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 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพลศึกษา 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ



รายละเอยีดของหลักสูตร 
หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
คณะ/ภาควชิา   คณะพลศึกษา  

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑.  รหัสและช่ือหลกัสูตร  

 ภาษาไทย:  การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  

 ภาษาองักฤษ:   Master of Education Program in Health Education and Physical Education 

  

๒.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

 ช่ือเตม็ (ไทย):   การศึกษามหาบณัฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา) 

     ช่ือยอ่ (ไทย) :   กศ.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)  

 ช่ือเตม็ (องักฤษ) :   Master of Education (Health Education and Physical Education)  

ช่ือยอ่ (องักฤษ)  :   M.Ed. (Health Education and Physical Education) 

 

๓. วชิาเอก 

 - 

  

๔.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร   ๔๒  หน่วยกิต 
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๕.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 ๕.๑  รูปแบบ 

  หลกัสูตรระดบัปริญญาโท หลกัสูตร ๒ ปี 

 ๕.๒  ภาษาท่ีใช ้

  ภาษาไทย 

 ๕.๓  การรับเขา้ศึกษา 

  รับเฉพาะนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ๕.๔  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ๕.๕  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 

๖.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

 เร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยเป็นหลกัสูตรท่ีปรับปรุงมาจากหลกัสูตร

การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรใน

การประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๔  วนัท่ี ๒๗  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   

 คณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการประชุม 

คร้ังท่ี๖  /๒๕๕๔  วนัท่ี  ๑๙  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   

 สภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี                             

๑๒  /๒๕๕๔  วนัท่ี   ๒ เดือนกนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔   
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๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

๘.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

 สามารถประกอบอาชีพผูส้อนวชิาสุขศึกษา และพลศึกษา ทั้งในภาครัฐและเอกชน วชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง

ดา้นสุขศึกษา และพลศึกษา อ่ืน ๆ เช่น นกัวชิาการ นกัวิจยั พนกังานรัฐวสิาหกิจ และพนกังานภาคเอกชน 

 

๙.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตวั

บตัรประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวฒิุและสาขาวชิา 
 

สถาบัน/ 

ปีทีส่ าเร็จ 
นางสาวสาล่ี 
สุภาภรณ์ 

๓๒๑๐๑๐๐๖๐
XXXX 

 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ed.D. (Physical 
Education: Pedagogy)  
M.S. (Physical 
Education: Sport 
Biomechanics)  
กศ.ม. (พลศึกษา)  
 
กศ.บ. (พลศึกษา)  

University of Massachusetts, 
Amherst /๒๕๔๑ 
Illinois State University/
๒๕๓๙ 
 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ /
๒๕๒๖ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ /
๒๕๒๔ 

นางพิมพา 
ม่วงศิริธรรม 

๓๑๖๙๙๐๐๐๘
XXXX 

อาจารย ์ ค.ด. (พลศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 
กศ.บ. (พลศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์หาวทิยาลยั /๒๕๔๕ 
จุฬาลงกรณ์หาวทิยาลยั /๒๕๓๘ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ /
๒๕๒๕ 

นายอนนัต ์
มาลารัตน์ 

๓๑๔๐๔๐๐๑๒
XXXX 

อาจารย ์ กศ.ด. (วจิยัและ
ประเมินผลการศึกษา) 
กศ.ม.(สุขศึกษา) 
  

มหาวทิยาลยันเรศวร /๒๕๕๑ 
 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/
๒๕๓๙ 



๔ 

ส.บ.(บริหาร
สาธารณสุข) 
ส.บ. (อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั) 
ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
/๒๕๓๗ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
/๒๕๓๕ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
/๒๕๓๓ 

 

๑๐.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

 คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 

๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 ๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
                     สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในปัจจุบนัมีผลต่อทิศทางในการ
พฒันาประเทศ ส่งผลใหป้ระเทศตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงในหลายมิติ  โดยเฉพาะความเส่ียงดา้นความมัน่คงและ
ความเส่ือมถอยของค่านิยมท่ีดีงามของสังคมไทยในประเทศ การสร้างภูมิคุม้กนัประเทศให้เขม้แข็งภายใตห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นสถานการณ์ท่ีท าให้เป็นผลกระทบต่อการศึกษาของชาติ ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการแข่งขนัดา้นการศึกษาระหวา่งสถาบนัในระดบัประเทศ 
และต่างประเทศ 
                     จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ทางดา้นการศึกษา
ไดมี้การสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งหลากหลายมากข้ึน มี
การสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบติัจริง น ามาจดัระบบฐานขอ้มูล และเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจอยา่ง
กวา้งขวาง มีการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนทั้งระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษา ท่ีมุ่งสู่
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ สังคม
สันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและทรัพยากร ธรรมชาติย ัง่ยนือยู่
ภายใตร้ะบบบริหารจดัการประเทศท่ีมีหลกัธรรมาภิบาล ด ารงไวซ่ึ้งระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นพระประมุข ภายใตแ้นวปฏิบติัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งกา้ว
กระโดดทางเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีีวภาพ และอ่ืนๆ ซ่ึงสร้างความเปล่ียนแปลงทางดา้น



๕ 

เศรษฐกิจทั้งในดา้นโอกาสและภยัคุกคาม ซ่ึงสถานการณ์ลกัษณะน้ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย และประเทศ
ไทยตอ้งพฒันาเพื่อสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงใหไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

                     ๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

                     การพฒันาท่ีใหค้วามส าคญักบัมิติทางสังคมและวฒันธรรมไปพร้อมๆ กบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
การมีแนวคิดท่ีมุ่งเนน้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา  การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนนั้น นอกจากการท าให้
คนในชาติมีรายไดท่ี้ดีข้ึนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ และการเห็น
ความส าคญัของการมีสุขภาพดีแลว้  ประเทศยงัตอ้งค านึงถึงดา้นการศึกษาซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ
พฒันาทางสังคมและวฒันธรรม โดยท่ีมหาวิทยาลยัได้มีนโยบายให้ทุกหลกัสูตรไดมี้การปรับปรุงหรือสร้าง
หลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงใน
ปัจจุบนัสังคมตอ้งการบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งมี
ศกัยภาพ มีคุณวุฒิท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นคณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระ หน้าท่ีท่ีเป็นหน่วยงานท่ีผลิตบุคลากร
วิชาชีพน้ีโดยตรง จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัให้มีการศึกษาในขั้นท่ีสูงข้ึนไป เพื่อสร้างความกา้วหน้าให้กบั
บุคลากรในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงการพฒันาคน สังคม และวฒันธรรมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง เป็นการพฒันาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และ
มีจิตใจท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาส และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้สภาพแวดลอ้ม
และสถาบนัทางสังคมมีความเขม้แขง็ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะสถาบนัทางการศึกษาท่ีเป็นท่ียดึเหน่ียวและศูนยร์วมจิตใจ
ใหค้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

                     สภาพการปัจจุบนัมีความตอ้งการบุคลากรทางดา้นสุขศึกษา พลศึกษาท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม และ
มีคุณภาพ เพื่อจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน และการจดัการดา้นพลศึกษาและกีฬาของชาติ ทั้งในดา้น
องคค์วามรู้ เทคโนโลยี การปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตส านึกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รักการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สามารถพฒันาความรู้ความสามารถไดด้้วยตนเอง จึงเป็นความจ าเป็นของ
สถาบนัการศึกษาผูผ้ลิตบณัฑิตตอ้งจดัพฒันากระบวน การเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
และบริบทของสังคมไทย ทางคณะพลศึกษาซ่ึงมีความพร้อมทั้งดา้นบุคลากร สถานท่ี ครุภณัฑ์ อุปกรณ์และส่ิง
อ านวยความสะดวก พร้อมท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาดา้น       
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

 



๖ 

๑๒.  ผลกระทบจากจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

 ๑๒.๑  การพฒันาหลกัสูตร 

 การพฒันาหลกัสูตรมุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชา ตอ้ง

พฒันาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การจัดการศึกษาในระดับ

มหาบณัฑิตจึงตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหมี้องคค์วามรู้และสามารถน าไปปฏิบติัไดใ้นวถีิชีวิต และสามารถจดัการศึกษา

เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาประเทศได ้ 

 หลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิตตอ้งพฒันาในดา้นวิชาการ การวิจยั และเทคโนโลยี เพื่อให้เท่าทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวฒัน์ และจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองในอนัท่ีจะท าให้มหาบณัฑิตมี

คุณภาพอยา่งสูงสุด ดว้ยเหตุดงักล่าวคณะพลศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีผลิตบุคลากรดา้นสุขศึกษาและพลศึกษามา

เป็นระยะเวลากวา่ ๖๐ ปีแลว้ จึงตอ้งด าเนินการพฒันาหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ       

พลศึกษา ใหมี้ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัความตอ้งการของสังคมในปัจจุบนัและอนาคต  

 ๑๒.๒  ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม มีผลต่อทิศทางการ

ก าหนดพนัธกิจของมหาวทิยาลยัดา้นการผลิตบณัฑิต การวจิยั การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

การพฒันาหลกัสูตรจึงเนน้ท่ีจะผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพดา้นวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชา 

มีศกัยภาพในการท าวิจยั โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาสังคม เพื่อ

ตอบสนองยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 

 

๑๓.  ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กับหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน (เช่น รายวชิาที่เปิดสอน

เพือ่ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 

 การบริหารจดัการตอ้งมีความร่วมมือและประสานงานร่วมกบัคณะศึกษาศาสตร์ในการก าหนด

รายวชิาพื้นฐานทางการศึกษาซ่ึงเป็นวชิาบงัคบัของคณะศึกษาศาสตร์ใหแ้ก่นิสิตการศึกษามหาบณัฑิตทุกคน 

 
 
 



๗ 

หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
๑.  ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 ปรัชญาของหลกัสูตร 

 สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  

    ความส าคัญของหลักสูตร 
   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มีนโยบายใหทุ้กหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัมีการปรับปรุง หรือ 

สร้างหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในปัจจุบนัท่ี 
สังคมตอ้งการบุคลากรวิชาชีพครูสุขศึกษา และครูพลศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งมี
ศกัยภาพ มีคุณวฒิุท่ีเพิ่มสูงข้ึน  คณะพลศึกษาตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ี ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีผลิตบุคลากรวิชาชีพครู
สุขศึกษา และครูพลศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัให้มีการศึกษาในวิชาชีพดงักล่าว เพื่อสร้างความกา้วหนา้
ให้กบับุคลากรในวิชาชีพให้มีคุณภาพ  คุณธรรม จริยธรรม เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และ
ประชาชนทัว่ไปในดา้นองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตส านึกรักการ
ออกก าลงักาย สามารถพฒันาความรู้ความสามารถไดด้ว้ยตนเอง จึงเป็นความจ าเป็นของสถาบนัการศึกษาผูผ้ลิต
บณัฑิตในสาขาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ตอ้งจดัพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก และบริบทของสังคมไทย ทางคณะพลศึกษาซ่ึงมีความพร้อมทั้งดา้นบุคลากรสถานท่ี ครุภณัฑ ์
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก จึงปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
และมีความพร้อมท่ีจะเปิดในภาคการศึกษาท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 

 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

 หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษามีวตัถุประสงค ์เพื่อผลิตมหาบณัฑิต  

ดงัต่อไปน้ี  

๑. มีความรู้ความสามารถในประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการจดัการเรียนรู้สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา         
                 ๒.  มีความสามารถในกระบวนการวจิยัเพื่อแสวงหาองคค์วามรู้ในสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
และพฒันาความกา้วหนา้ทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง       
                  ๓.  มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าไปใชใ้นวชิาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 



๘ 

๒.  แผนพฒันาปรับปรุง 

 หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา มีแผนพฒันาปรับปรุงท่ีมี

รายละเอียดของแผนการพฒันายทุธศาสตร์ และตวับ่งช้ีความส าเร็จ ซ่ึงคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายใน ๕ ปี 

นบัจากเปิดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ดงัน้ี 

 พ.ศ. ๒๕๕๕   เปิดรับนิสิตใหม่เป็นรุ่นแรกของหลกัสูตรน้ี 

 พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ใหนิ้สิตปีสุดทา้ย อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยพ์ิเศษประเมิน 

      หลกัสูตร 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ท าวจิยัเพื่อประเมินและติดตามผลการใชห้ลกัสูตร 

 พ.ศ. ๒๕๖๐   ปรับปรุงหลกัสูตรตามผลการวจิยั และสถานการณ์ภายนอก 

      ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม 

 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การพฒันาหลกัสูตร 

ก. ท าวจิยัเพื่อประเมินและติดตาม

การใชห้ลกัสูตร 

 

๑.น าผลการประเมินการ

ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ 

มาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุง 

๒.ก าหนดใหนิ้สิตปีสุดทา้ย 

อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยพ์ิเศษ 

ประเมินหลกัสูตร 

๓.ประเมินความพึงพอใจของ

บณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ

คุณภาพของหลกัสูตร 

๔.วเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ี

มีผลกระทบต่อการผลิตบณัฑิต 

 

๑.มคอ.๗ รายงานผลการ

ด าเนินการของหลกัสูตร 

 

๒.รายงานผลการประเมินจาก

นิสิตปีสุดทา้ย อาจารยผ์ูส้อน และ

อาจารยพ์ิเศษ 

๓.รายงานการประเมินความพึง

พอใจของบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต

ท่ีมีต่อคุณภาพของหลกัสูตร 

๔.สรุปบทวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อความตอ้งการของตลาด 

แรงงาน 
 



๙ 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ข.  จดัท าหลกัสูตรปรับปรุงฉบบั
ร่าง 

๑.เชิญผูท้รงคุณวุฒิจาก
สถาบนัการศึกษาจากภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งผูป้ระกอบการมา
วพิากษห์ลกัสูตร 
๒.ปรับปรุงหลกัสูตรตามผลการ
วพิากษ ์

๑.รายงานผลการวพิากษจ์าก
ผูท้รงคุณวุฒิ 
 
 
๒.หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง 

การพฒันาการเรียนการสอน 

ค. พฒันาบุคลากรดา้นการท าวจิยั
การเรียนการสอน 

 
๑.สนบัสนุนใหอ้าจารยท์  าวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน 
๒.สนบัสนุนแหล่งทุนในการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
๓.ใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมประชุม
วชิาการและเสนอผลงานวจิยัใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 
๔.สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษา
ต่อ ศึกษาดูงาน และท าวจิยั
ร่วมกบัคณาจารยใ์นสถาบนัอ่ืน 
๕.บูรณาการการเรียนการสอนกบั
การบริการวชิาการเพื่อความ
เขม้แขง็ของการน าทฤษฎีสู่การ
ปฏิบติั 

 
๑.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมี
งานวจิยั 
๒.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมี
ผลงานวจิยัตีพิมพเ์ผยแพร่ 
 
๓.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้
ร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอ
ผลงานวชิาการ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
๔.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีลา
ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และท าวจิยั
ร่วมกบัคณาจารยใ์นสถาบนัอ่ืน 
๕.ร้อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการและ
วชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการ
พฒันาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของสังคมต่ออาจารย์
ประจ า 



๑๐ 

หมวดที ่๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

 ๑.๑ ระบบ 

 ระบบการศึกษาใชร้ะบบทวภิาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ สัปดาห์ ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑ ระบบการจดัการศึกษา ขอ้ ๖ และขอ้ ๗ (ภาคผนวก ง) 

 ๑.๒ การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนส าหรับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนนอกเวลาราชการ 

 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 

 ไม่มี 

 

๒.  การด าเนินการหลกัสูตร 

 ๒.๑ วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี ๑ เดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน 

 ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

 ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

 ๒.๒ คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  ๒.๒.๑ เป็นผูมี้คุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ย 

การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ การรับเขา้เป็นนิสิต ขอ้ ๑๗ และขอ้ ๑๘  (ภาคผนวก ง) 

  ๒.๒.๒ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาวชิาสุขศึกษา พลศึกษา และ/หรือ สาขาท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งเป็นมหาวทิยาลยัท่ี ก.พ. รับรอง หรือไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ  

 

 

 



๑๑ 

 ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 

 นิสิตท่ีเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรอาจประสบปัญหาดา้นการเรียนในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีตอ้งคน้ควา้

และพึ่งพาตนเอง ความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษ ความรู้ในการวเิคราะห์บทความต่าง ๆ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี

และการขาดแคลนทุนทรัพย ์

 ๒.๔ กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ ๒.๓ 

 คณะพลศึกษามีวธีิการด าเนินการช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ ดงัต่อไปน้ี 

  ๒.๔.๑ มีโครงการปฐมนิเทศส าหรับนิสิตแรกเขา้เพื่อใหเ้ขา้ใจระบบการเรียนระดบับณัฑิตศึกษา 

การเขา้ใชห้อ้งสมุดทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ 

  ๒.๔.๒ มีโครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรับนิสิตท่ีไม่สามารถสอบผา่นภาษาองักฤษ 

  ๒.๔.๓ ก าหนดใหอ้าจารยฝึ์กนิสิตใหว้เิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

พร้อมทั้งเขียนรายงานการวเิคราะห์บทความวชิาการ และบทความวจิยัในแต่ละรายวชิา 

  ๒.๔.๔ ก าหนดใหแ้ต่ละรายวชิาตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการสอนและฝึกใหนิ้สิตไดใ้ชง้านอยา่งเป็น

ระบบ 

  ๒.๔.๕ ประชาสัมพนัธ์แหล่งทุนทั้งภายใน/ภายนอกสถาบนัใหแ้ก่นิสิตอยา่งต่อเน่ือง 

 ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

 จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับเขา้ศึกษา  และคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 

 

จ านวนนิสิต ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

 

 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

จ านวนท่ีคาดวา่จะรับ ๓๐ ๔๐ ๓๐ ๔๐ ๓๐ ๔๐ ๓๐ ๔๐ ๓๐ ๔๐ 

จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จ - - - - ๓๐ ๔๐ ๓๐ ๔๐ ๓๐ ๔๐ 

จ านวนสะสม ๓๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๖๐ ๘๐ ๖๐ ๘๐ ๖๐ ๘๐ 

 

 



๑๒ 

 ๒.๖  งบประมาณตามแผน 

 เป็นไปตามระบบงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดข้องคณะพลศึกษา มหาวทิยาลยั     

ศรีนครินครินทรวโิรฒ โดยมีการประมาณการค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตดงัน้ี 
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในเวลาราชการตลอดหลกัสูตร ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเวลาราชการตลอดหลกัสูตร ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 

 

 ๒.๗  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
แบบชั้นเรียนผสมผสานกบัการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education) 
 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเขา้มหาวทิยาลยั 
 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ย

การศึกษาระดบับณัฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๗ การเปล่ียนสภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต ขอ้ ๓๗ ขอ้ ๓๘ ขอ้ 
๓๙ ขอ้ ๔๐ ขอ้ ๔๑ และขอ้ ๔๒ (ภาคผนวก ง) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

๓.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลกัสูตร 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบการศึกษาเตม็เวลา 
  ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๔๒  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก ๒ ท าปริญญานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต และศึกษารายวชิาไม่นอ้ยกวา่ ๓๐  หน่วยกิต 
          ๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสูตร 

   รายละเอียด หน่วยกิต 
๑.  รายวชิา ๓๐ 
    ๑.๑  วชิาพื้นฐานศึกษาศาสตร์ ๖ 
    ๑.๒ หมวดวชิาแกน ๙  
    ๑.๓  หมวดวชิาเอก ๑๒ 
    ๑.๔  หมวดวชิาเลือก ๓  
๒. ปริญญานิพนธ์ ๑๒ 
                                    รวม ๔๒ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

