔) ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่าง 
ประเทศตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
    (๕) สอบวิทยานิพนธ์ผ่าน   
    (๖) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกําหนดของ

บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลตามจํานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
    (๗) ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือ

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน 
    (๘) ข้อกําหนดอ่ืน ๆ ตามท่ีแต่ละหลักสูตรจะกําหนด โดยความเห็นชอบ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
   (๙) ประธานหลักสูตรเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษาเมื่อ

นักศึกษาได้ดําเนินการตาม (๑)-(๘) ครบถ้วนแล้ว โดยกําหนดให้วันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน

เป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 






