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ประกาศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2553 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหาร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวย       
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ที่กําหนดใหหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหความสําคัญกับ
ภาษาตางประเทศ  และเพื่อใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลเปนไปดวย       
ความเรียบรอยและมีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคลอง       
กับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 คณบดี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุม
คร้ังที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2552 จึงประกาศมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไวดังนี้ 

 
1. ประกาศนี้ใหใชกับนักศึกษาทุกคนท่ีเลือกภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศตาม

เงื่อนไขในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2552   

 

2. ใหยกเลิก 
(1) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง  มาตรฐานความรู

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548  ประกาศ ณ วันที่ 24 
มีนาคม พ.ศ. 2548 

(2) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง  มาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ 
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2548 

(3) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  เร่ือง  มาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 23 
เมษายน 2550 
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3. มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและเกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษนักศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก 
ใหนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  ทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษ
ในระดับคะแนนดังตอไปนี้ 

3.1 TOEFL Paper Based ที่ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
3.2 TOEFL Computer Based ที่ระดับ 173 คะแนนขึ้นไป หรือ 
3.3 TOEFL Internet Based ที่ระดับ 61 ขึ้นไป หรือ 
3.4 TOEFL-ITP  ที่ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป โดยที่ บัณฑิตวิทยาลัย 

      รับรองผลเฉพาะการจัดสอบโดย 
3.4.1 หนวยภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ 
3.4.2 ศูนยสอบที่บัณฑิตวิทยาลัยมีประกาศรับรองผลเทานั้น หรือ 

3.5 IELTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป 
 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  ตองมีคะแนนความรูภาษาอังกฤษผาน
เกณฑกอนการสอบวิทยานิพนธ  นับตั้งแตไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาเอก 

 

4. มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและเกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท 
หลักสูตรไทย 

ใหนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรไทยทุกคนตองมีความรู
ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังตอไปนี้กอนการสอบวิทยานิพนธ   

4.1 TOEFL Paper Based ที่ระดับ 470 คะแนนขึ้นไป หรือ 
4.2 TOEFL Computer Based ที่ระดับ  150  คะแนนขึ้นไป หรือ 
4.3 TOEFL Internet Based ที่ระดับ 52 ขึ้นไป หรือ 
4.4 TOEFL-ITP  ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลสอบเฉพาะจัดสอบ ณ 

4.4.1 หนวยภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย    
   มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ระดับ 470 คะแนนขึ้นไป หรือ 
4.4.2 ศูนยสอบที่บัณฑิตวิทยาลัยมีประกาศรับรองผลเทานั้น หรือ 

4.5 IELTS ที่ระดับ 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ 
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4.6 MU-Test (Mahidol University Test) ที่ระดับ 40 คะแนนขึ้นไป  
บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลสอบเฉพาะ MU-Test ที่จัดสอบโดยหนวย
ภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

หลักสูตรนานาชาติ 
ใหนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติทุกคนตองมี

ความรูภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังตอไปนี้กอนการสอบวิทยานิพนธ   
4.1 TOEFL Paper Based ที่ระดับ 480 คะแนนขึ้นไป หรือ 
4.2 TOEFL Computer Based ที่ระดับ 157 คะแนนขึ้นไป หรือ 
4.3 TOEFL Internet Based ที่ระดับ 54 ขึ้นไป หรือ 
4.4 TOEFL-ITP  บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลสอบเฉพาะจัดสอบ ณ 

4.4.1 หนวยภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ระดบั 480 คะแนนขึ้นไป หรือ 

4.4.2 ศูนยสอบที่บัณฑิตวิทยาลัยมีประกาศรับรองผลเทานั้น หรือ  
4.5 IELTS ที่ระดับ 4.5 คะแนนขึ้นไป  หรือ  
4.6 MU-Test (Mahidol University Test) ที่ระดับ 45 คะแนนขึ้นไป

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลสอบเฉพาะจัดสอบโดยหนวยภาษา      
ตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

5. มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษและเกณฑการประเมินความรูภาษาอังกฤษ       
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง  

ใหนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ทุกคนตองมีความรูภาษาอังกฤษในระดับ   
MU-Test (Mahidol University Test) ที่ระดับ 35 คะแนนขึ้นไป  

 
6. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโทหลักสูตรไทย และ นานาชาติ       
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง       
ท่ียังไมมีระดับคะแนนตามเกณฑ  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ภายในระยะเวลา    
กอนสอบวิทยานิพนธของแตละหลักสูตร 

(1) สอบเทียบความรูภาษาอังกฤษ MU-Test (Mahidol University 
Test) ที่จัดสอบโดยหนวยภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ 
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(2) ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษแบบนับหนวยกิตที่หนวยภาษา   
ตางประเทศจัดสอนและสอบผานการทดสอบMU-Testในชั่วโมง
สุดทายของการเรียนรายวิชานั้นๆ 

เงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนตองลงตามประกาศการ         
ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัยกอนหนาการ
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา 

   
7. กรณีท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

    ประกาศ     ณ    วันที่          มกราคม  พ.ศ. 2553 
 
 
 

                    (ศาสตราจารย นพ.บรรจง  มไหสวริยะ) 
                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ  
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ไดกําหนดใหนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาตองผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย  จึงจะสําเร็จการศึกษาได 

2. ประกาศนี้มีผลกรณีที่นักศึกษาเลือกภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศเทานั้นและมีผลบังคับใช
สําหรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป 