  ๓.๑.๓   รายวชิา 
   ๓.๑.๓.๑ ความหมายของรหสัวชิา 
 รหสัตวัอกัษร 
 พฐ (FE) หมายถึง  รายวชิาพื้นฐานระดบับณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 พลบ (PEG)  หมายถึง  รายวชิาระดบับณัฑิตศึกษา คณะพลศึกษา 
 รหสัตวัเลขความหมายเฉพาะ วชิาเอก (คณะพลศึกษา)  
 เลขตวัแรก 
 ๕ และ ๖ หมายถึง  รายวชิาระดบัปริญญาโท 
 เลขตวักลาง  
 ๐   หมายถึง  วชิาแกน  
 ๑   หมายถึง  แขนงวชิา : การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา 
 ๒   หมายถึง  แขนงวชิา : การจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
 ๓     หมายถึง  วชิาเลือก 
 ๙   หมายถึง  ปริญญานิพนธ์ 
 เลขตวัทา้ย หมายถึง  ล าดบัวชิา 
 ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 
 เลขรหสันอกวงเล็บ หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวชิา 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี ๑ หมายถึง  จ านวนชัว่โมงบรรยาย 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี ๒ หมายถึง  จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการ 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี ๓ หมายถึง  จ านวนชัว่โมงท่ีศึกษาดว้ยตนเอง 

            ๓.๑.๓.๒  วชิาพื้นฐานทางการศึกษา เป็นรายวชิาบงัคบัของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน       

๖ หน่วยกิต  

พฐ ๕๐๑    ชีวติกบัการศึกษา       ๓(๓-๐-๖) 

FE 501    Life and Education   

พฐ ๕๐๒    เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและส่ือสารความรู้   ๓(๓-๐-๖) 

FE 502    Technology and Research for Knowledge Construction and Communication  

 

 



๑๕ 

   ๓.๑.๓.๓.   หมวดวชิาแกน วชิาแกน จ านวน ๙ หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี 

พลบ ๕๐๑ การวเิคราะห์สถิติทางสุขศึกษาและพลศึกษา     ๓(๓-๐-๖) 

PEG 501 Statistical Analysis in Health Education and Physical Education   

พลบ ๕๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัทางสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 502 Research Methodology in Health Education and Physical Education 

พลบ ๕๐๓ สัมมนากระบวนทศัน์ในวชิาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 

              PEG 503 Seminar on Paradigms in Health Education and Physical Education 

   ๓.๑.๓.๔  หมวดวชิาเอก  มี  ๒ แขนงวชิา ใหนิ้สิตเลือก แขนงใดแขนงหน่ึง ดงัน้ี  

 -  การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา (Learning Management in Health Education) 

 -  การจดัการเรียนรู้พลศึกษา (Learning Management in Physical Education) 

หมวดวชิาเอก นิสิตลงทะเบียนรายวชิาตามแขนงวชิา และให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 

และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ  

 

แขนงวชิา : การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

Learning Management in Health Education 

พลบ ๕๑๑  การส่ือสารสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖) 

PEG 511 Health Communication and Health Behavior Changed    

พลบ ๕๑๒ การพฒันาสารสนเทศและเทคโนโลยทีางสุขศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

PEG 512 Information and Technology Development for Health Education 

             พลบ ๕๑๓ กระบวนการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 

PEG 513  Learning Management and Evaluation Process in Health Education  

พลบ ๖๑๑   การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษา      ๓(๓-๐-๖) 

PEG 611   Health Education Curriculum Development  

             

 



๑๖ 

แขนงวชิา : การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

Learning Management in Physical Education 

พลบ ๕๒๑ การวเิคราะห์การเคล่ือนไหวและการเรียนรู้ทกัษะกลไก   ๓(๓-๐-๖) 

PEG 521   Movement Analysis and Motor Skill Learning  

พลบ ๕๒๒ การพฒันาสารสนเทศและเทคโนโลยีทางพลศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

PEG 522 Information and Technology Development for Physical Education 

พลบ ๕๒๓ กระบวนการจดัการเรียนรู้และประเมินผลทางพลศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

PEG 523 Learning Management and Evaluation Process in Physical Education  

พลบ ๖๒๑ การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา      ๓(๓-๐-๖) 

PEG 621 Physical Education Curriculum Development  

             

   ๓.๑.๓.๕ หมวดวชิาเลือก       

 ส าหรับนิสิตปริญญาโท  ทั้ง  2 แขนงวชิาตอ้งเลือกเรียนรายวชิาในหมวดวชิาเลือก หรือรายวชิาใน

แขนงวชิาอ่ืน ๆไม่นอ้ยกวา่ ๓ หน่วยกิต โดยมีค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร ฯ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

พลบ ๕๓๑ การแนะแนวและใหค้ าปรึกษาดา้นสุขภาพ    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 531  Health Guidance and Counseling 
พลบ ๕๓๒ การจดัการสร้างเสริมความปลอดภยั     ๓(๓-๐-๖) 

PEG 532 Safety Promotion Management  

พลบ ๕๓๓  หลกัการบริหารงานสุขศึกษาและสุขภาพ    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 533     Principle of Health Education and Health Administration 

พลบ ๕๓๔ หลกัการบริหารงานพลศึกษาและกีฬา     ๓(๓-๐-๖) 

PEG 534     Principle of Physical Education and Sport Administration 

พลบ ๖๓๑ การสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเด็กพิเศษ    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 631  Health Promotion for Children with Special Needs 



๑๗ 

พลบ ๖๓๒ พลศึกษาพิเศษ       ๓(๓-๐-๖) 

PEG 632 Special Physical Education 

พลบ ๖๓๓ วจิยัเชิงคุณภาพทางการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 633 Qualitative Research on Learning Management in Health Education 

พลบ ๖๓๔ วจิยัเชิงคุณภาพทางการจดัการเรียนรู้พลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 634 Qualitative Research on Learning Management in Physical Education 

พลบ ๖๓๕ อุดมการณ์โอลิมปิกและจริยธรรมวชิาชีพ    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 635 Olympism and Professional Ethics 

พลบ ๖๓๖ การจดัการรายการและส่ิงอ านวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา ๓(๓-๐-๖) 

PEG 636 Events and Facilities Management in Physical Education and Sports 

พลบ ๖๓๗ การศึกษาอิสระ       ๓(๒-๒-๕) 

PEG 637 Independent Study   

  ๓.๑.๓.๖ ปริญญานิพนธ์ 

พลบ ๖๙๙ ปริญญานิพนธ์       ๑๒ หน่วยกิต 

              PEG 699   Thesis 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 ๓.๑.๔  แสดงแผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก ๒ 

     การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ในเวลาราชการ 

แขนงวชิา : การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๑ 

พฐ ๕๐๑  ชีวติกบัการศึกษา       ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๐๑  การวเิคราะห์สถิติทางสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัทางสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๑๑  การส่ือสารสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๑๒ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๒ 

พฐ ๕๐๒  เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและส่ือสารความรู้   ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๐๓  สัมมนากระบวนทศัน์ในวชิาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 

พลบ ๕๑๒   การพฒันาสารสนเทศและเทคโนโลยทีางสุขศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๑๓   กระบวนการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๑๒ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๑ 

พลบ ๖๑๑  การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษา      ๓(๓-๐-๖) 

วชิาเลือก  ๑ รายวชิา         ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๖ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๒ 

พลบ ๖๙๙  ปริญญานิพนธ์     ๑๒ หน่วยกิต 



๑๙ 

แขนงวชิา :  การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๑ 

พฐ ๕๐๑     ชีวติกบัการศึกษา       ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๐๑   การวเิคราะห์สถิติทางสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๐๒   ระเบียบวธีิวจิยัทางสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๒๑   การวเิคราะห์การเคล่ือนไหวและการเรียนรู้ทกัษะกลไก   ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๑๒ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๒ 

พฐ ๕๐๒    เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและส่ือสารความรู้   ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๐๓    สัมมนากระบวนทศัน์ในวชิาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 

พลบ ๕๒๒   การพฒันาสารสนเทศและเทคโนโลยทีางพลศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๒๓   กระบวนการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลทางพลศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๑๒ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๑ 

พลบ ๖๒๑   การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา      ๓(๓-๐-๖) 

วชิาเลือก  ๑ รายวชิา         ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๖ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๒ 

พลบ ๖๙๙  ปริญญานิพนธ์     ๑๒ หน่วยกิต 

 

 

 



๒๐ 

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) นอกเวลาราชการ 
แขนงวชิา :  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๑ 

พฐ ๕๐๑    ชีวติกบัการศึกษา       ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๐๑   การวเิคราะห์สถิติทางสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๐๒   ระเบียบวธีิวจิยัทางสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๙ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๒ 

พฐ ๕๐๒    เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและส่ือสารความรู้   ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๑๑   การส่ือสารสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๑๒   การพฒันาสารสนเทศและเทคโนโลยทีางสุขศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

             รวม  ๙ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๓ 

พลบ ๕๐๓    สัมมนากระบวนทศัน์ในวชิาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 

พลบ ๕๑๓    กระบวนการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๖ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๑ 

พลบ ๖๑๑  การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษา      ๓(๓-๐-๖) 

วชิาเลือก  ๑ รายวชิา         ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๖ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๒ 

พลบ ๖๙๙  ปริญญานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 



๒๑ 

แขนงวชิา :  การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๑ 

พฐ ๕๐๑    ชีวติกบัการศึกษา       ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๐๑   การวเิคราะห์สถิติทางสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๐๒   ระเบียบวธีิวจิยัทางสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๙ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๒ 

พฐ ๕๐๒    เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและส่ือสารความรู้   ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๒๑   การวเิคราะห์การเคล่ือนไหวและการเรียนรู้ทกัษะกลไก   ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๕๒๒   การพฒันาสารสนเทศและเทคโนโลยทีางพลศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

             รวม  ๙ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๓ 

พลบ ๕๐๓   สัมมนากระบวนทศัน์ในวชิาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 

พลบ ๕๒๓  กระบวนการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลทางพลศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๖ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๑ 

พลบ ๖๒๑  การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา      ๓(๓-๐-๖) 

วชิาเลือก  ๑ รายวชิา         ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๖ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๒ 

พลบ ๖๙๙  ปริญญานิพนธ์    ๑๒ หน่วยกิต 



๒๒ 

 ๓.๑.๕   ค าอธิบายรายวชิา 

พฐ ๕๐๑  ชีวิตกบัการศึกษา        ๓(๓-๐-๖) 

FE 501  Life and Education   

 ศึกษา วิเคราะห์ธรรมชาติของชีวิตท่ีเป็นองคร์วม เป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติ  การเช่ือมโยงชีวิตกบั

การศึกษา ฐานคิดทางการศึกษา สร้างความเขา้ใจต่อโลกทศัน์ องค์ความรู้ท่ีแตกต่างหลากหลายไปตามบริบท

ของสังคมและวฒันธรรม จริยธรรม รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคม ของโลก ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและ

การศึกษาโดยเนน้การสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อพฒันาความเป็นมนุษยใ์หส้มบูรณ์ทุกดา้น 

 

พฐ ๕๐๒  เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและส่ือสารความรู้    ๓(๓-๐-๖) 

FE 502  Technology and Research for Knowledge Construction and Communication  

 ศึกษาและวเิคราะห์บริบททางการศึกษา  พฒันาการทางนวตักรรม และเทคโนโลยกีารส่ือสาร 

ทางการศึกษา กระบวนทศัน์ และบทบาทของการวจิยั ระเบียบวธีิวจิยั การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสาร

ในกระบวนการวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมในการเรียนการสอน  บุคลากร  และองคก์ารทางการศึกษา และ

ตระหนกัถึงจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสร้างและส่ือสารความรู้สู่สาธารณชน 

 

พลบ ๕๐๑  การวเิคราะห์สถิติทางสุขศึกษาและพลศึกษา     ๓(๓-๐-๖) 

PEG 501  Statistical Analysis in Health Education and Physical Education 

 ทบทวนสถิติพื้นฐาน ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน การทดสอบค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การทดสอบ

ความสัมพนัธ์ การวิเคราะห์ความถดถอย การทดสอบนอนพาราเมตริก และการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติส าหรับการวจิยัทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

 

 



๒๓ 

พลบ ๕๐๒  ระเบียบวธีิวจิยัทางสุขศึกษาและพลศึกษา     ๓(๓-๐-๖) 

PEG 502  Research Methodology in Health Education and Physical Education 

 หลกัการ แนวคิดและวธีิการวจิยัทางสุขศึกษาและพลศึกษา กระบวนการท าวิจยั การก าหนดปัญหา

การวจิยั ตวัแปรและสมมติฐาน การสังเคราะห์ผลงานวจิยั การออกแบบการวจิยัทางสุขศึกษาและพลศึกษา การ

ค านวณขนาดตวัอยา่ง การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

และน าเสนอขอ้มูล การน าเสนอผลงานวิจยั และจรรยาบรรณในการท าวจิยัทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

พลบ ๕๐๓   สัมมนากระบวนทศัน์ในวชิาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 

PEG 503   Seminar on paradigms in Health Education and Physical Education 

 การศึกษา ค้นควา้ หลักการ ทฤษฎี และองค์ความรู้เก่ียวกับสุขศึกษาและพลศึกษา เน้นความรู้      

ความเขา้ใจในหลกัวิชา การบูรณาการกระบวนทศัน์เก่ียวกบัสุขศึกษาและพลศึกษา การแสวงหานวตักรรมและ

องคค์วามรู้ใหม่ คุณธรรม จริยธรรมในวชิาชีพ  และการจดัสัมมนาเก่ียวกบักระบวนทศัน์ในวชิาชีพสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

หมวดวชิาเอก 

แขนงวชิา  การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

พลบ ๕๑๑  การส่ือสารสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ   ๓(๓-๐-๖) 

PEG 511  Health Communication and Health Behavior Changed  

 หลกัการและทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ การให้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพท่ีมีอิทธิพลและ

แรงจูงใจต่อบุคคล สถาบนั ในการปรับเปล่ียนสุขภาพ การส่ือสารสุขภาพ การป้องกันโรค การสร้างเสริม

สุขภาพ นโยบายการดูแลสุขภาพและธุรกิจสุขภาพเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ โดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎี

ทางพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 



๒๔ 

พลบ ๕๑๒  การพฒันาสารสนเทศและเทคโนโลยทีางสุขศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 512  Information and Technology Development for Health Education 

 แนวคิด ทฤษฎีดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

ใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เพื่อการจดัการเรียนรู้ทางสุขศึกษา ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

การพฒันาส่ือการเรียนรู้ ระบบเครือข่ายการท างาน การประยุกตใ์ชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีทางสุขศึกษาอยา่งมี

คุณภาพ 

 

พลบ ๕๑๓   กระบวนการจดัการเรียนรู้และประเมินผลทางสุขศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 513  Learning Management and Evaluation Process in Health Education 

 ศาสตร์และศิลป์ของการจดัการเรียนรู้ องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้ หลกัการออกแบบการ

เรียนรู้ แนวทางและวธีิการจดัการเรียนรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั หลกัและวิธีการ

วิเคราะห์การเรียนรู้ แนวคิดและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัรูปแบบของการจดัการเรียนรู้          

สุขศึกษา 

 

พลบ ๖๑๑  การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษา       ๓(๓-๐-๖) 

PEG 611  Health Education Curriculum Development 

 ทฤษฎีหลกัสูตร แนวคิดและกระบวนการพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษา หลกัการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้าง 

สุขภาวะ ระบบการก าหนดโครงสร้างและเน้ือหา ระบบการออกแบบหลกัสูตร ระบบการน าหลกัสูตรไปใช ้

ระบบการประเมินหลกัสูตร ประเด็นและปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษา  

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

แขนงวชิา  การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

พลบ ๕๒๑  การวเิคราะห์การเคล่ือนไหวและการเรียนรู้ทกัษะกลไก    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 521  Movement Analysis and Motor Skill Learning  

โครงสร้างและรูปแบบการเคล่ือนไหว การประเมินเพื่อวิเคราะห์และพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหวของ 

ผูเ้รียน ประเภทของทกัษะกลไก องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะกลไก การวิจยัทกัษะ

กลไกและการเคล่ือนไหว 

 

พลบ ๕๒๒  การพฒันาสารสนเทศและเทคโนโลยทีางพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 522  Information and Technology Development for Physical Education 

 แนวคิด ทฤษฎีดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

ใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เพื่อการจดัการเรียนรู้ทางพลศึกษา ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

การพฒันาส่ือการเรียนรู้ ระบบเครือข่ายการท างาน การประยกุตใ์ชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีทางพลศึกษาอยา่ง

มีคุณภาพ 

  

พลบ ๕๒๓  กระบวนการจดัการเรียนรู้และประเมินผลทางพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 

PEG 523  Learning Management and Evaluation Process in Physical Education 

 ศาสตร์และศิลป์ของการจดัการเรียนรู้ องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้ หลกัการออกแบบการ

เรียนรู้ แนวทางและวธีิการจดัการเรียนรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้พลศึกษาท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั หลกัและวิธีการ

วิเคราะห์การเรียนรู้ แนวคิดและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัรูปแบบของการจดัการเรียนรู้          

พลศึกษา 

 

 

 

 

 



๒๖ 

พลบ ๖๒๑  การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา       ๓(๓-๐-๖) 

PEG 621  Physical Education Curriculum Development 

 ทฤษฎีหลกัสูตร แนวคิดและกระบวนการพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา หลกัการจดัการเรียนรู้เพื่อสร้าง 

ความรู้ความเขา้ใจดา้นการออกก าลงักาย การกีฬา ระบบการก าหนดโครงสร้างและเน้ือหา ระบบการออกแบบ

หลักสูตร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ ระบบการประเมินหลกัสูตร ประเด็นและปัญหาเก่ียวกับการพฒันา

หลกัสูตรพลศึกษา  

 

หมวดวชิาเลอืก 

พลบ ๕๓๑  การแนะแนวและใหค้ าปรึกษาดา้นสุขภาพ     ๓(๓-๐-๖) 

PEG 531  Health Guidance and Counseling 

 ประวติั ปรัชญาและขอบข่ายของการแนะแนวสุขภาพในสถานศึกษา  ทฤษฎีการใหค้  าปรึกษา  

การจดับริการแนะแนวสุขภาพในโรงเรียนและกลวิธีการให้ค  าปรึกษาดา้นสุขภาพ การจดักิจกรรมการแนะแนว

สุขภาพ ฝึกเทคนิคการให้ค  าปรึกษา การสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้บริการแนะแนวสุขภาพ 

การวเิคราะห์และประเมินผล การใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพกบับุคลการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแนะแนว 

 

พลบ ๕๓๒  การจดัการสร้างเสริมความปลอดภยั      ๓(๓-๐-๖) 

PEG 532  Safety Promotion Management 

  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการเกิดอุบติัเหตุ การวเิคราะห์สาเหตุอุบติัเหตุและความสูญเสียจาก 

อุบติัเหตุ มาตรการป้องกนัอุบติัเหตุ วฒันธรรมความปลอดภยั จิตส านึกแห่งความปลอดภยั และพฤติกรรมความ

ปลอดภยั การก าหนดนโยบายและการด าเนินงานโครงการความปลอดภยัในโรงเรียนและชุมชน 

 

 

 

 

 



๒๗ 

พลบ  ๕๓๓  หลกัการบริหารงานสุขศึกษาและสุขภาพ     ๓(๓-๐-๖) 

PEG 533  Principle of Health Education and Health Administration 

 ปรัชญา หลกัการ และทฤษฎีการบริหารงานสุขศึกษาและสุขภาพ ระบบและกระบวนการบริหาร  

การสร้างวิสัยทศัน์ในการบริหาร การวางแผน การจดัด าเนินงาน และการประเมินงานสุขศึกษาและสร้างเสริม

สุขภาพ บทบาทผูบ้ริหาร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริบทและแนวโนม้ของการบริหารงานสุขศึกษาและสุขภาพ 

 

พลบ ๕๓๔  หลกัการบริหารงานพลศึกษาและกีฬา      ๓(๓-๐-๖) 

PEG 534  Principle of Physical Education and Sport Administration  

 ปรัชญา หลกัการ และทฤษฎีการบริหารงานพลศึกษาและกีฬา ระบบและกระบวนการบริหาร  การ

สร้างวิสัยทศัน์ในการบริหาร การวางแผน การจดัด าเนินงาน และการประเมินงานพลศึกษาและกีฬา บทบาท

ผูบ้ริหาร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริบทและแนวโนม้ของการบริหารงานพลศึกษาและกีฬา 

 

พลบ ๖๓๑  การสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเด็กพิเศษ      ๓(๓-๐-๖) 

PEG 631  Health Promotion for Children with Special Needs 

 แนวคิดและหลกัการจดัการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ทั้งในกลุ่มเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษ กลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่อง และกลุ่มเด็กท่ียากจนและด้อยโอกาส เทคนิคและประสบการณ์         

ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การวิเคราะห์และก าหนด

นโยบายในสถานศึกษาเพื่อการจดัโครงการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

 

พลบ ๖๓๒  พลศึกษาพิเศษ        ๓(๓-๐-๖) 

PEG 632  Special Physical Education  

 กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษ เทคนิคการจดัการเรียนร่วม การเขียนโปรแกรม 

รายบุคคล และการวิเคราะห์กิจกรรม อภิปรายถึงความพิการต่าง ๆ กลยุทธ์การสอน กิจกรรมเสนอแนะและ

กิจกรรมตอ้งหา้มในวชิาพลศึกษา 

 



๒๘ 

พลบ ๖๓๓  วจิยัเชิงคุณภาพทางการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา     ๓(๓-๐-๖) 

PEG 633  Qualitative Research on Leaning Management in Health Education 

  คุณลักษณะส าคญัของวิจยัเชิงคุณภาพ วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีนิยมใช้ในการจดัการเรียนรู้         

สุขศึกษา เทคนิคพื้นฐานท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล  การ

แปลผลขอ้มูล การเขียนรายงานการวจิยัเชิงคุณภาพทางการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา  

 

พลบ ๖๓๔  วจิยัเชิงคุณภาพทางการจดัการเรียนรู้พลศึกษา     ๓(๓-๐-๖) 

PEG 634  Qualitative Research on Leaning Management in Physical Education 

  คุณลักษณะส าคญัของวิจยัเชิงคุณภาพ วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีนิยมใช้ในการจดัการเรียนรู้         

พลศึกษา  เทคนิคพื้นฐานท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล  การ

แปลผลขอ้มูล การเขียนรายงานการวจิยัเชิงคุณภาพทางการจดัการเรียนรู้พลศึกษา  

 

พลบ ๖๓๕  อุดมการณ์โอลิมปิกและจริยธรรมวชิาชีพ     ๓(๓-๐-๖) 

PEG 635  Olympism and Professional Ethics 

  อุดมการณ์และกิจการโอลิมปิกในโลก องค์กรกีฬา สถาบนัระดับต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมกีฬาและ

อุดมการณ์โอลิมปิก จริยธรรมในวิชาชีพ กระบวนการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ค่านิยม หลักการในการจัด

กิจกรรม การมีน ้าใจนกักีฬา ความรุนแรงในการกีฬา ความเสมอภาค สารกระตุน้ เทคโนโลยี การตดัสิน การวิจยั 

และการพฒันาคุณธรรม 

   

พลบ ๖๓๖  การจดัการรายการและส่ิงอ านวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา  ๓(๓-๐-๖) 

PEG 636  Events and Facilities Management in Physical Education and Sports 

  ทฤษฏี หลกัการในการวางแผนและการจดัรายการกิจกรรมทางการกีฬาทั้งระดบัใหญ่และเล็ก 

สอดคล้องกบัเป้าหมายทางการตลาดขององค์การทางการกีฬา การหาและระดมทุนส าหรับการจดักิจกรรม

ทางการกีฬา และการสัมมนา หลกัการวางแผนและจดัการกบัส่ิงอ านวยความสะดวกทางการกีฬา การจดัการ

บุคลากร การใชแ้ละบ ารุงรักษาส่ิงอ านวยความสะดวกทางการกีฬาทั้งในร่มและกลางแจง้ 



๒๙ 

พลบ ๖๓๗  การศึกษาอิสระ        ๓(๒-๒-๕) 

PEG 637  Independent Study  

  คน้ควา้ อ่าน วิพากษ์และวิเคราะห์หวัขอ้ท่ีผูเ้รียนเลือกเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา หรือ

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้ค  าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และน าเสนอผล

การศึกษา 

 

พลบ ๖๙๙  ปริญญานิพนธ์        ๑๒ หน่วยกิต 

PEG 699  Thesis 

  การวจิยัในสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแขนงวชิาการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา

และการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

  



๓๐ 

 ๓.๒ ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  ๓.๒.๑ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตวั        

บตัรประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวฒิุและสาขาวชิา 
 

สถาบัน/ปีทีส่ าเร็จ 

นางสาวสาล่ี 
สุภาภรณ์ 

๓๒๑๐๑๐๐๖๐
XXXX 

 

รอง
ศาสตราจารย ์

Ed.D. (Physical 
Education: Pedagogy)  
M.S. (Physical 
Education: Sport 
Biomechanics)  
กศ.ม. (พลศึกษา)  
 
กศ.บ. (พลศึกษา) 

University of Massachusetts, 
Amherst/๒๕๔๑ 
Illinois State University 
/๒๕๓๙ 
 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/ 
๒๕๒๖ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ /
๒๕๒๔ 

นางพิมพา 
ม่วงศิริธรรม 

๓๑๖๙๙๐๐๐๘ 
XXXX 

อาจารย ์ ค.ด. (พลศึกษา) 
ค.ม.(พลศึกษา) 
 กศ.บ. (พลศึกษา)  

จุฬาลงกรณ์หาวทิยาลยั /๒๕๔๕ 
จุฬาลงกรณ์หาวทิยาลยั /๒๕๓๘ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ /
๒๕๒๕ 

นายอนนัต ์
มาลารัตน์ 

๓๑๔๐๔๐๐๑๒ 
XXXX 

อาจารย ์ กศ.ด. (วจิยัและ
ประเมินผลการศึกษา) 
กศ.ม.(สุขศึกษา) 
  
ส.บ.(บริหาร
สาธารณสุข) 
ส.บ. (อาชีวอนามยั
และความปลอดภยั) 
ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวทิยาลยันเรศวร /๒๕๕๑ 
 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/
๒๕๓๙ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
/๒๕๓๗ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
/๒๕๓๕ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
/๒๕๓๓ 

นายพชัร์ชศกัด์ิ  
ธญัประจญับาน 

๓๑๐๒๒๐๑๘๓ 
XXXX 

อาจารย ์ ค.ด. (พลศึกษา) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั /
๒๕๔๖ 



๓๑ 

กศ.ม. (การศึกษา
พิเศษ)     
ค.ม. (พลศึกษา)  
 
วท.บ. (วทิยาศาสตร์
การกีฬา) 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/ 
๒๕๓๘ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั/
๒๕๓๗ 
มหาวทิยาลยัมหิดล / ๒๕๓๒ 
 

นางสาวสุนนัทา 
ศรีศิริ 

๓๑๑๐๔๐๑๑๘ 
XXXX 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

D.S.M. (Sport 
Management)  
สค.ม.(ประชากรศาสตร์)              
 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

The United States Sports 
Academy /๒๕๕๑ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั /
๒๕๔๒ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ /
๒๕๓๘ 

 

 ๓.๒.๒ อาจารยป์ระจ า 
ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตวั        

บตัรประชาชน 
ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุและสาขาวชิา 

นางสาวสาล่ี สุภาภรณ์ ๓๒๑๐๑๐๐๖๐ XXXX 
 

รองศาสตราจารย ์ Ed.D. (Physical 
Education: Pedagogy)  

นางสาวสุปราณีวิ์  ขวญับุญจนัทร์ ๓๑๒๙๙๐๐๒๒ XXXX รองศาสตราจารย ์ Ed.D. (Curriculum and 
Supervision) 

นายเทเวศร์ พิริยะพฤนท ์ ๓๑๐๑๔๐๐๐๙ XXXX รองศาสตราจารย ์ ค.ม. (พลศึกษา) 
นายธงชยั เจริญทรัพยม์ณี ๓๒๔๐๑๐๐๒๔ XXXX รองศาสตราจารย ์ ค.ม. (พลศึกษา) 
นายไพบูลย ์ศรีชยัสวสัด์ิ ๓๓๐๙๙๐๑๒๘ XXXX รองศาสตราจารย ์ กศ.ม. (พลศึกษา) 
นางสาวพรสุข หุ่นนิรันดร์ ๓๑๐๐๖๐๑๓๐ XXXX รองศาสตราจารย ์ H.S.D. (Health and Safety 

Education)  
นายภาคภูมิ รัตนโรจนากลู ๓๔๖๐๗๐๐๐๔XXXX รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การจดัการทาง  

การกีฬา) 
นายทรงพล ต่อนี ๓๗๓๐๔๐๐๓๐XXXX ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (อายรุศาสตร์      

เขตร้อน) 



๓๒ 

นางสาวสุนนัทา ศรีศิริ ๓๑๑๐๔๐๑๑๘ XXXX ผูช่้วยศาสตราจารย ์ D.S.M. (Sport 
Management) 

นายพิชิต เมืองนาโพธ์ิ ๓๒๔๙๙๐๐๒๖ XXXX อาจารย ์ Ph.D. (Sport Science: 
Sport Psychology) 

นางพิมพา ม่วงศิริธรรม ๓๑๖๙๙๐๐๐๘ XXXX อาจารย ์ ค.ด. (พลศึกษา) 
นายอนนัต ์มาลารัตน์ ๓๑๔๐๔๐๐๑๒ XXXX อาจารย ์ กศ.ด. (วจิยัและ

ประเมินผลการศึกษา) 
นายพชัร์ชศกัด์ิ ธญัประจญับาน ๓๑๐๒๒๐๑๘๓ XXXX อาจารย ์ ค.ด. (พลศึกษา) 

 ๓.๒.๓  อาจารยพ์ิเศษ 
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล คุณวฒิุและสาขาวชิา 
๑. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชนี ขวญับุญจนั ค.ด. (พลศึกษา) 
๒. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญส่ง โกสะ Ph.D. (Physical Education) 
๓. รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ กศ.ด.(พฒันศึกษาศาสตร์) 
๔. รองศาสตราจารย ์ดร.เอมอชัฌา วฒันบุรานนท ์ Ed.D. (School and Community 

Health Education) 
๕. รองศาสตราจารย ์ดร. สุจิตรา สุคนธทรัพย ์ ค.ด. (พฒันศึกษา) 
๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐั อินทรปาณ Ph.D. (Physical Education) 
๗. อาจารย ์ดร.ศกัด์ิชาย ทพัสุวรรณ Ph.D. (Physical Education) 
๘. อาจารย ์ดร. ปัทมา กิติถาวร Ed.D. (Curriculum and Instruction) 
๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุรียพ์นัธ์ุ วรพงศธร ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 

 ไม่มี 

 ๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  -  

 ๔.๒  ช่วงเวลา 

  -  

 



๓๓ 

 ๔.๓  การจดัเวลาและตารางสอน 

  -  

๕.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

 ขอ้ก าหนดในการวจิยัตอ้งเป็นหวัขอ้ทางสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา ซ่ึงเป็นไปตามแขนงวชิาท่ี
นิสิตเลือกเขา้ศึกษา และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ 
 ๕.๑  ค าอธิบายโดยยอ่ 
 การวจิยัรายบุคคลทางสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ซ่ึงเป็นไปตามแขนงวิชาท่ีนิสิตเลือกเขา้ศึกษา 
เป็นงานวิจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในแก่นสาระของสาขาวชิา และแขนงวชิา งานวจิยัควรมีความส าคญั
และแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของผูเ้รียนในการน าผลการวจิยัไปพฒันาคุณภาพการศึกษาดา้นสุขศึกษาและ
พลศึกษา โดยเนน้จริยธรรมในการวจิยั 
 ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กล่าวคืองานวจิยัตอ้ง
สามารถพิสูจน์ได ้ผลการวจิยัสามารถอธิบายไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ รวมทั้งน าไปพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นิสิตสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้างงานวจิยัไดด้ว้ยตนเองต่อไป 
 ๕.๓  ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี ๓ เป็นตน้ไป 
 ๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 
 ปริญญานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต 
 ๕.๕  การเตรียมการ 
 คณะพลศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ ใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือนิสิตดา้นวจิยัและ
วชิาการ โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 
  ๕.๕.๑  จดัโครงการสัมมนาในแต่ละแขนงวชิาเพื่อใหมี้ความรู้ดา้นวิจยัและกระบวนการวจิยั ใน
ภาคการศึกษาท่ี ๓ 
  ๕.๕.๒  จดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก าหนดตารางเวลาและจดัท าบนัทึกการให้
ค  าปรึกษาแก่นิสิต 
  ๕.๕.๓  ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ์ 
 
 



๓๔ 

 ๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
 หลกัสูตรก าหนดใหมี้การสอบเคา้โครงการปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และตอ้งมีการตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 
 

หมวดที ่๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์และเสียสละเพื่อ
สังคม 

ส่งเสริม และสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณในการ
ท างารนวจิยั ไม่บิดเบือนขอ้มูล เพื่อใหไ้ดผ้ลการ
วเิคราะห์ตามท่ีตอ้งการ มีการจดักิจกรรมการเก็บ
ขอ้มูล กิจกรรมค่ายการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
เพื่อใหนิ้สิตไดป้ระยกุตค์วามรู้ในการสอนวชิา         
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒.สามารถน าความรู้ดา้นการเรียนรู้สุขศึกษาและ     
พลศึกษาไปท างานวจิยั และประยกุตใ์นการประกอบ
อาชีพและการศึกษาต่อระดบัสูง 

รายวชิาต่าง ๆในหลกัสูตรเนน้ความรู้ดา้นทฤษฎีการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และการประยกุตใ์ช้ 

๓.มีทกัษะการคิดวเิคราะห์อยา่งมีตรรกะ ทุกรายวชิาตอ้งมีกิจกรรมการเรียน การตั้งค  าถามใน
ระดบัวเิคราะห์ สังเคราะห์ การน าไปใช ้มีการฝึกตั้งขอ้
โตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล รวมทั้งการมอบหมายงานท่ีท าให้
นิสิตไดฝึ้กทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา ท าโครงการวิจยั
การเรียน การเขียนรายงานวิจารณ์บทความ 

๔.มีทกัษะในการใหค้  าเสนอแนะอยา่งสร้างสรรค ์ ใหนิ้สิตประเมินการน าเสนอผลงานในชั้นเรียนทั้งของ
ตนเองและเพื่อน และแสดงความคิดเห็นบนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๕.มีทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นผูใ้ฝ่รู้ มีการใชบ้ทเรียนออนไลน์ผสมผสานกบัการเรียนใน
ชั้นเรียน มีการมอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

๖.มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหา มีความอดทนต่อปัญหา
และอุปสรรค 

มีการแกโ้จทยปั์ญหาจากขอ้มูลการจดัการเรียนรู้      
สุขศึกษาและพลศึกษา การเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
รวมทั้งการท างานวจิยั 



๓๕ 

๗.มีความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะ มีการมอบหมายงานกลุ่ม เนน้การอภิปรายและสัมมนา 
การจดัโครงการ 

 

๒. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

  ๒.๑  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม 
กลยทุธ์การสอน วธีิการวดัและประเมิน 

๑.มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย์
สุจริต มีจรรยาบรรณทางวชิาการ/
วจิยั และมีจิตอาสา 

- ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน
จรรยาบรรณทางวชิาการ/วจิยัทุก
รายวชิา 
-ก าหนดใหมี้นิสิตจดักิจกรรม/
โครงการบริการวชิาการแก่สังคม 

-การพิจารณาผลงานของนิสิตและ
มีบทลงโทษหากคดัลอกผลงาน
ของผูอ่ื้น 
-การสรุปผลการรายงานผลการจดั
กิจกรรม/โครงการ 

๒.มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความ
รับผดิชอบ และปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของสังคม 

-ก าหนดบทลงโทษหากส่งงาน
ล่าชา้กวา่ก าหนด และกระท าการ 
ใด ๆท่ีขดัต่อขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั 

-การประเมินจากการเขา้ชั้นเรียน
ตรงเวลาและการส่งงานตาม
ก าหนดเวลาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  ๒.๒  ดา้นความรู้  
ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ กลยทุธ์การสอน วธีิการวดัและประเมิน 

๑.มีความรู้และความเขา้ใจในการ
จดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

- บรรยาย อภิปราย สัมมนาร่วมกนั
ระหวา่งอาจารยก์บันิสิต 
-วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการจดัการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้
ทฤษฎีท่ีทนัสมยั 
-เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาบรรยายใน
รายวชิาต่าง ๆ 
-เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงาน
ภายนอก 

-แบบฝึกแกโ้จทยปั์ญหา ขอ้มูลการ
จดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
-การสอบกลาง และปลายภาค
การศึกษา 
-การท าโครงงาน/รายงาน 
-การน าเสนอผลงาน 
-การสรุปบทความวิจยัและการ
เขียนวพิากษ ์

๒.สามารถสร้างงานวจิยัจากความรู้
ดา้นการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและ

-ก าหนดใหนิ้สิตศึกษาคน้ควา้ใน
หวัขอ้ท่ีสนใจ 

-การน าเสนอหวัขอ้วิจยั และ
น าเสนองานวจิยั 



๓๖ 

พลศึกษา เพื่อเผยแพร่งานใน
ระดบัชาติ  

-ฝึกการท างานวิจยัเด่ียว 
-ฝึกนิสิตใหเ้ป็นผูช่้วยวจิยั 

-สอบเคา้โครงวิจยั 
-สอบปากเปล่า 

  ๒.๓  ดา้นทกัษะทางปัญญา  
ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา กลยทุธ์การสอน วธีิการวดัและประเมิน 
๑.สามารถวเิคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการจดัการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้
ทฤษฎีทางการจดัการเรียนรู้ 

- ท  าแบบฝึกแกโ้จทยปั์ญหา
ทางดา้นการจดัการเรียนรู้            
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

-ขอ้สอบแต่ละรายวชิาเนน้การคิด
วเิคราะห์ 
 

๒.สามารถบูรณาการงานวิจยัดา้น
การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและ     
พลศึกษา เพื่อน าไปพฒันาวชิาการ
และวชิาชีพ 

-กิจกรรม/โครงการบริการวชิาการ
แก่สังคม 

-จ านวนกิจกรรม/โครงการ 

  ๒.๔  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  
ผลการเรียนรู้ดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
กลยทุธ์การสอน วธีิการวดัและประเมิน 

๑.สามารถใชภ้าษาไทยในการส่ือ
สวารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
เพื่อใหนิ้สิตไดฝึ้กการใชภ้าษาได้
อยา่งเหมาะสม 

-การสังเกตพฤติกรรม 
-การน าเสนอในชั้นเรียน 
-การเขียนรายงาน 

๒.เขา้ใจบทบาทของตนเองและ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

-มอบหมายงานเป็นกลุ่มยอ่ย 
-การสอนโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียนและผูเ้รียน ระหวา่ง
ผูเ้รียนและผูส้อน 

-การประเมินจากผลงานทั้งใน
ระดบับุคคลและระดบักลุ่ม 
-สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน
ระหวา่งท ากิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 

  ๒.๕  ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใชเ้ทคโนโลยี 

กลยทุธ์การสอน 
 
 

วธีิการวดัและประเมิน 
 
 

๑.สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบคน้ขอ้มูล
และการน าเสนอรายงาน 

-ใหนิ้สิตศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
โดยอาจารยเ์สนอแหล่งขอ้มูล
คน้ควา้แต่ละรายวชิาผา่นระบบ

-ประเมินจากสถิติการใชร้ะบบ
อินเตอร์เน็ทในการเรียนและการส่ง
งาน 



๓๗ 

อินเตอร์เน็ท 
-จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
-มอบหมายใหนิ้สิตส่งงานและ
แสดงความคิดเห็นผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ท 

๒. สามารถใชซ้อฟทแ์วร์และ
ขอ้มูลทางสถิติเพื่อวเิคราะห์
งานวจิยั 

-เชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติมาบรรยาย 
-ใหนิ้สิตท างานวิจยั 
-การสอนใชซ้อฟทแ์วร์วิเคราะห์
ขอ้มูล 

-การประเมินจากแบบฝึกใน
รายวชิา 
-การน าเสนอผลงาน 

 



๓๘ 

๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  

      (Curriculum Mapping) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรสะทอ้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ด ้ประกอบดว้ย 
 ๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
     ๓.๑.๑  มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจรรยาบรรณทางวชิาการ/วิจยั และมีจิตอาสา 
     ๓.๑.๒  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ และปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของสังคม 

 ๓.๒ ความรู้ 
  ๓.๒.๑  มีความรู้และความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
  ๓.๒.๒ สามารถสร้างงานวจิยัจากความรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อ
เผยแพร่งานในระดบัชาติ  
     ๓.๓ ทกัษะทางปัญญา 
  ๓.๓.๑  สามารถวเิคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โดยใชท้ฤษฎีทางการจดัการเรียนรู้ 
  ๓.๓.๒  สามารถบูรณาการงานวจิยัดา้นการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อน าไป
พฒันาวชิาการและวชิาชีพ 
      ๓.๔ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลและความรับผิดชอบ 
  ๓.๔.๑ สามารถใชภ้าษาไทยในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๔.๒  เขา้ใจบทบาทของตนเองและความแตกต่างระหวา่งบุคคล สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 ๓.๕ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ๓.๕.๑ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลและการน าเสนอรายงาน 
  ๓.๕.๒ สามารถใชซ้อฟทแ์วร์และขอ้มูลทางสถิติเพื่อการวเิคราะห์งานวจิยั 
  



๓๙ 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

 

 
 
 

รายวชิา 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทาง
ปัญญา 

๔.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผดิชอบ 

๕.ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
พฐ ๕๐๑  ชีวิตกบัการศึกษา           
พฐ ๕๐๒  เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อ
สร้างและส่ือสารความรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พลบ ๕๐๑  การวเิคราะห์สถิติทาง    
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
พลบ ๕๐๒  ระเบียบวธีิวจิยัทาง      
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
พลบ ๕๐๓  สัมมนากระบวนทศัน์ใน
วชิาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
พลบ ๕๑๑  การส่ือสารสุขภาพและ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
พลบ ๕๑๒  การพฒันาสารสนเทศ
และเทคโนโลยทีางสุขศึกษา 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
พลบ ๕๑๓  กระบวนการจดัการ
เรียนรู้และการประเมินผลทาง 
สุขศึกษา 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

พลบ ๕๒๑  การวเิคราะห์การ
เคล่ือนไหวและการเรียนรู้ทกัษะกลไก 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

   
 



๔๐ 

 
 
 

รายวชิา 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทาง
ปัญญา 

๔.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผดิชอบ 

๕.ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
พลบ ๕๒๒  การพฒันาสารสนเทศ
และเทคโนโลยทีางพลศึกษา 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
พลบ ๕๒๓  กระบวนการจดัการ
เรียนรู้และการประเมินผลทาง 
พลศึกษา 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

พลบ ๖๑๑  การพฒันาหลกัสูตร          
สุขศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พลบ ๖๒๑  การพฒันาหลกัสูตร          
พลศึกษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พลบ ๕๓๑  การแนะแนวและให้
ค  าปรึกษาดา้นสุขภาพ 

          

พลบ ๕๓๒  การจดัการสร้างเสริม
ความปลอดภยั 

 
          

พลบ ๕๓๓  หลกัการบริหารงาน    
พลศึกษาและกีฬา 

 
          

พลบ ๕๓๔ หลกัการบริหารงาน     
สุขศึกษาและสุขภาพ 

 
          

พลบ ๖๓๑  การสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับเด็กพิเศษ 

 
          

พลบ ๖๓๒  พลศึกษาพิเศษ           

พลบ ๖๓๓  วจิยัเชิงคุณภาพทางการ
จดัการเรียนรู้สุขศึกษา 

 
          



๔๑ 

 
 
 

รายวชิา 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทาง
ปัญญา 

๔.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่าง
บุคคลและ
ความ

รับผดิชอบ 

๕.ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
พลบ ๖๓๔  วจิยัเชิงคุณภาพทางการ
จดัการเรียนรู้พลศึกษา 

 
          

พลบ ๖๓๕ อุดมการณ์โอลิมปิกและ
จริยธรรมวชิาชีพ 

          

พลบ ๖๓๖  การจดัการรายการและส่ิง
อ านวยความสะดวก 

          

พลบ ๖๓๗  การศึกษาอิสระ           

พลบ ๖๙๙  ปริญญานิพนธ์           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

หมวดที ่๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

๑.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
หลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ การวดัและประเมินผลการศึกษา ขอ้ ๒๖ – ขอ้ 
๓๒ (ภาคผนวก ง) โดยมีการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวชิา ดงัน้ี 

 

ระดบัขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 

A ดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐ 
B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 
B ดี (Good) ๓ 

C+ ดีพอใช ้(Fair Good) ๒.๕ 
C พอใช ้(Fair) ๒ 

D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 
D อ่อนมาก (Very Poor) ๑ 
E ตก (Fail) ๐.๐ 

 

 หลกัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหา กระบวนการวจิยั การเขียน และ
การสอบปากเปล่า ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ การประเมินใหก้ระท า
หลงัจากนิสิตสอบปากเปล่าผา่นแลว้ และใหผ้ลการประเมินเป็นดงัน้ี 

    ระดบัขั้น  ความหมาย 
        P   ผา่น (Pass) 

    F   ไม่ผา่น (Fail) 
 หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ใหผ้ลการประเมิน
เป็นดงัน้ี 
    ระดบัขั้น  ความหมาย 
        P   ผา่น (Pass) 

    F   ไม่ผา่น (Fail) 
 
 



๔๓ 

๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
หลกัสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกดา้นตามท่ีก าหนดไวใ้นกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวชิา และมี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบและการตดัสินผลการเรียน และมีความร่วมมือกบั
สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในการทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจดัท ารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลกัฐาน
การบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปี 
 

๓.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
นิสิตจะขอรับปริญญาไดต้อ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป ดงัน้ี 
๑.   มีเวลาเรียนท่ีมหาวทิยาลยัน้ีไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีการศึกษา และมีระยะเวลาการศึกษาตามท่ี  

ก าหนดในขอ้ ๑๒ 
  ๒.   สอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 
  ๓.   ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
  ๔.   สอบภาษาต่างประเทศได ้หรือไดรั้บการยกเวน้ตามขอ้ ๔๓.๒ 
  คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก ๒ 

๑. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้ง 

๒. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
๓. ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงาน 

หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper) 
 ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในขอ้น้ี หากมีเหตุผลอนัควร บณัฑิตวทิยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา 
ใหก้บันิสิตไดค้ร้ังละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา โดยการอนุมติัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั และเม่ือไดรั้บการอนุมติั
แลว้ตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามขอ้ ๒๕ 
   
 
 
 
 



๔๔ 

หมวดที ่๖ การพฒันาคณาจารย์ 
 

๑.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑ บณัฑิตวทิยาลยัจดัปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจดัการเรียนการสอนและบทบาทหนา้ท่ี 

ของอาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา พร้อมทั้งจดัท าคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานให้
อาจารยใ์หม่ 
  ๑.๒ คณะและภาควชิาช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตและรายละเอียดต่าง ๆในหลกัสูตร 
  ๑.๓ คณะและภาควชิาก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารยใ์นคณะและ
ภาควชิา 
  ๑.๔ มีระบบอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารยใ์หม่ 
 

๒.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
๒.๑ การพฒันาทกัษะการจดัดารเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
 ๒.๑.๑ ส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบติัท่ี 

เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
 ๒.๑.๒ สนบัสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ 

คณาจารย ์และน าความท่ีไดม้าปรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
  ๒.๒ การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืน ๆ 
   ๒.๒.๑ มหาวทิยาลยั บณัฑิตวทิยาลยั และคณะจดัสรรทุนสนบัสนุนใหค้ณาจารยท์  า
วจิยัตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
   ๒.๒.๒ คณะและภาควชิาส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมและน าเสนอผลงานวิจยัในการ
ประชุมหรือการสัมมนาในระดบัชาติและนานาชาติ 
   ๒.๒.๓ คณะส่งเสริมใหค้ณาจารยแ์ลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวจิยัร่วมกบั
คณาจารยจ์ากสถาบนัอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   ๒.๒.๔ คณะส่งเสริมใหค้ณาจารยล์าศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
 
 
 
 



๔๕ 

หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
 ทุกหลกัสูตรจะตอ้งก าหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรใหช้ดัเจน ซ่ึงอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย
ประเด็นหลกั ๗ ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 
 

๑. การบริหารหลกัสูตร ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ 

และอาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระท าทุกปี
อยา่งต่อเน่ือง 
  ๑.๒ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทุก ๒ เดือน เพื่อติดตาม ก ากบั ดูแลคุณภาพ
ของหลกัสูตร 
  ๑.๓ มีการจดัท ารายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ก่อนการเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 
  ๑.๔ มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 
  ๑.๕ มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงั
ส้ินสุดปีการศึกษา 
  ๑.๖ มีการประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจุบนั และ
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา เพื่อพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. ๗ ของปีท่ีแลว้ 
 

๒.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจัิย 
๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
 ๒.๑.๑ การวางแผนการจดัสรรงบประมาณเงินรายไดใ้นแต่ละปี โดยจดัโครงการ/ 

กิจกรรม ใหก้บันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ๕ ดา้น ดงัน้ี ดา้นวชิาการ ดา้นกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ดา้นบ าเพญ็
ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นนนัทนาการ ดา้นส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
   ๒.๑.๒ จดัสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดใ้นการเชิญอาจารย์
พิเศษ/วทิยากร/ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขามาบรรยาย 



๔๖ 

   ๒.๑.๓ จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑเ์พื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
  ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 
   ๒.๒.๑ สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 
   - ใชอ้าคารคณะพลศึกษา ประสานมิตร และองครักษ ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
   - คณะจดัสรรห้องเรียนใหแ้ก่นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 
   ๒.๒.๒ หอ้งสมุด 
  มหาวทิยาลยัมีแหล่งความรู้ท่ีสนบัสนุนดา้นวชิาการ คือ ส านกัหอสมุดกลาง ประสานมิตร และ
หอสมุด องครักษ ์มีหนงัสือดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา จ านวนประมาณ ๔,๐๐๐ เล่ม มีวารสารดา้นสุขศึกษาและ
พลศึกษาและวารสารท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนประมาณ ๓๐ ฉบบั ไดแ้ก่ ส านกัหอสมุดกลางมีฐานขอ้มูลออนไลน์ เช่น 
ฐานขอ้มูล ThaiLIS  ฐานขอ้มูลปริญญานิพนธ์ นอกจากน้ีคณะก าหนดใหทุ้กรายวชิามีแหล่งสืบคน้ออนไลน์เป็น
แหล่งความรู้เพิ่มเติม 
  ๒.๓ การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
   ๒.๓.๑ คณะ/ภาควชิา จดัสรรงบประมาณประจ าปีในการจดัหาทรัพยากรการเรียนการ
สอน ต ารา วารสารวชิาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒.๓.๒ คณะ/ภาควชิาใหผู้ส้อนเสนอความตอ้งการทรัพยากรเพื่อการจดัหา 
   ๒.๓.๓ คณาจารยร่์วมกนัประชุมเพื่อวางแผนจดัท าขอ้เสนองบประมาณครุภณัฑ ์และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
   ๒.๓.๔ คณะ/ภาควชิาจดัสรรงบประมาณในการจดัหาวสัดุครุภณัฑส์ าหรับ
หอ้งปฏิบติัการวจิยั หอ้งศึกษาคน้ควา้ส าหรับอาจารยแ์ละนิสิต 
  ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   ๒.๔.๑ ส ารวจความตอ้งการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผูส้อน
และผูเ้รียน 
   ๒.๔.๒ ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวชิา 
   ๒.๔.๓ สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั คณะ และภาควชิาท่ี
ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถใชบ้ริการได ้
 
 
 
 



๔๗ 

๓. การบริหารคณาจารย ์
๓.๑ การรับอาจารยใ์หม่ 
การรับอาจารยใ์หม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองหลกัเกณฑ ์วธีิ 

สรรหา การจา้ง การบรรจุแต่งตั้ง การท าสัญญาจา้ง และการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
   ๓.๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมทุก ๒ เดือน เพื่อวางแผนการปฏิบติังาน
ประจ าปี และติดตามทบทวนการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา 
   ๓.๒.๒ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตามและทบทวนมา
พิจารณาปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป  
  ๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 
   ๓.๓.๑ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีนโยบายในการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
มาร่วมสอนในบางรายวชิา และบางหวัขอ้ท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
   ๓.๓.๒ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเชิญอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัอ่ืน
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
   ๓.๓.๓ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดใหอ้าจารยพ์ิเศษมีแผนการสอนตาม
ค าอธิบายรายวชิาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเป็นผูป้ระสานงาน 
 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๔.๑ การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๔.๑.๑ คณะ/ภาควชิาก าหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนใหต้รงตามภาระหนา้ท่ีท่ี 

ตอ้งรับผดิชอบก่อนการรับเขา้ท างาน 
   ๔.๑.๒ บุคลากรตอ้งผา่นการสอบแข่งขนั ซ่ึงประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียนและการ
สอยสัมภาษณ์ โดยใหค้วามส าคญัต่อความสามารถในการปฏิบติังานตามต าแหน่ง และมีทศันคติท่ีดีต่อการ
ใหบ้ริการแก่อาจารยแ์ละนิสิต 
   ๔.๑.๓ การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลสนบัสนุนการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 
   

 



๔๘ 

๔.๒ การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน 
   ๔.๒.๑ คณะ/ภาควชิาสนบัสนุนใหบุ้คลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานท่ีสอดคลอ้งกบั
งานท่ีรับผดิชอบ 
   ๔.๒.๒ คณะ/ภาควชิาใหบุ้คลากรร่วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวชิาการ 
เพื่อเพิ่มพนูทกัษะดา้นการให้บริการ 
 

๕.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิตบัณฑิตศึกษา 
๕.๑ การใหค้  าปรึกษาดา้นวชิาการ และอ่ืน ๆแก่นิสิต 
คณะ/ภาควชิาจดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาและคู่มือส าหรับนิสิต เพื่อใหค้  าแนะน าดา้นวชิาการ  

ทุนสนบัสนุนการวิจยั ระเบียบและขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั 
  ๕.๒ การอุทธรณ์ของนิสิต 
  สถาบนัตอ้งมีการจดัระบบท่ีเปิดโอกาสใหนิ้สิตอุทธรณ์ในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบั
วชิาการ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์เหล่านั้น 
 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
๖.๑ ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 

ตลาดแรงงาน 
  ๖.๒ ส ารวจการไดง้านท าของบณัฑิตและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี 
  ๖.๓ เชิญผูเ้ก่ียวขอ้งประชุมเพื่อปรับปรุงเน้ือหารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคมและตลาดแรงงานทุก ๕ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑดี์ต่อเน่ือง ๒ ปีการศึกษา เพื่อ 

ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผา่น คือ มีการ
ด าเนินงานตามขอ้ ๑-๕ และอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวแ้ต่ละปี 
 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติหรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

๓.มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

 X X X X 

๔.จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั 
หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

 X X X X 

๕.จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

 X X X X 

๖.มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.
๔ (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ ของรายวชิาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

 X X X X 

๗.มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กล
ยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแลว้ 

  X X X 



๕๐ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

 
ปีการศึกษา 

 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๘.อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

๙.อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ 
และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

๑๐.จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) 
ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

๑๑.ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ ๓.๕ 
จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

   X X 

๑๒.ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต
ใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

    X 

๑๓.ระดบัความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน
และส่ิงอ านวยความสะดวก/ทรัพยากรสนบัสนุนใน
รายวชิาเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

 X X X X 

 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยทุธ์การสอน 
 ๑.๑.๑ ก่อนการสอน 
 อาจารยใ์นคณะ/ภาควชิา ประชุมร่วมกนัก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อพิจารณาโครงการสอน 

ของรายวชิาท่ีจะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและขอค าแนะน า เพื่อน าไปวางแผนกลยทุธ์การ
สอนส าหรับรายวชิาท่ีอาจารยแ์ต่ละคนรับผดิชอบ 
   ๑.๑.๒ ระหวา่งสอน 
   อาจารยผ์ูส้อนสังเกตพฤติกรรมนิสิตท่ีแสดงถึงความเขา้ใจ สอบถามจากนิสิตถึง
ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ดว้ยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรือใชแ้บบสอบถาม 
   ๑.๑.๓ หลงัการสอน 
   อาจารยผ์ูส้อนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมทีแสดงออก การท ากิจกรรม
แบบฝึกหดั และผลการสอบ ผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะน ามาพฒันาประสิทธิภาพกลยทุธ์การสอนประกอบกบั
การปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 
  ๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 
   ๑.๒.๑ นิสิตประเมินการสอนอาจารยใ์นทุกดา้น เช่น กลวธีิการสอน การตรงต่อเวลา 
การช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา เกณฑก์ารวดัและประเมินผล และการใชส่ื้อการสอน โดยใชแ้บบ
ประเมิน มศว ปค. ๐๐๓ ผา่นระบบออนไลน์ 
   ๑.๒.๒ การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ไดแ้ก่ การประเมินตนเอง การ
ประเมินจากเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา โดยสังเกตวธีิสอน ส่ือการสอน กิจกรรม/งานท่ีมอบหมายแก่นิสิต 
และความสอดคลอ้งกบัโครงการสอน 
   ๑.๒.๓ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่ง
ประสิทธิภาพของกลยทุธ์การสอนกบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต 
 

๒. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
๒.๑ การท าวจิยัเพื่อประเมินคุณภาพหลกัสูตร โดยสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อน นิสิตปัจจุบนั  

และบณัฑิตท่ีส าเร็จตามหลกัสูตร 



๕๒ 

  ๒.๒ การประเมินวพิากษห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ด าเนินการหลกัสูตร การเยีย่มชม และการสัมภาษณ์อาจารย ์และนิสิต 
  ๒.๓ การประเมินความพึงพอใจจากนายจา้งหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อคุณภาพของบณัฑิต 
หลกัสูตรแลการส ารวจการไดง้านของบณัฑิต 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามตวับ่งช้ีในหมวดท่ี ๗ ขอ้ ๗ โดยคณาจารย ์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดบัภาควชิา โดยคณบดีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุ
นอกภาควชิาและสถาบนั 
 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
๔.๑ อาจารยป์ระจ าวชิารายงานผลการด าเนินการรายวชิาต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเม่ือ 

จบภาคการศึกษา 
  ๔.๒ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอผลการด าเนินการรายวชิาต่อคณบดีในการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 
  ๔.๓ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในหมวดท่ี ๗ ขอ้ ๗ 
จากการประเมินคุณภาพภายในภาควชิา และวางแผนปรับปรุงตามขอ้เสนอของคณะกรรมการประเมิน 
  ๔.๔ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการ
ประเมินในขอ้ ๒ และขอ้ ๓ และวางแผนปรับปรุง/พฒันาการด าเนินงานหลกัสูตรทุก ๕ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประวตัอิาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
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สาล่ี สุภาภรณ์. (๒๕๔๖).  การบริหารกายและจิตแบบชิกง. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร. 
 

วซีีด ี
สาล่ี สุภาภรณ์. (๒๕๔๗). วซีีดีโยคะเพื่อสุขภาพกายและจิตท่ีดี. กรุงเทพฯ: บริษทัเอ. ไอ.ไซเบอร์เนติก. 

 

บทความ 
สาล่ี สุภาภรณ์. (๒๕๔๓).  การฝึกดว้ยน ้าหนกัและโยคะตามศูนยอ์อกก าลงักาย. วารสารคณะพลศึกษา.  

๓(๑-๔). ๒๐-๒๔. 
สาล่ี สุภาภรณ์. (๒๕๔๗).  ตนัเถียนโยคะ. วารสารคณะพลศึกษา. ๗(๑-๒). ๖๗-๗๗. 
สาล่ี สุภาภรณ์. (๒๕๔๗). โยคะ “กิจกรรมการบริหารกายและจิต”. วารสาร มศว. โลกทศัน์.๑(๔). ๑๑-๑๖. 
สาล่ี สุภาภรณ์. (พฤศจิกายน. ๒๕๔๗). โยคะเพื่อสุขภาพ. บทความตีพิมพใ์นหนงัสือท่ีระลึกวนัสมเด็จพระเทพ 
             รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ.์ (๒๒๗-๒๓๕). 



๕๖ 

ประสบการณ์การท างานอืน่ๆ  
อาจารย์พเิศษและกรรมการที่ปรึกษา 
สอนวชิา กบ ๓๑๒  การรักษาดว้ยการเคล่ือนไหว (หวัขอ้โยคะ) คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบ าบดั 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์ 

การกีฬา  
คณะกรรมการท่ีปรึกษากิจกรรมทางกายและออกก าลงักาย  กระทรวงสาธารณสุข  (๒๕๕๑- ปัจจุบนั ค าสั่งท่ี 

๘๔๓/๒๕๕๑) ลง ๘ ส.ค. ๕๑ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวารสารก่อนตีพิมพ ์(Peer Veview) วารสารคณะพลศึกษา 
กรรมการทบทวนวารสารก่อนตีพิมพ ์(Peer Veview) วารสารวทิยาศาสตร์การกีฬา 
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการของส านกังานการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  
 

เกยีรติประวตัิ 
รางวลัเส้ือสามารถนกักรีฑาดีเด่น วทิยาลยัครูสวนดุสิต (ราชภฏัสวนดุสิต)  ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ 
รางวลัเส้ือสามารถนกักรีฑายอดเยีย่ม สโมสรทหารอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 
รางวลัผูฝึ้กสอนกรีฑายอดเยี่ยมเขต ๑๐ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  
 

การเป็นสมาชิกสมาคมวชิาชีพ 
สมาชิก Health, Physical Education, Recreation and Dance of USA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

ประวตัิส่วนบุคคล 
 

ช่ือ-สกุล   นางพิมพา  ม่วงศิริธรรม  
ต าแหน่งวชิาการ  อาจารย ์
สังกดั   ภาควชิาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ประวตัิการศึกษา  

คุณวุฒิการศึกษา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ค.ด. (พลศึกษา) ๒๕๔๕ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ค.ม. (พลศึกษา) ๒๕๓๘ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กศ.บ. (พลศึกษา) ๒๕๒๕ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

วทิยาเขตพลศึกษา 
 

ผลงานทางวชิาการ 
พิมพา  ม่วงศิริธรรม. (๒๕๓๘).   ผลของการฟังดนตรีทีม่ีต่อความเร็วในการออกวิ่งระยะส้ัน.  วทิยานิพนธ์ 
   ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.พลศึกษา).   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.     
พิมพา  ม่วงศิริธรรม. (๒๕๔๕).   ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาทีม่ีต่อความมีระเบียบวนัิยในตนเอง 
  ของนักกฬีา.  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ค.ด.พลศึกษา).   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.     
พิมพา  ม่วงศิริธรรม. (๒๕๔๙).   ผลของการควบคุมตนเองท่ีมีต่อความมีระเบียบวนิยัในตนเองของนกัเรียน.     
   วารสารวทิยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ.  ปีท่ี ๗, ฉบบัท่ี ๒, ๒๕๔๙, หนา้ ๑๖-๓๐. 

 
ประสบการณ์การท างาน 
  พ.ศ.๒๕๒๕ อาจารยห์มวดวชิาพลานามยั โรงเรียนอมัพรไพศาลอนุสรณ์  เขตบางล าพ ูกรุงเทพมหานคร  
   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ.๒๕๒๘ อาจารยห์มวดวชิาพลานามยั โรงเรียนอมัพรไพศาล อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  
   สังกดัส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ.๒๕๓๒ อาจารยห์มวดวชิาพลานามยั โรงเรียนยงูทองพิทยาคม จงัหวดัอุดรธานี  สังกดักอง 
   การมธัยมศึกษา  กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ.๒๕๓๔ หวัหนา้หมวดวชิาพลานามยั โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จงัหวดันนทบุรี สังกดักอง 
   การมธัยมศึกษา  กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  



๕๘ 

 พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  
   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
   พ.ศ.๒๕๔๘ อาจารยป์ระจ าภาควชิาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ประสบการณ์การท างานอืน่ๆ 
อาจารย์พเิศษและกรรมการที่ปรึกษา 
อาจารยพ์ิเศษสอนรายวชิา ๘๖๔๕๖๒  จิตวทิยาสังคมในการออกก าลงักายและการกีฬา (หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก) 

คณะวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาจิตวทิยาการกีฬา มหาวทิยาลยับูรพา 
อาจารยพ์ิเศษสอนรายวชิา จิตวทิยาการกีฬา (หลกัสูตรระดบัปริญญาเอกมวยไทย)  
  มหาวทิยาลยัราชภฎัจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 
กรรมการทบทวนวารสารก่อนตีพิมพ ์(Peer Review) วารสารวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาจิตวทิยา

การกีฬา มหาวทิยาลยับูรพา 
กรรมการจดัท าหนงัสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ กระทรวงศึกษาธิการ   
กรรมการจดัท าหนงัสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ   
   (ค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี ๕๘๔/๒๕๕๒)  
คณะกรรมการโครงการพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ฝ่ายวทิยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  
  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (โครงการถ่ายทอดส่งเสริมสมรรถภาพนกักีฬาทีมชาติไทย) 
กรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา (มหาบณัฑิต) สาขาพลศึกษา  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา (ดุษฎีบณัฑิต) สาขาสุขศึกษาและ      
  พลศึกษา  
คณะอนุกรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (โครงการเสริมสร้างจิตส านึก  
  สาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบณัฑิตในอุดมคติไทย: บก.11) 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (โครงการพฒันานิสิตเพื่อ 
   ความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา) 
 
 
 



๕๙ 

ผลงานด้านกฬีา 
พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบนั -  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬาสาขาจิตวทิยาการกีฬาของการกีฬาแห่ง 
       ประเทศไทย 
   -  ท่ีปรึกษานกักีฬาทีมชาติไทยท่ีไปเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาซีเกมส์  เอเชียนเกมส์  
      โอลิมปิกเกมส์  อาเซียนพาราเกมส์  และพาราลิมปิกเกมส์ 
 
เกยีรติประวตัิ 
รางวลัโล่เกียรติยศอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์รนิสิตดีเด่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา ๒๕๔๘ 
รางวลัโล่เกียรติยศอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์รนิสิตดีเด่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 
รางวลัโล่เกียรติยศอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์รนิสิตดีเด่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
รางวลัโล่เกียรติยศอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์รนิสิตดีเด่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
รางวลัเส้ือสามารถอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์รนิสิตดีเด่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 
การเป็นสมาชิกสมาคมวชิาชีพ 
สมาชิกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท.) 
Health, Physical Education and Recreation of Thailand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

ประวตัิส่วนบุคคล 
 

ช่ือ-นามสกุล  นายอนนัต ์ มาลารัตน์ 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

สังกดั   ภาควชิาสุขศึกษา คณะพลศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประวตัิการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

กศ.ด. (วจิยัและประเมินผลการศึกษา) ๒๕๕๑ มหาวทิยาลยันเรศวร 

กศ.ม. (สุขศึกษา) ๒๕๓๙ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) ๒๕๓๗ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ส.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) ๒๕๓๕ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๓๓ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผลงานทางวชิาการ 

งานวจัิย 

อนนัต ์ มาลารัตน์ . (๒๕๓๙). สภาพและปัญหาในการด าเนินงานสุขศึกษาของเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  . วทิยานิพนธ์ การศึกษามหาบณัฑิต  (กศ.ม.สุขศึกษา) .  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . 

อนนัต ์ มาลารัตน์. (๒๕๓๙).  การวเิคราะห์ต้นทุนในระดับสถานีอนามัย : กรณีศึกษาจังหวดั 

พระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยธุยา : เอกสารอดัส าเนา. 

ทรงพล  ต่อนี  อมรา กนัยวมิล วริิยา สุขวงศ ์ อนนัต ์มาลารัตน์ และไพบูลย ์อ่อนมัง่. (๒๕๔๒).  

การศึกษาพฤติกรรมการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตชนบท : กรณศึีกษาในต าบล 

หนองแสง อ าเภอ ปากพล ีจังหวดันครนายก . กรุงเทพฯ : เอกสารอดัส าเนา. 

ไพบูลย ์ อ่อนมัง่ วนีสั  ปัทมภาสพงษ ์และอนนัต ์ มาลารัตน์ . (๒๕๔๖) .การประเมินหลกัสูตร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสุขศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ . กรุงเทพฯ :  

เอกสารอดัส าเนา. 



๖๑ 

รัตนะ บวัสนธ์  อนนัต ์มาลารัตน์ วสัน  ปุ่นผล  เมธี  วสิาพรม และนวลพรรณ  วรรณสุธี.(๒๕๔๗). 

ความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบทีม่ีต่อการให้บริการชุมชนของมหาวทิยาลัยนเรศวรตาม 

สภาพทีเ่ป็นจริงและสภาพที่คาดหวงั : การวจัิยรูปแบบผสม . พิษณุโลก: เอกสารอดัส าเนา. 

อรุณี อ่อนสวสัด์ิ  อนนัต ์ มาลารัตน์  วสัน ปุ่นผล เมธี  ดิสวสัด์ิ และออ้มธจิต  แป้นศรี. (๒๕๔๘). 

การพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิต วทิยาลยันานาชาติ. พิษณุโลก  

: เอกสารอดัส าเนา. 

รัตนะ  บวัสนธ์  อนนัต ์มาลารัตน์  กิติพงษ ์ ลือนาม  จิติมา  วรรณศรี และ อารีย ์ปรีดีกุล. (๒๕๔๙).  

วถิีชีวติของคนเลีย้งสุนัขบางแก้ว.  พิษณุโลก : เอกสารอดัส าเนา. 

รัตนะ บวัสนธ์  อนนัต ์มาลารัตน์ อรัญ  ซุยกระเด่ือง และออ้มธจิต แป้นศรี.(๒๕๕๐). องค์กรนักบุญแห่งเมือง 

 สองแคว : มูลนิธิประสาทบุญสถาน.  พิษณุโลก : เอกสารอดัส าเนา. 

อนนัต ์มาลารัตน์ . ( ๒๕๕๑) . การพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ : การวจัิยแบบผสานวธีิ. วทิยานิพนธ์  

การศึกษาดุษฎีบญัฑิต (กศ.ด. วจิยัและประเมินผลการศึกษา).  มหาวทิยาลยันเรศวร.  

ส าราญ มีแจง้  อรุณี อ่อนสวสัด์ิ  วสัน  ปุ่นผล และอนนัต ์มาลารัตน์. (๒๕๕๒).การพัฒนารูปแบบ 

 ความสัมพนัธ์ เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณลกัษณะนักเรียนทีม่ีความสามารถพเิศษทาง 

 วทิยาศาสตร์ : ระเบียบวธีิวจัิยแบบผสมผสาน. พิษณุโลก : เอกสารอดัส าเนา.ไดรั้บการสนบัสนุน 

 ทุนวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช) 

เพชรสุดา เพชรใส  วสัน  ปุ่นผล และอนนัต ์มาลารัตน์ . (๒๕๕๒). การพฒันาตัวช้ีวดัความสุขแบบพอเพยีง 

 ของคนในชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบน. ลพบุรี: เอกสารอดัส าเนา. ไดรั้บการสนบัสนุน 

 ทุนวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช) 

เพชรสุดา เพชรใส  วสัน  ปุ่นผล และอนนัต ์มาลารัตน์ . (๒๕๕๒). การพฒันาตัวช้ีวดัความสุขแบบพอเพยีง 

 ของคนในชุมชน จังหวดัลพบุรี.ลพบุรี: เอกสารอดัส าเนา.ไดรั้บการสนบัสนุน 

 ทุนวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช) 

 

 



๖๒ 

ต าราและบทความ 

พรสุข  หุ่นนิรันดร์ ประภาเพญ็  สุวรรณ  สุรียพ์นัธ์ วรพงศธร และอนนัต ์มาลารัตน์. (๒๕๔๖) .  

สุขศึกษา ม.๑ . กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ.ท. 

พรสุข  หุ่นนิรันดร์ ประภาเพญ็  สุวรรณ  สุรียพ์นัธ์ วรพงศธร และอนนัต ์มาลารัตน์. (๒๕๕๓) .  

สุขศึกษา ม.๑ . กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ.ท. 

พรสุข  หุ่นนิรันดร์ ประภาเพญ็  สุวรรณ  สุรียพ์นัธ์ วรพงศธร และอนนัต ์มาลารัตน์. (๒๕๔๗) .  

สุขศึกษา ม.๒ . กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ.ท. 

พรสุข  หุ่นนิรันดร์ ประภาเพญ็  สุวรรณ  สุรียพ์นัธ์ วรพงศธร และอนนัต ์มาลารัตน์. (๒๕๕๔) .  

สุขศึกษา ม.๒ . กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ.ท 

พรสุข  หุ่นนิรันดร์ ประภาเพญ็  สุวรรณ  สุรียพ์นัธ์ วรพงศธร และอนนัต ์มาลารัตน์. (๒๕๔๘) .  

สุขศึกษา ม.๓. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ.ท. 

พรสุข  หุ่นนิรันดร์ ประภาเพญ็  สุวรรณ  สุรียพ์นัธ์ วรพงศธร และอนนัต ์มาลารัตน์. (๒๕๔๖) .  

สุขศึกษา ม.๔. กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ.ท. 

พรสุข  หุ่นนิรันดร์ ประภาเพญ็  สุวรรณ  สุรียพ์นัธ์ วรพงศธร และอนนัต ์มาลารัตน์. (๒๕๕๓) .  

สุขศึกษา ม.๔ . กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ.ท. 

พรสุข  หุ่นนิรันดร์ ประภาเพญ็  สุวรรณ  สุรียพ์นัธ์ วรพงศธร และอนนัต ์มาลารัตน์. (๒๕๔๗) .  

สุขศึกษา ม.๕ . กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ.ท. 

พรสุข  หุ่นนิรันดร์ ประภาเพญ็  สุวรรณ  สุรียพ์นัธ์ วรพงศธร และอนนัต ์มาลารัตน์. (๒๕๕๔) .  

สุขศึกษา ม.๕ . กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ.ท 

พรสุข  หุ่นนิรันดร์ ประภาเพญ็  สุวรรณ  สุรียพ์นัธ์ วรพงศธร และอนนัต ์มาลารัตน์. (๒๕๔๘) .  

สุขศึกษา ม.๖ . กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ. 
 

ประสบการณ์การท างานอืน่ๆ 

- ผูป้ระเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข 

- ผูเ้ช่ียวชาญนิเทศโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในความร่วมมือของสถาบนัวจิยั

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช) กรุงเทพมหานคร 



๖๓ 

ประวตัิส่วนบุคคล 
 

ช่ือ - นามสกุล         นายพชัร์ชศกัด์ิ ธญัประจนับาน 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์ 
สังกดั   ภาควชิาพลศึกษา  คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
ประวตัิการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

คด.(พลศึกษา) ๒๕๔๖ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) ๒๕๓๘ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คม.(พลศึกษา) ๒๕๓๗ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วท.บ.(วทิยาศาสตร์การกีฬา) ๒๕๓๒ มหาวทิยาลยัมหิดล 
 
ผลงานวชิาการ 
งานวจัิย 
ประยกุต ์  ประจนับาน. (๒๕๓๘).   การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซนตไ์ขมนัของร่างกายกบั 
                องคป์ระกอบทาวชีวเคมีของไขมนัในเลือดของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา.  วทิยานิพนธ์ 
                ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.พลศึกษา).   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ประยกุต ์  ประจนับาน. (๒๕๓๘).   เกณฑป์กติของเปอร์เซนตไ์ขมนัของร่างกายของนกัเรียนท่ีมีความ 
                บกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนการศึกษาพิเศษในประเทศไทย.ปริญญานิพนธ์ การศึกษา  
                มหาบณัฑิต (กศ.ม.การศึกษาพิเศษ).   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สาธิน  ประจนับาน. (๒๕๔๖).   การพฒันาโปรแกรมเพื่อพฒันาความสามารถในการเคล่ือนไหวของเด็ก 
                สมองพิการ.  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ค.ด.พลศึกษา).   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.     
 
ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ.๒๕๓๒  อาจารยส์อนวา่ยน ้า  โรงเรียนเสสะเวชวทิยา   ระยะเวลา  ๑๐  ปี 
พ.ศ.๒๕๓๔  โคช้วา่ยน ้านกักีฬาคนพิการท่ีส่งแข่งขนัสเปเชียลโอลิมปิค 
พ.ศ.๒๕๓๘  อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควชิาการศึกษาพิเศษ 
                          อาจารยพ์ิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  



๖๔ 

อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

พ.ศ.๒๕๓๙   หวัหนา้แผนกกายภาพบ าบดัมูลนิธิสถาบนัแสงสวา่ง  สุขมุวทิ ๗๑  แขวงวฒันาเหนือ กรุงเทพฯ 
พ.ศ.๒๕๔๖   ผูอ้  านวยการศูนยฟ้ื์นฟูร่างกายเด็กพิเศษ 
พ.ศ.๒๕๔๙   อาจารยป์ระจ าภาควชิาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
ประสบการณ์การท างานอืน่ๆ 
อาจารยพ์ิเศษและกรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการ  สภาวฒันธรรมไทย  แห่งสหราชอาณาจกัร 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปะแม่ไมม้วยไทย  ของศูนยก์ารเรียนทางไกลประเทศองักฤษ 
เลขาธิการสภาวฒันธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจกัร 
อาจารยพ์ิเศษสอนรายวชิา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสรีรวทิยาการออกก าลงักาย (หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก
มวยไทย)มหาวทิยาลยัราชภฎัจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 
กรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา (มหาบณัฑิต) สาขาพลศึกษา  
กรรมการบิหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา (ดุษฎีบณัฑิต) สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา   
               มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
คณะกรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  (โครงการเสริมสร้างจิตส านึก  
                สาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบณัฑิตในอุดมคติไทย: บก.๑๑) 
คณะกรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  (โครงการพฒันานิสิตเพื่อ 
                ความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา) 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต  
  
ผลงานด้านกฬีา 
พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบนั      - กรรมการการจดังานโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและกีฬาระหวา่งประเทศไทย 

    และ เมืองแมนเชสเตอร์ ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ                    
                                         - กรรมการการจดังานโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและกีฬาคร้ังท่ี ๕ และ 
                                            งานเปิดสโมสรแมนเชสเตอร์ซิต้ี ฟุตบอลคลบั  ณ เมืองแมนเชสเตอร์   
  



๖๕ 

ประวตัิส่วนบุคคล 

 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวสุนนัทา  ศรีศิริ 
ต าแหน่งทางวชิาการ    ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
สังกดั   ภาควชิาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
ประวตัิการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

D.S.M.(Sport Management) ๒๕๕๑ The United States Sports Academy 

International Certificate in Sport Management ๒๕๕๐ The United States Sports Academy 

สค.ม.(ประชากรศาสตร์) ๒๕๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วท.บ.(สุขศึกษา) ๒๕๓๘ มหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลงานทางวชิาการ 

งานวจัิย 
สุนนัทา ศรีศิริ. (๒๕๔๒).  ความคาดหวงัการเกือ้หนุนในยามสูงอายุจากบุตรของสตรีไทย.ไดรั้บการสนบัสนุน 

ทุนวจิยัจากงบประมาณรายไดจุ้ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัประจ าปี ๒๕๔๑. 
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๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การเปรียบเทียบโครงสร้างและรายละเอยีด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

การเปรียบเทยีบโครงสร้างและรายละเอยีด 
หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(เดิม) 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ใหม่) 

เหตุผลประกอบ 

๑.การจดัท าหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑.การจดัท าหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ปรับปรุงให้แลว้เสร็จตาม
กรอบเวลาท่ี สกอ. ก าหนด 
คือ ทุกหลกัสูตรควร
ปรับปรุงให้แลว้เสร็จ
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒.อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ๓ 
ท่าน 
   ๒.๑ รองศาสตราจารย ์ดร.วาสนา  
           คุณาอภิสิทธ์ิ 
   ๒.๒ อาจารย ์ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 
   ๒.๓ อาจารย ์ดร.อนนัต ์มาลารัตน์ 

๒.อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ๓ ท่าน 
   ๒.๑ รองศาสตราจารย ์ดร.สาล่ี  
            สุภาภรณ์ 
   ๒.๒ อาจารย ์ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม 
   ๒.๓ อาจารย ์ดร.อนนัต ์มาลารัตน์ 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  
หนา้ ๓ และหนา้ ๔ โดย
ก าหนดใหอ้าจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓ ดว้ยจนกวา่นิสิต
คนสุดทา้ยใน หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ จะ
จบการศึกษา 

๓.อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ๕ ท่าน 
   ๓.๑ รองศาสตราจารย ์ดร.วาสนา    
           คุณาอภิสิทธ์ิ 
  ๓.๒ อาจารย ์ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 
  ๓.๓ อาจารย ์ดร.อนนัต ์มาลารัตน์ 
  ๓.๔ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนนัทา  
          ศรีศิริ 
  ๓.๕ อาจารย ์ดร.พชัร์ชศกัด์ิ               
          ธญัประจญับาน 

๓.อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ๕ ท่าน 
   ๓.๑ รองศาสตราจารย ์ดร.สาล่ี                 
           สุภาภรณ์ 
   ๓.๒ อาจารย ์ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม 
   ๓.๓ อาจารย ์ดร.อนนัต ์มาลารัตน์ 
   ๓.๔ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนนัทา  
           ศรีศิริ 
   ๓.๕ อาจารย ์ดร.พชัร์ชศกัด์ิ                   
            ธญัประจญับาน 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๓๐ และ 
หนา้ ๓๑ 
โดยก าหนดให้อาจารย์
ประจ าหลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดว้ยจนกวา่
นิสิตคนสุดทา้ยใน
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓ จะจบการศึกษา 

 



๖๘ 

 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(เดิม) 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(ใหม่) 
เหตุผลประกอบ 

๔. ปรัชญาของหลกัสูตร 
สุขศึกษาและพลศึกษาสร้างสุขภาพ
และพลานามยัใหมี้ความสมบูรณ์และ
แขง็แรง 

๔. ปรัชญาของหลกัสูตร 

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นองคป์ระกอบ

ส าคญัในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา

คุณภาพชีวติ 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๗ 

๕.วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
   ๕.๑ มีความรู้ความสามารถในการ
วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่และ
ความรู้เชิงบูรณาการทางสุขศึกษาและ
พลศึกษา โดยใชห้ลกัคุณธรรมและ
จริยธรรม 
   ๕.๒ มีความสามารถประยกุต์
ความรู้และใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้าง
เสริมสุขภาวะใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 
 
   ๕.๓ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึง
ส่งผลต่อการท างานในวชิาชีพท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอยา่ง
แทจ้ริง 

๕.วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร         
       ๕.๑ มีความรู้ความสามารถใน
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการจดัการเรียนรู้
สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา         
 
  
        ๕.๒  มีความสามารถใน
กระบวนการวิจยัเพื่อแสวงหาองคค์วามรู้
ในสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา และ
พฒันาความกา้วหนา้ทางวชิาการอยา่ง
ต่อเน่ือง       
       ๕.๓  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถน าไปใชใ้นวชิาชีพสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๗ 

๖.โครงสร้างหลกัสูตร จ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 
๔๐ หน่วยกิต  ดงัต่อไปน้ี 
  ปริญญานิพนธ์            ๑๒ หน่วยกิต 
  รายวชิา                       ๒๘ หน่วยกิต 
   -หมวดวชิาแกน           ๗ หน่วยกิต 
   -หมวดวชิาพื้นฐาน 
                ศึกษาศาสตร์     ๖ หน่วยกิต 
   -หมวดวชิาเอก            ๑๒ หน่วยกิต 
   -หมวดวชิาเลือก            ๓ หน่วยกิต 

๖.โครงสร้างหลกัสูตร จ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๔๒ 
หน่วยกิต  ดงัต่อไปน้ี 
ปริญญานิพนธ์                ๑๒ หน่วยกิต 
  รายวชิา                          ๓๐ หน่วยกิต 
   - 
หมวดวชิาแกน                 ๙ หน่วยกิต 
   -หมวดวชิาพื้นฐาน 
              ศึกษาศาสตร์          ๖ หน่วยกิต 
   หมวดวชิาเอก                ๑๒ หน่วยกิต 
   -หมวดวชิาเลือก               ๓ หน่วยกิต 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๓ 



๖๙ 

 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(เดิม) 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ใหม่) 

เหตุผลประกอบ 

๗. หมวดวชิาแกน 
พลบ ๕๐๑ ระเบียบวธีิวจิยัและการ
วเิคราะห์ทางสถิติ  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๐๒ การพฒันานวตักรรมการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                
๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๐๑ สัมมนาสุขศึกษาและ         
พลศึกษา ๑   ๑(๑-๐-๒) 

๗. หมวดวชิาแกน 
พลบ ๕๐๑ การวเิคราะห์สถิติทาง                    
สุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัทาง                  
สุขศึกษาและพลศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 
 
พลบ ๕๐๓ สัมมนากระบวนทศัน์ใน
วชิาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๕ และ
ค าอธิบายรายวชิา พลบ 
๕๐๑, พลบ ๕๐๒ และ 
พลบ ๕๐๓ ในหนา้ ๒๒ 
และหนา้ ๒๓ 

๘. หมวดวชิาเอก มี ๓ วชิาเอก 
    -วชิาเอก การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา 
    -วชิาเอก การจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
    -วชิาเอกการบริหารพลศึกษา 

๘. หมวดวชิาเอก มี ๒ แขนงวชิา 
 -การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา 
 -การจดัการเรียนรู้พลศึกษา 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๕ 

๙. วชิาเอกการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา 
 
พลบ ๕๑๑ การส่ือสารสุขภาพและ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ              
๓(๓-๐-๖) 
 
พลบ ๕๑๒ วธีิวทิยาการสอน          
สุขศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๑๑ การประเมินสุขภาพ             
๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๑๒ การวจิยัและพฒันา
หลกัสูตรสุขศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 

๙. แขนงวชิา: การจดัการเรียนรู้ 
สุขศึกษา 
พลบ ๕๑๑ การส่ือสารสุขภาพและการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๑๒ การพฒันาสารสนเทศและ
เทคโนโลยทีางสุขศึกษา        ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๑๓ กระบวนการจดัการเรียนรู้และ
ประเมินผลทางสุขศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 
 
 
พลบ ๖๑๑ การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษา  
๓(๓-๐-๖) 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๕  
ค าอธิบายรายวชิา พลบ 
๕๑๑  พลบ ๕๑๒     
พลบ ๕๑๓   และพลบ 
๖๑๑ ในหนา้ ๒๓ และ 
หนา้ ๒๔ 

 
 



๗๐ 

 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(เดิม) 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ใหม่) 

เหตุผลประกอบ 

๑๐.วชิาเอกการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
พลบ ๕๒๑ การวเิคราะห์การ
เคล่ือนไหวและการเรียนรู้ทกัษะ
กลไก              ๓(๓-๐-๖) 
 
 
พลบ ๕๒๒ วธีิวทิยาการสอน        
พลศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๒๑ การประเมินการเรียนรู้         
พลศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๒๒ การวจิยัและพฒันา
หลกัสูตรพลศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 

๑๐.แขนงวชิา : การจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
พลบ ๕๒๑ การวเิคราะห์การเคล่ือนไหว
และการเรียนรู้ทกัษะกลไก        ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๒๒ การพฒันาสารสนเทศและ
เทคโนโลยทีางพลศึกษา            ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๒๓ กระบวนการจดัการเรียนรู้
และประเมินผลทางพลศึกษา     ๓(๓-๐-๖) 
 
 
 
พลบ ๖๒๑ การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา  
๓(๓-๐-๖) 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๖  
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ ๕๒๑ , พลบ 
๕๒๒, พลบ ๕๒๓   และ
พลบ ๖๒๑ ในหนา้ ๒๕
และ หนา้ ๒๖  

๑๑. วชิาเอกการบริหารพลศึกษา   ๑๑. ยกเลิก ผูท้รงคุณวุฒิเสนอแนะวา่
ควรจดัการเรียนการสอน
ในระดบัปริญญาเอกจึง
จะเกิดประโยชน์มากกวา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เหตุผลประกอบ 
๑๒. หมวดวชิาเลือก 
พลบ ๕๑๓ การจดัการสร้างเสริม
ความปลอดภยั   ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๑๔ การแนะแนวและให้
ค  าปรึกษาดา้นสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๒๕ วจิยัเชิงคุณภาพทาง           
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๒๖ ภาวะผูน้ าทางพลศึกษา
และการบริหารจดัการ  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๒๗ การจดัรายการและส่ิง
อ านวยความสะดวกทางพลศึกษาและ
กีฬา  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๑๓ การสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับเด็กพิเศษ   ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๒๕ พลศึกษาพิเศษ ๓(๓-๐-๖) 
 
พลบ ๖๒๖ อุดมการณ์โอลิมปิกและ
จริยธรรมวชิาชีพ  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๒๗ การจดัการบริหาร
งบประมาณการเงิน  ๓(๓-๐-๖) 

๑๒. หมวดวชิาเลือก 
พลบ ๕๓๑ การแนะแนวและใหค้ าปรึกษา
ดา้นสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๓๒ การจดัการสร้างเสริมความ
ปลอดภยั   ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๓๓ หลกัการบริหารงานสุขศึกษา
และสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖)  
พลบ ๕๓๔ หลกัการบริหารงานพลศึกษา
และกีฬา  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๓๑ การสร้างเสริมสุขภาพส าหรับ
เด็กพิเศษ   ๓(๓-๐-๖) 
 
พลบ ๖๓๒ พลศึกษาพิเศษ        ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๓๓ วจิยัเชิงคุณภาพทางการจดัการ
เรียนรู้สุขศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๓๔ วจิยัเชิงคุณภาพทางการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๓๕ อุดมการณ์โอลิมปิกและ
จริยธรรมวชิาชีพ  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๓๖ การจดัการรายการและส่ิง
อ านวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา  
๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๓๗ การศึกษาอิสระ       ๓(๓-๐-๖) 

รายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๖และ
หนา้ ๑๗              
ค  าอธิบายรายวชิา  
พลบ ๕๓๑ , พลบ ๕๓๒ 
พลบ ๕๓๓ , พลบ ๕๓๔ 
พลบ ๕๓๕ , พลบ ๖๓๑ 
พลบ ๖๓๒ , พลบ ๖๓๓ 
พลบ ๖๓๔ , พลบ ๖๓๕ 
พลบ ๖๓๖ และพลบ 
๖๓๗ในหนา้  ๒๖ หนา้ 
๒๗  หนา้ ๒๘  และหนา้ 
๒๙ 

๑๓. ตารางแสดงแผนการศึกษา 
หนา้ ๑๕ หนา้ ๑๖ และหนา้ ๑๗ 
แสดงแผนการศึกษาเฉพาะในเวลา
ราชการ 

๑๓. ตารางแสดงแผนการศึกษา 
หนา้ ๑๙ หนา้ ๒๐ หนา้ ๒๑ หนา้ ๒๒ 
และหนา้ ๒๓ แสดงแผนการศึกษาทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

รายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๘ หนา้ 
๑๙ หนา้ ๒๐ และหนา้ 
๒๑ 

 



๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวพิากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

บันทกึการวพิากษ์หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วนัที ่๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร 

............................................................. 
รองศาสตราจารย์ ประพฒัน์   ลกัษณะพสุิทธ์ิ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อเสนอแนะ 
ปรัชญาของหลกัสูตร ๑. ปรัชญาของหลกัสูตรในระดบัป.ตรี  โท  เอก 

ควรตอ้งมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 
๒. ปรัชญาของหลกัสูตร  ควรใหส้อดคลอ้งกบั
ลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตท่ีสอดคลอ้งกบั  
มคอ. ทั้ง ๕ ขอ้ 

หมวดวชิาเลอืก ขอ้ความท่ีวา่ “รายวชิาในวชิาเอกอ่ืน ๆไม่นอ้ยกวา่ ๓ 
หน่วยกิต”  นั้น  หมายความวา่อยา่งไร  ระบุไม่ชดัเจน
เน่ืองจากมีรายวชิาใหเ้ลือกจ านวนมาก    

รายวชิา พลบ ๕๐๓ บูรณาการมโนทัศน์สุขศึกษาและ
พลศึกษา (Conceptual Integrated in Health 
Education and Physical Education)  
 

๑.ช่ือรายวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษไม่ตรงกนั 
๒.ควรปรับช่ือรายวชิาใหม่เป็น “กระบวนทศัน์        
สุขศึกษาและพลศึกษา”หรือ  “มโนทศัน์สุขศึกษาและ   
พลศึกษา” 
๓.ควรจดัการเรียนการสอนในลกัษณะของการสัมมนา 

รหัสวชิา พลบ ๕๓๓  และ พลบ ๕๓๔   รหสัวชิาพลบ ๕๓๓  และ พลบ ๕๓๔   มีความ
ผดิพลาด  เลขรหสัไม่ตรงกนั 

รายวชิา พลบ ๕๐๑  การวเิคราะห์สถิติทางสุขศึกษา
และพลศึกษา  

ควรเปล่ียนเป็น“การวเิคราะห์เชิงสถิติทางสุขศึกษา
และพลศึกษา”  

รายวชิา พลบ ๖๓๖  การจัดรายการและส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางพลศึกษาและกฬีา 

ควรเปล่ียนเป็น“การจดัการรายการและส่ิงอ านวยความ
สะดวกทางพลศึกษาและกีฬา” 

รายวชิา พลบ ๖๓๕  พลศึกษาพเิศษ (Special Physical 
Education) 
 

ควรเปล่ียนช่ือวชิาภาษาองักฤษ เป็น 
๑. Adapted Physical Education 
๒. Inclusive Physical Education 

ประวตัิคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรในภาคผนวก ๑.ในประเด็นต าแหน่งทางวชิาการ  ไม่ตอ้งใส่ค าวา่ 
“ดร.”  ใหร้ะบุเพียงค าวา่  “อาจารย”์  เท่านั้น 
๒.ค าวา่ “ส านกังานการอุดมศึกษา”  ไม่ตอ้งมีค าวา่ 
“ส านกังาน” 



๗๔ 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  ขวญับุญจัน 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อเสนอแนะ 

ปรัชญาของหลกัสูตร ควรเปล่ียนเป็น “ครูสุขศึกษาและพลศึกษาสามารถจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต”  

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  ให้ดูรายวิชาท่ีเปิดสอนว่ามีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในแต่
ละข้อหรือไม่”  เช่นวตัถุประสงค์ข้อท่ี 4    “มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา”  ได้
มีรายวชิาท่ีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์อ้น้ีหรือไม่ 

รายวชิาแกน ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ  ปรับรายวชิาแกนใหมุ้่ง
ประเด็นรายวชิาไปทางดา้น “Pedagogy” ท่ีครอบคลุมในเร่ือง 
     ๑. การพฒันาหลกัสูตร 
     ๒. การจดัการเรียนการสอน 
     ๓. การวดัและประเมินผล 
     ๔. ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 รายวชิา พลบ ๕๓๕  ปรัชญาและหลกัการ
บริหารพลศึกษาและกฬีา  

๑.เปล่ียนช่ือใหม่เป็น“การบริหารพลศึกษาและกีฬา” 
๒.ควรมีรายวชิาดงักล่าวใน วชิาเอกการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา  
๓. ควรให้รายวชิาดงักล่าวเป็นรายวชิาแกน 

 

ดร.ศกลวรรณ  เปลี่ยนข า 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อเสนอแนะ 

รายวชิาในหลกัสูตร ๑. ควรเพิ่มเร่ืองคุณภาพชีวิตท่ีประกอบไปดว้ย 
        - การพฒันาสุขภาพกาย 
        - การพฒันาสุขภาพจิต 
        - พื้นฐานคุณภาพชีวติ 
        - เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ควรมีรายวชิา “หลกัการออกแบบเรียนรู้” 

ค าอธิบายรายวชิา พลบ ๕๒๓  วทิยวธีิการ
สอนและการประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา  

ควรเพิ่มเร่ือง “ปัญหาการออกแบบเรียนรู้” 
 

 



๗๕ 

รศ.ดร.ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อเสนอแนะ 

ปรัชญาของหลกัสูตร 
 

๑. ควรปรับปรัชญาของหลกัสูตรใหม่เป็น  
      -  “สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นศาสตร์แห่งการ
พฒันาสุขภาพและคุณภาพชีวติของมนุษย”์ 
      -  “สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อการ
พฒันาสุขภาพและคุณภาพชีวติของมนุษย”์ 
      -  “ครูสุขศึกษาและพลศึกษาสามารถจดัการเรียนรู้
ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ” 
๒. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัปรัชญา
ของหลกัสูตร 
๓. ใหข้อ้คิดวา่  กลุ่มนกัการศึกษานั้นประกอบไปดว้ย  
ครู  ศึกษานิเทศก ์ และนกับริหารการศึกษา   ซ่ึงควรใช้
ค  ารวมๆๆวา่ “ครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

รายวชิาแกน เสนอแนะใหมี้รายวชิาดงัต่อไปน้ีในรายวชิาแกน 
๑. สัมมนาการพฒันาหลกัสูตรและการสอน 
๒. วทิยาการการจดัการเรียนรู้ 
๓. การวจิยั 

รายวชิาพลบ ๕๐๓  บูรณาการมโนทัศน์สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๑. ใหน้ ารายวชิา  พลบ ๖๑๑  การพฒันาหลกัสูตรสุข
ศึกษา และรายวชิาพลบ ๖๒๑    การพฒันาหลกัสูตร
พลศึกษา มารวมกบัรายวชิาพลบ ๕๐๓ แลว้เปล่ียนช่ือ
รายวชิาใหม่เป็น “การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษาและพล
ศึกษา”  แลว้เสนอแนะวา่ให้น ารายวชิา “การพฒันา
หลกัสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา” เป็นรายวชิาแกน 

รายวชิาพลบ ๖๑๑   การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษา 
และรายวชิาพลบ ๖๒๑  การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา  

ไม่ควรแยกเป็นรายวชิาเด่ียว ๆ  ควรน ามารวมกนั  
เน่ืองจาก ผูท่ี้จบหลกัสูตร กศ.ม.(สุขศึกษาและพลศึกษา)  
มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งรู้เร่ืองหลกัสูตรทั้ง 2 
ศาสตร์น้ี 

 



๗๖ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอชัฌา  วฒันบุรานนท์   
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อเสนอแนะ 

ปรัชญาของหลกัสูตร 
     

ไม่ควรใชค้  าวา่ “นกัเรียน”  เน่ืองจากผูท่ี้จบหลกัสูตร 
กศ.ม.  ไม่ไดส้อนเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร ควรเปล่ียนเป็น “๔๐ หน่วยกิต” 
จ านวนหน่วยกติในหมวดวชิาเลอืก ควรก าหนดจ านวนหน่วยกิตใหม้ากกวา่ ๓ หน่วยกิต 
รายวชิา พลบ ๕๑๑   การส่ือสารสุขภาพและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ควรก าหนดใหเ้ป็นรายวชิาเลือก 

หมวดวชิาเอกของ วชิาเอกการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา ควรมีรายวชิา “หลกัการและปรัชญาทางสุขศึกษา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการวพิากษ์หลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 
 

ค าส่ังมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ี  ๑๕๕๓/ ๒๕๕๔ 

เร่ือง แต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิวพิากษห์ลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) และการศึกษาดุษฎีบณัฑิต (กศ.ด.)  
สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการจัดท าหลกัสูตรคณะพลศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศยั   
อ านาจตามมาตรา  ๒๙   แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และอ านาจตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี  ๑๖๒๙/๒๕๕๐  เร่ือง  การมอบอ านาจของอธิการบดีให้ผูป้ฏิบัติ
ราชการแทน  ลงวนัท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒวิพากษ์หลักสูตรการศึกษา
มหาบณัฑิต (กศ.ม.) และการศึกษาดุษฎีบณัฑิต (กศ.ด.) สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

๑. รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ศิริ  สุเสารัจ    
๒. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชนี  ขวญับุญจนั 
๓. รองศาสตราจารย ์ดร.เอมอชัฌา  วฒันบุรานนท ์
๔. รองศาสตราจารย ์ดร. ประพฒัน์  ลกัษณพิสุทธ์ิ 
๕. ดร. ศกลวรรณ   เปล่ียนข า 

 ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวนัท่ี   ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    สั่ง  ณ  วนัท่ี  ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                      
 (รองศาสตราจารยสุ์ปราณีวิ์  ขวญับุญจนัทร์) 
 คณบดีคณะพลศึกษา  ปฏิบติัราชการแทน 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

 



๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 
ค าส่ังมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ี  ๖๔/ ๒๕๕๔ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิตและการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

  เพื่อใหก้ารด าเนินการพฒันาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิตและการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  คณะพลศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศยัอ านาจตามมาตรา  ๒๙  
แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ที่  ๑๖๒๙/๒๕๕๐  ลงวนัที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  เ ร่ือง  การมอบอ านาจของ
อธิการบดีให้ผูป้ฏิบติัราชการแทน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังน้ี  
 รองศาสตราจารยสุ์ปราณีวิ์  ขวญับุญจนัทร์  ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารยส์าล่ี  สุภาภรณ์  กรรมการ 
 รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ศรีชยัสวสัด์ิ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารยว์าสนา คุณาอภิสิทธ์ิ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารยธ์งชยั เจริญทรัพยม์ณี  กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัทา ศรีศิริ   กรรมการ 
 อาจารยพ์ชัร์ชศกัด์ิ  ธญัประจญับาน  กรรมการ 
 อาจารยอ์นนัต ์ มาลารัตน์  กรรมการ 
 อาจารยสิ์งหา   จนัทน์ขาว  กรรมการ 
 อาจารยพ์ิมพา  ม่วงศิริธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวนัท่ี   ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    สั่ง  ณ  วนัท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

      

 (รองศาสตราจารยสุ์ปราณีวิ์  ขวญับุญจนัทร์) 
 คณบดีคณะพลศึกษา  ปฏิบติัราชการแทน 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 



๘๑ 

 
ค าสั่งมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ท่ี ๓๓๗๙/ ๒๕๕๔ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   

คณะพลศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
----------------------------------------- 

 เพื่อให้การบริหารหล ักสูตรระด ับบณัฑิตศึกษา   ด า เนินไปอย ่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าประสงค์ทางวิชาการตามเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยวางไว ้ เห็นสมควรแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา  ประจ าสาขาวิชา   จึงอาศยัอ านาจตามมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๔๑ และอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ที่ ๑๖๒๙/๒๕๕๐  ลงวนัที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เร่ืองการมอบอ านาจของอธิการบดีให้ผูป้ฏิบติั
ราชการแทน  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๕๔  ดงัต่อไปน้ี  

๑. คณบดีคณะพลศึกษา     ท่ีปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ท่ีปรึกษา 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาล่ี สุภาภรณ์   ประธานกรรมการ 
๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรีศิริ  กรรมการ 
๕. อาจารย์ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม   กรรมการ 
๖. อาจารย์ดร.อนันต์ มาลารัตน์   กรรมการ 
๗. อาจารย์ดร.พชัร์ชศกัด์ิ ธัญประจัญบาน  กรรมการ 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ด.) สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สาล่ี สุภาภรณ์   ประธานกรรมการ 
๙. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรีศิริ  กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม   กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ดร.อนันต์ มาลารัตน์   กรรมการ 
๑๒. อาจารยด์ร.พชัร์ชศกัด์ิ ธญัประจญับาน  กรรมการ 



๘๒ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา  
๑๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สืบสาย  บุญวรีบุตร  ประธานกรรมการ 
๑๓. อาจารย ์ดร.สุภาภรณ์  ศิลาเลิศเดชกุล   กรรมการ 
๑๔. อาจารย ์ดร.พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ   กรรมการ 
๑๕. อาจารย ์ดร.ประภาพิมนต ์ ปริวติั   กรรมการ 
๑๖. อาจารย ์ดร.อาพรรณชนิต  ศิริแพทย ์   กรรมการ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (ปร.ด.)   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา 
๑๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สืบสาย  บุญวรีบุตร  ประธานกรรมการ 
๑๘. อาจารย ์ดร.สุภาภรณ์  ศิลาเลิศเดชกุล   กรรมการ 
๑๙. อาจารย ์ดร.พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ   กรรมการ 
๒๐. อาจารย ์ดร.ประภาพิมนต ์ ปริวติั   กรรมการ 
๒๑. อาจารย ์ดร.อาพรรณชนิต  ศิริแพทย ์   กรรมการ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวชิาการกีฬา  นนัทนาการและการท่องเท่ียว 
๒๒. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มยรีุ  ศุภวบิูลย ์ ประธานกรรมการ 
๒๓. รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐกฤตย ์ ดิฐวิรุฬห์  กรรมการ 
๒๔. อาจารย ์ดร.อุษากร  พนัธ์ุวานิช   กรรมการ 
๒๕. อาจารย ์ดร.อศัวนิ  มณีอินทร์   กรรมการ 
๒๖. อาจารย ์ดร.ล ่าสัน  เลิศกลูประหยดั   กรรมการ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (ปร.ด.) สาขาวชิาการกีฬา  นนัทนาการและการท่องเท่ียว 
๒๗. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มยรีุ  ศุภวบิูลย ์ ประธานกรรมการ 
๒๘. รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐกฤตย ์ ดิฐวิรุฬห์  กรรมการ 
๒๙. อาจารย ์ดร.อุษากร  พนัธ์ุวานิช   กรรมการ 
๓๐. อาจารย ์ดร.อศัวนิ  มณีอินทร์    กรรมการ 
๓๑. อาจารย ์ดร.ล ่าสัน  เลิศกูลประหยดั   กรรมการ 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวชิาการจดัการสร้างเสริมสุขภาพ 
๓๒. รองศาสตราจารย ์ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์  ประธานกรรมการ 
๓๓. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงพล  ต่อนี   กรรมการ 
๓๔. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลมาลย ์ วรัิตน์เศรษฐสิน กรรมการ 

 ๓๕. อาจารย ์ดร.อนงค ์ หาญสกุล    กรรมการ 



๘๓ 

 ๓๖. อาจารย ์ดร.สุคนัธา  โอศิริพนัธ์   กรรมการ 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (ปร.ด.) สาขาวชิาการจดัการสร้างเสริมสุขภาพ 

๓๗. รองศาสตราจารย ์ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์  ประธานกรรมการ 
๓๘. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงพล  ต่อนี   กรรมการ 
๓๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลมาลย ์ วรัิตน์เศรษฐสิน กรรมการ 

 ๔๐. อาจารย ์ดร.อนงค ์ หาญสกุล    กรรมการ 
 ๔๑. อาจารย ์ดร.สุคนัธา  โอศิริพนัธ์   กรรมการ 

๔๒. นางสาวจุฑาทิพย์  มากนก     กรรมการและเลขานุการ  
๔๓. นางสาวจาริวรรณ  หมัน่ไชย   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวนัท่ี  ๑  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

    สั่ง  ณ  วนัท่ี   ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

       
 (รองศาสตราจารยสุ์ปราณีวิ์     ขวญับุญจนัทร์) 
 คณบดีคณะพลศึกษา  ปฏิบติัราชการแทน 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
 
 
 
 



๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 
 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2554 
---------------------------------  

โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาใหมี้ความเหมาะสม และใหก้ารบริหารการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2541 
ประกอบกบัมติสภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุม คร้ังท่ี 6/2554 เม่ือวนัท่ี 8 เดือนเมษายน พ.ศ.
2554 จึงมีมติใหอ้อกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

ขอ้ 1     ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ” 
  

ขอ้ 2     ใหย้กเลิก ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   
บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใด ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี หรือซ่ึงขดั

หรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ช ้ขอ้บงัคบัน้ีแทน  

 

ขอ้ 3     ในขอ้บงัคบัน้ี 
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
“สภาวชิาการ” หมายความวา่ สภาวชิาการมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
“อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“บณัฑิตวทิยาลยั” หมายความวา่ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั” หมายความวา่ คณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 
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“คณบดี” หมายความวา่ คณบดีหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่าท่ีหลกัสูตรหรือสาขาวชิาสังกดั ซ่ึงหมายความถึง
บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่าของคณะ สถาบนั ส านกั หรือหน่วยงานท่ี
เทียบเท่า ซ่ึงเป็นส่วนงานในก ากบัของมหาวทิยาลยัดว้ย  

“คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร” หมายความวา่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรต่างๆ  ภายในคณะหรือ
ภาควชิา หรือ สถาบนั หรือส านกั หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า  หรือคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาพหุวทิยาการระดบั
บณัฑิตศึกษาท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ใหท้  าหนา้ท่ีบริหารจดัการหลกัสูตร  

“คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา” หมายความวา่ คณาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยัท่ีสอนหรือมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

“ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา่ บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาท่ีเปิดสอนเป็นอยา่งดี 
ซ่ึงอาจเป็นบุคลากรท่ีไม่อยูใ่นสายวชิาการหรือเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั โดยไม่ตอ้งพิจารณาดา้นคุณวฒิุ
และต าแหน่งทางวชิาการ และแต่งตั้งโดยเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั และเสนอต่อสภา
มหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามเห็นชอบ   

ขอ้ 4     เพื่อใหก้ารด าเนินการของบณัฑิตวทิยาลยัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บณัฑิตวิทยาลยัอาจก าหนด
วธีิปฏิบติัในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบติัการไดโ้ดยท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี  ส่วนการด าเนินการ
ใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาซ่ึงมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี  และมิไดมี้ขอ้บงัคบัหรือระเบียบอ่ืน
ก าหนดไว ้ หรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ีใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัน าเสนอสภามหาวทิยาลยัเป็นกรณีไป 
 

ขอ้ 5     ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความขอ้บงัคบัน้ี หรือในกรณีท่ี
มีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วนิิจฉยัสั่งการ และใหถื้อเป็นท่ีสุด  

 
หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา  

 

ขอ้ 6    ระบบการจดัการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงัน้ี 
6.1  การจดัการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หน่ึงปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 30 

สัปดาห์ 
6.2  การจดัการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดงัน้ี 

    6.2.1  การศึกษาระบบทวภิาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์   
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    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 12 สัปดาห์  

    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ  หน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สัปดาห์ 

    ระบบการจดัการศึกษาต่าง ๆ ในขอ้ 6.2.1-6.2.3  อาจจดัภาคฤดูร้อนข้ึนได ้โดยก าหนดระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตใหมี้สัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจดัการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจดัการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 8 สัปดาห์  

จ านวนชัว่โมงการเรียนในแต่ละรายวชิาตามการจดัการศึกษาขา้งตน้ ใหมี้จ านวนชัว่โมงการเรียนตามท่ี
ก าหนดไวต้ามขอ้ 8 

การจดัการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวชิา (Modular System) ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาช่วง
ละหน่ึงรายวชิาหรือหลายรายวชิาก็ได ้

ใหแ้ต่ละหลกัสูตรก าหนดให้ชดัเจนวา่จะจดัระบบการจดัการศึกษาแบบใด 

ขอ้ 7     การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ใชแ้บบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวภิาค ตอ้งจดัการ
เรียนการสอนไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจดัการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

7.1  การศึกษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน 15 
หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวภิาค  

7.2  การศึกษาแบบไม่เตม็เวลา (Part Time) นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน 
6 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวภิาค  

ส าหรับหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ้ 6 ท่ีไม่ใช่ระบบทวภิาค ใหเ้ทียบจ านวนหน่วยกิต
ใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวภิาคขา้งตน้ 
 

ขอ้ 8    หน่วยกิต หมายถึง การก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนิสิตไดรั้บ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิต
ก าหนดไว ้ดงัน้ี 

8.1  รายวชิาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวภิาค 

8.2  รายวชิาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่า
เท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวภิาค 
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8.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่า
เท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวภิาค 

8.4  การปฏิบติัการในสถานศึกษา การปฏิบติัการคลินิก การท าโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายท่ีใชเ้วลาปฏิบติังาน 3 ถึง 12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่า
เท่ากบั 1 หน่วยกิต ตามระบบทวภิาค 

8.5  การศึกษาดว้ยตนเอง (Self Study) หรือการคน้ควา้อิสระท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก
แผนการเรียนตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ตรียมการไวใ้ห้นิสิตไดใ้ชศึ้กษาไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวภิาค  

8.6  สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวภิาค  

ส าหรับรายวชิาท่ีจดัการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ้ 6 ท่ีไม่ใช่ระบบทวภิาค ใหเ้ทียบค่าหน่วยกิตกบั
ชัว่โมงการศึกษาใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวภิาคขา้งตน้ 

หมวด 2 
หลกัสูตรการศึกษา  

ขอ้ 9     หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา แบ่งเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 
9.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั 

ปริญญาบณัฑิต หรือเทียบเท่ามาแลว้ 
9.2 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาในระดบัสูงกวา่ขั้นปริญญาบณัฑิต 
9.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา 

ระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเท่ามาแลว้  
9.4 หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญามหาบณัฑิต 
9.5 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัเห็นสมควร 

 

ขอ้ 10    มหาวทิยาลยัอาจจดัหลกัสูตรเทียบความรู้ไดต้ามระดบัการศึกษาในขอ้ 9 โดยหลกัเกณฑก์าร
เทียบความรู้ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

ขอ้ 11    โครงสร้างของหลกัสูตรเป็นดงัน้ี 
11.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ประกอบดว้ยรายวชิา

รวมกนัตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
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11.2  หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ประกอบดว้ยจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วย
กิต หลกัสูตรน้ีมี 2 แผน 

         11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยัโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ ซ่ึงอาจมีได ้ 2  แบบ คือ 
                   แบบ ก 1 ประกอบดว้ยปริญญานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรอาจก าหนดใหมี้การเรียนรายวชิา หรือท ากิจกรรมวชิาการอ่ืนประกอบไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต แต่
จะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
                   แบบ ก 2 ประกอบดว้ยปริญญานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และรายวชิาไม่นอ้ย
กวา่ 24 หน่วยกิต  
                  11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษารายวชิา โดยไม่ตอ้งท าปริญญานิพนธ์ แต่ตอ้งท าสาร
นิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

11.3  หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การวจิยัเพื่อพฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชีพชั้นสูง
โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ และมีคุณภาพสูงในทางวชิาการ  หลกัสูตรน้ีมี 2 แบบ คือ 

แบบ 1  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ ซ่ึงหลกัสูตรอาจ
ก าหนดใหมี้การเรียนรายวชิาหรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืนประกอบได ้โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้งมี
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด ดงัน้ี 

แบบ 1.1  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต  จะตอ้งท าปริญญานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิต จะตอ้งท าปริญญานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 
ทั้งน้ีปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  
แบบ 2 เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้

ทางวชิาการและวชิาชีพ และศึกษารายวชิาเพิ่มเติม ดงัน้ี 
แบบ 2.1  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต จะตอ้งท าปริญญานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และ

เรียนรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
แบบ 2.2  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิต จะตอ้งท าปริญญานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต และเรียน

รายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต  
ทั้งน้ีปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตอ้งมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  
ขอ้ 12    ก าหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาส าหรับนิสิตเตม็เวลา เป็นดงัน้ี 
12.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้ใชร้ะยะเวลา

การศึกษาตามหลกัสูตรจนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา และอยา่งมากไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
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12.2   หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ใหใ้ชร้ะยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 3 
ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวภิาค และอยา่งมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 

12.3   หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ใหใ้ชร้ะยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 3 
ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวภิาค  และอยา่งมากส าหรับนิสิตวฒิุเร่ิมตน้ต่างกนั ดงัน้ี 

          12.3.1  นิสิตวฒิุระดบัปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
          12.3.2  นิสิตวฒิุระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
12.4  หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ใหม้หาวทิยาลยัเป็นผูก้  าหนดระยะเวลา 
ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในขอ้น้ี หากมีเหตุผลอนัควร บณัฑิตวทิยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลาใหก้บั

นิสิตไดไ้ม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั และเม่ือไดรั้บ
การอนุมติัแลว้ตอ้งด าเนินการช าระค่ารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ้ 25 

ส าหรับนิสิตท่ีศึกษาแบบไม่เตม็เวลาในหลกัสูตรใด ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดจ านวนหน่วย
กิตท่ีใหล้งทะเบียนเรียนไดใ้นแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกบัจ านวนหน่วยกิตในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑข์า้งตน้ก็
อาจท าได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั   

ขอ้ 13  การเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซ่ึงเป็นแผนการศึกษาแบบท าปริญญานิพนธ์อยา่งเดียว ให้
หลกัสูตรค านึงถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

13.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตอ้งมีผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการซ่ึง
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และเป็นผลงานท่ีช้ีชดัไดว้า่สามารถท่ีจะสนบัสนุนการวิจยัในสาขาวชิาท่ีเปิดสอนได ้

13.2 หลกัสูตรท่ีจะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนบัสนุน 

ขอ้ 14    การนบัระยะเวลาเป็นปีการศึกษาตามขอ้ 12.1 ขอ้12.2 และ ขอ้ 12.3 ใหน้บัตั้งแต่วนัท่ีข้ึนทะเบียน
เป็นนิสิตตามขอ้ 19.2 

ขอ้ 15   จ  านวนและคุณวฒิุของอาจารย ์
หลกัสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือหลกัสูตรท่ีขอปรับปรุง จะตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดั

การศึกษาตามหลกัสูตรนั้นไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะตอ้งเป็นคณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา มี
คุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาท่ีเปิดสอน  ทั้งน้ีอาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 
1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ยกเวน้หลกัสูตรพหุวทิยาการ (Multidisciplinary) ท่ีอาจก าหนดให้เป็นไดอี้ก 1 
หลกัสูตร โดยตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีไดป้ระจ าอยูแ่ลว้ หรือในกรณีท่ีเป็นอาจารย์
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ประจ าหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิตหรือดุษฎีบณัฑิตหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง อาจเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ในระดบัดุษฎีบณัฑิตหรือมหาบณัฑิตในสาขาวชิาเดียวกนัไดอี้ก 1 หลกัสูตร  

ในกรณีเป็นหลกัสูตรร่วมระหวา่งสถาบนัหรือหลกัสูตรความร่วมมือของหลายสถาบนั อาจารยป์ระจ าของ
สถาบนัในความร่วมมือนั้น ใหถื้อเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรได ้  

โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และอาจารยท่ี์
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารยผ์ูส้อบ หรืออาจารยผ์ูส้อน โดยทั้งหมดจะตอ้งมีคุณสมบติัแบ่งตามระดบัหลกัสูตร
ดงัน้ี  

15.1 หลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิต   
        15.1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขา วชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน  

        15.1.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        15.1.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ ามีคุณวฒิุปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีแต่งตั้งโดยสภามหาวทิยาลยั 

     15.1.3  อาจารยผ์ูส้อบปริญญานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
สถาบนั โดยตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.4  อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 
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15.2  หลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิต 
         15.2.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน  

         15.2.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                     15.2.2.1  อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ ามีคุณวฒิุปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารยผ์ูส้อบปริญญานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
สถาบนั โดยตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิา
ท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในดา้นการสอนหรือการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

         ส าหรับหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงจ านวนและ
คุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 15.1.1 และขอ้ 15.1.4 โดย
อนุโลม  

ขอ้ 16 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก าหนดให้อาจารยป์ระจ า 1 คน เป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ของ

นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยป์ระจ าท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนิสิต 
ใหส้ามารถท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไดม้ากกวา่ 5 คน แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 10 คน 
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อาจารยป์ระจ า 1 คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทไดไ้ม่เกิน 15 คน หากเป็นทั้ง
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ใหคิ้ดสัดส่วนจ านวนนิสิตท่ีท าปริญญานิพนธ์ 1 คน เทียบไดก้บั
จ านวนนิสิตท่ีท าสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งน้ีใหร้วบรวมนิสิตท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

 
ขอ้ 17  คุณสมบติัของผูเ้ขา้เป็นนิสิต 
17.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต   จะตอ้งเป็น 

ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
17.2  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง   จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบณัฑิต หรือ

เทียบเท่า  
17.3  หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต  จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการ

เรียนดีมากตามท่ีหลกัสูตรก าหนด หรือส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเท่า 
 

ทั้งน้ีผูเ้ขา้เป็นนิสิตจะตอ้งแสดงหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยั หรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีรับรองวุฒิการศึกษาใหก้ารรับรองและตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

ขอ้ 18  การรับเขา้เป็นนิสิต ใชว้ธีิอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
18.1  สอบคดัเลือก   
18.2  คดัเลือก   
18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  
18.4  รับเขา้ตามขอ้ตกลงของมหาวทิยาลยัในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการพิเศษของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ 19   การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต   
19.1  ผูท่ี้ผา่นการรับเขา้เป็นนิสิตตอ้งมารายงานตวัพร้อมหลกัฐานท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด โดยช าระเงิน

ตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ืองการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ตามวนั เวลา และสถานท่ี 
ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  

ผูท่ี้ผา่นการรับเขา้เป็นนิสิตท่ีไม่อาจมารายงานตวัเป็นนิสิตตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด เป็นอนั
หมดสิทธิท่ีจะเขา้เป็นนิสิต เวน้แต่จะไดแ้จง้เหตุขดัขอ้งให้มหาวทิยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในวนัท่ี
ก าหนดใหร้ายงานตวั และเม่ือไดรั้บอนุมติัตอ้งมารายงานตวัตามท่ีก าหนด 
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19.2 การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตจะนบัจากวนัแรกของภาคการศึกษาท่ีนิสิตรายงานตวั 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

   

ขอ้ 20    การลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
20.1 ก าหนดวนั และวธีิการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวชิาในแต่ละระบบการจดัการศึกษาให้

เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาจะสมบูรณ์ต่อเม่ือนิสิตไดช้ าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวทิยาลยั

เรียบร้อยแลว้ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั นิสิตผูใ้ดลงทะเบียนเรียน หรือช าระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลงัก าหนด จะตอ้งถูกปรับตามระเบียบมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการเก็บเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจดัการศึกษา ตอ้งลงทะเบียนเรียน
รายวชิาในภาคการศึกษานั้น  

20.4 นิสิตท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวชิาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในก าหนดเวลาตามประกาศ
ของบณัฑิตวทิยาลยั จะไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี
บณัฑิตวทิยาลยั 

20.5 รายวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดวา่ตอ้งเรียนรายวชิาอ่ืนก่อนหรือมีบุรพวชิา นิสิตตอ้งเรียนและสอบได้
รายวชิาหรือบุรพวชิาท่ีก าหนดไวก่้อนจึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นได ้

ขอ้ 21  จ  านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนได ้ 
นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติใหเ้ป็นไปตามระบบการจดัการศึกษาในขอ้ 6 และ

ประเภทการจดัการศึกษาในขอ้ 7  นอกจากน้ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต และ
หากนิสิตจะตอ้งลงทะเบียนต่างไปจากท่ีก าหนดขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรและไดรั้บการอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  

ขอ้ 22  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตได ้ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย์

ท่ีปรึกษา และอาจารยผ์ูส้อนรายวชิานั้น  
22.2  จ านวนหน่วยกิตของรายวชิาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต จะไม่นบัรวมเป็นหน่วยกิตสะสม 
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22.3  รายวชิาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต จะไม่นบัรวมเขา้ในจ านวนหน่วยกิตท่ีต ่าสุด แต่จะนบั
รวมเป็นจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

22.4  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต จะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวชิานั้น และไม่บงัคบัใหนิ้สิตสอบ 

22.5  บณัฑิตวทิยาลยัอาจอนุมติัใหบุ้คคลภายนอกเขา้เรียนบางรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตได ้
แต่ตอ้งมีคุณสมบติัและพื้นความรู้ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัเห็นสมควร และจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบ
ต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 

ขอ้ 23    นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีขาดความรู้พื้นฐานของวชิาเอก คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจให้
เรียนวชิาปรับพื้นฐาน โดยไม่มีหน่วยกิตและจะตอ้งสอบผา่น โดยผลการเรียนไดใ้นระดบั S 

ขอ้ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตอ้งยืน่ค  าร้องก่อนสอบปลายภาคไม่นอ้ยกวา่ 2 สปัดาห์ โดยไดรั้บ
อนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ขอ้ 25    การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต 
นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษาตอ้งลงทะเบียน

ช าระเงินตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ือง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพ
นิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา โดยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 4 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา 

ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเ้ป็นไปตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

หมวด 5 
การวดัและประเมินผลการศึกษา  

          
ขอ้ 26    นิสิตตอ้งมีเวลาเรียนในรายวชิาหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธ์ิ

เขา้สอบในรายวชิาดงักล่าวได ้ยกเวน้กรณีการจดัการศึกษาแบบการศึกษาดว้ยตนเอง(Self Study)  

ขอ้ 27    การประเมินผลการเรียนรายวชิา  
27.1  การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวชิาใหใ้ชร้ะบบค่าระดบัขั้น ดงัน้ี 
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ระดบัขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 
A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช ้(Fairly Good) 2.5  
C  พอใช ้(Fair) 2.0  

  D+  อ่อน (Poor) 1.5  
D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีท่ีรายวชิาในหลกัสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดบัขั้น ใหป้ระเมินผลโดยใชส้ัญลกัษณ์ 
ดงัน้ี  

สัญลกัษณ์                        ความหมาย 
S  ผลการเรียน การปฏิบติั ฝึกงาน เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory)  
U  ผลการเรียน การปฏิบติั ฝึกงาน ไม่เป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  
I  การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdraw)  
IP  ยงัไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress)  

   

27.3  การให ้E  สามารถกระท าในกรณีต่อไปน้ี 
      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑใ์นขอ้ 26 
                  27.3.4  นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
       27.3.5  เปล่ียนจากสัญลกัษณ์ I เน่ืองจากไม่ปฏิบติัตามเกณฑใ์นขอ้ 27.5.2 

27.4  การให ้S หรือ U จะกระท าไดเ้ฉพาะรายวชิาท่ีไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่สาขาวชิาเห็นวา่ ไม่
สมควรประเมินผลการศึกษาในลกัษณะของค่าระดบัขั้น  หรือการประเมินผลการฝึกงานท่ีมิไดก้ าหนดเป็น
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รายวชิา  ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ S หรือ U แลว้แต่กรณี   แต่ในกรณีท่ีนิสิตได ้U จะตอ้งปฎิบติังานเพิ่มเติมจนกวา่จะ
ไดรั้บความเห็นชอบใหผ้า่นได ้จึงจะถือวา่ไดศึ้กษาครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  

27.5  การให ้I จะกระท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในขอ้ 26 แต่ไม่ไดส้อบเพราะป่วยหรือเหตุสุดวสิัย และไดรั้บ
อนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

         27.5.2  อาจารยผ์ูส้อนและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยงั
ปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวชิานั้นยงัไม่สมบูรณ์  นิสิตท่ีไดรั้บการใหค้ะแนนระดบัขั้น I 
จะตอ้งด าเนินการแกส้ัญลกัษณ์ I ใหเ้สร็จส้ินภายใน 4 สัปดาห์นบัแต่เปิดภาคการศึกษาถดัไป  เพื่อใหอ้าจารย์
ผูส้อนแกส้ัญลกัษณ์ I  หากพน้ก าหนดดงักล่าว อาจารยผ์ูส้อนจะเปล่ียนสัญลกัษณ์ I เป็นค่าระดบัขั้น E ไดท้นัที 

27.6  การให ้W จะกระท าในกรณีต่อไปน้ี 
         27.6.1  นิสิตไดรั้บอนุมติัใหง้ดเรียนรายวชิานั้นตามขอ้ 24 
         27.6.2  นิสิตไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการเรียนตามขอ้ 34 
         27.6.3  นิสิตถูกสั่งพกัการเรียนในภาคเรียนนั้น 
         27.6.4  นิสิตไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัใหเ้ปล่ียนจากสัญลกัษณ์ I  

เน่ืองจากการป่วยหรือเหตุอนัสุดวสิัยยงัไม่ส้ินสุด 
27.7  การให ้AU  จะกระท าในกรณีท่ีนิสิตไดรั้บอนุมติัให้ลงทะเบียนเรียนวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วย

กิตตามขอ้ 22 
27.8  การให ้IP ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีมีการสอนหรือการท างานต่อเน่ืองกนั เกินกวา่ 1 ภาคการศึกษา  
27.9  ผลการสอบตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  

ขอ้ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร ไดแ้ก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination)  การประเมินผลการสอบพิเศษดงักล่าว ใหผ้ลการประเมินเป็น ดงัน้ี 

 
ระดบัขั้น   ความหมาย  

P   ผา่น (Pass)  
F   ไม่ผา่น (Fail)  

 



๙๘ 

ขอ้ 29   การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหา   กระบวนการวิจยั 
การเขียน และการสอบปากเปล่า ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์   การประเมินใหก้ระท าหลงัจากนิสิตสอบปากเปล่าแลว้ และใหผ้ลการประเมินเป็น ดงัน้ี 

 
ระดบัขั้น   ความหมาย  

P   ผา่น (Pass)  
F   ไม่ผา่น (Fail)  

 
ขอ้ 30  การเรียนซ ้ าหรือเรียนแทน 
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวชิาบงัคบัในหลกัสูตรท่ีสอบไดต้ ่ากวา่ค่าระดบัขั้น B หรือจะเลือก

เรียนวชิาอ่ืนในหมวดเดียวกนัและมีลกัษณะเน้ือหาคลา้ยคลึงกนัแทนกนัได ้ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั   

30.2 นิสิตท่ีค่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 แต่มากกวา่ 2.50 อาจเรียนซ ้ าวชิาท่ีสอบไดต้ ่ากวา่ค่าระดบั
ขั้น B หรือจะเลือกเรียนวชิาอ่ืนในหมวดเดียวกนัแทนกนัได ้

 

ขอ้ 31   การนบัจ านวนหน่วยกิต และการค านวณค่าคะแนนเฉล่ียสะสม 
31.1 การนบัจ านวนหน่วยกิตเพื่อใชใ้นการค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ใหน้บัจากรายวชิาท่ีมีการ

ประเมินผลการศึกษาท่ีมีค่าระดบัขั้นตามขอ้ 27.1 ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซ ้ า หรือเรียนแทนในรายวชิาใด
ใหน้ าจ  านวนหน่วยกิต และค่าระดบัขั้นท่ีไดไ้ปใชใ้นการค านวณหาค่าระดบัขั้นเฉล่ียดว้ย 

31.2 การนบัจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อใหค้รบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลกัสูตรให้นบัเฉพาะหน่วยกิตของ
รายวชิาท่ีสอบไดค้่าระดบัขั้น D ข้ึนไปเท่านั้น 

31.3 ค่าคะแนนเฉล่ียรายภาคการศึกษา ใหค้  านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น   โดยเอาผลรวม
ของผลคูณระหวา่งจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัขั้นของแต่ละวชิาเป็นตวัตั้งหารดว้ยจ านวนหน่วยกิตของภาค
การศึกษานั้น 

31.4 ค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ใหค้  านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนจนถึงภาคเรียนสุดทา้ย 
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวา่งจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัขั้นของแต่ละรายวชิาท่ีเรียนทั้งหมดเป็นตวัตั้งหาร
ดว้ยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

31.5 การค านวณค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ใหค้  านวณเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติภาคเรียนท่ี 2 ท่ีนิสิตลงทะเบียน
เรียน 
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31.6 ในภาคการศึกษาท่ีนิสิตได ้IP รายวชิาใด ไม่ตอ้งน ารายวชิานั้นมาค านวณค่าระดบัขั้นเฉล่ียรายภาค
การศึกษานั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาท่ีมีการประเมินผล 

ขอ้ 32   การทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหรือการสอบ  
32.1  นิสิตท่ีเจตนาหรือท าการทุจริตใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรั้บโทษ อยา่งใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี  
         32.1.1  ตกในรายวชิานั้น 
         32.1.2  ตกในรายวชิานั้น และพกัการเรียนในภาคการศึกษาถดัไป หรือเล่ือนการเสนอช่ือขอรับ

ปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา      
         32.1.3  พน้จากสภาพนิสิต 
32.2  นิสิตท่ีท าการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยัจะเสนอใหมี้การ

เพิกถอนปริญญาไดแ้มจ้ะตรวจพบในภายหลงั 
การพิจารณาการทุจริตดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก 

ขอ้ 33  สถานภาพนิสิต  มีดงัน้ี 
33.1  สถานภาพนิสิตตามการจดัการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
         33.1.1  นิสิตเตม็เวลา (Full Time) ไดแ้ก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเตม็เวลา 
         33.1.2  นิสิตแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ไดแ้ก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่เตม็เวลา 
33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขา้ศึกษา  
         33.2.1  นิสิต ไดแ้ก่ ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวทิยาลยั และเขา้ศึกษาใน

หลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง 
         33.2.2  นิสิตทดลองศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้หลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงในระดบับณัฑิตศึกษารับเขา้ทดลอง

ศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนเฉพาะคราว  ยกเวน้หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตแผน ก 
แบบ ก1 และหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ไม่ใหมี้นิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบณัฑิต (Doctoral Candidate) ไดแ้ก่ นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตท่ีสอบ
ภาษาและสอบวดัคุณสมบติัผา่น และไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยัใหด้ าเนินการท าปริญญานิพนธ์ได ้ 
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         33.2.4  นิสิตสมทบ ไดแ้ก่ นิสิตหรือนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิต
วทิยาลยัใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิา เพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกบัหลกัสูตรของสถาบนัท่ีตนสังกดั  

         33.2.5  ผูเ้ขา้ร่วมศึกษา ไดแ้ก่  บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัใหเ้ขา้ร่วม
ศึกษาในรายวชิา  โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตท่ีเรียนไดเ้ม่ือไดรั้บคดัเลือกให้เป็นนิสิต 

ขอ้ 34   การลาพกัการเรียน 
34.1  นิสิตอาจยืน่ค  าร้องขอลาพกัการเรียนได ้ในช่วงท่ีมีการเรียนรายวชิา ในกรณีใดกรณีหน่ึง ต่อไปน้ี 
         34.1.1  ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีมหาวทิยาลยัเห็นควร

สนบัสนุน 
         34.1.2  ป่วยและตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทยโ์ดยมีใบรับรองแพทย ์
         34.1.3  มีเหตุจ าเป็นส่วนตวั โดยอาจยืน่ค  าร้องขอลาพกัการเรียนได ้ถา้มีสภาพนิสิตมาแลว้อยา่งนอ้ย 

1 ภาคการศึกษา 
34.2  การลาพกัการเรียน นิสิตตอ้งยื่นค าร้องภายใน 4 สัปดาห์นบัแต่เปิดภาคเรียนของภาคการศึกษาท่ีลา

พกัการเรียนและจะตอ้งช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพกัการเรียนของภาคการศึกษานั้น  โดยคณบดี
บณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัการลาพกัการเรียน 

34.3  การลาพกัการเรียน ให้อนุมติัคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถา้นิสิตยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขอลาพกัการ
เรียนต่อไปอีก ใหย้ืน่ค  าร้องใหม่ตามขอ้ 34.2 

34.4  ใหน้บัระยะเวลาท่ีลาพกัการเรียนรวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาดว้ย 

ขอ้ 35  การลาออก 
นิสิตท่ีประสงคจ์ะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวทิยาลยั ใหย้ืน่ค  าร้องต่อคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดย

ผา่นประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณบดีท่ีหลกัสูตรสังกดั 

ขอ้ 36  การพน้จากสภาพนิสิต  
นิสิตพน้จากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
36.1  ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
36.2  ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัใหล้าออกตามขอ้ 35 
36.3  ถูกคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลยัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
         36.3.1  ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตตาม  ขอ้ 20.3 
         36.3.2   เม่ือพน้ก าหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว้ ไม่ช าระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามขอ้ 25 
         36.3.3  ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 17 อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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         36.3.4  ค่าคะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษาแรกท่ีศึกษาไดต้ ่ากวา่ 2.50 
         36.3.5  ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 แต่สูงกวา่ 2.50 และไม่สามารถท าค่าคะแนนเฉล่ีย

สะสมไดค้่าตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป ภายในเวลาท่ีก าหนด ดงัน้ี 
                     36.3.5.1  ภาคการศึกษาถดัไปส าหรับนิสิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรชั้นสูง 
        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถดัไป ส าหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตและหลกัสูตร

ปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
         36.3.6 ระยะเวลาอนุมติัเคา้โครงปริญญานิพนธ์ถึงวนัส้ินสุดระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร ไม่

เป็นไปตามก าหนด ดงัน้ี 
                    36.3.6.1  สารนิพนธ์ จ านวน 6 หน่วยกิต จะตอ้งมีเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือน 

     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 12 และ 15 หน่วยกิต จะตอ้งมีเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน  
     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต จะตอ้งมีเวลาอยา่งนอ้ย 9 เดือน 
     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ์ จ านวนมากกวา่ 36 หน่วยกิตข้ึนไป จะตอ้งมีเวลาอยา่งนอ้ย  12 

เดือน 
      36.3.7  สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวดัคุณสมบติั  3 คร้ัง แลว้ยงัไม่ผา่น 
      36.3.8  เป็นนิสิตทดลองศึกษาตามขอ้ 33.2.2 ไดค้่าคะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษาแรกต ่ากวา่ 3.00 
      36.3.9  ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาตามขอ้ 12 หรือไดผ้ลการประเมินคุณภาพ

ปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดบัขั้นไม่ผา่น (Fail) 
      36.3.10  ท  าการทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและการสอบ 
      36.3.11  มีความประพฤติเส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง 
      36.3.12  ท  าผดิระเบียบของมหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง 

         36.3.13  ถูกพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในคดีอาญา เวน้แต่ความผิดโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
36.4  ถึงแก่กรรม 

หมวด 7 
การเปลีย่นสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกติ 

ขอ้ 37    การเปล่ียนสถานภาพนิสิต 
37.1  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่  บณัฑิตวทิยาลยัอาจอนุมติัใหนิ้สิตเปล่ียนสถานภาพตาม

การจดัการศึกษาแบบเตม็เวลาหรือไม่เตม็เวลาได ้ทั้งน้ีนิสิตจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ รวมทั้ง
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปล่ียนสถานภาพใหถู้กตอ้ง 
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37.2  นิสิตท่ีเปล่ียนสถานภาพตามขอ้ 37.1 ได ้จะตอ้งลงทะเบียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา และ
ตอ้งลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปล่ียนใหม่อยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดค้่าคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 ให้
เปล่ียนสถานภาพเป็นนิสิตไดเ้ม่ือส้ินภาคการศึกษาแรก 

ขอ้ 38    การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ใหใ้ชเ้กณฑด์งัน้ี 
38.1  การโอนหน่วยกิต นิสิตอาจขอโอนหน่วยกิตรายวชิาเดียวกนัในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีไดเ้คย

ศึกษามาแลว้ได ้เฉพาะรายวิชาท่ีสอบไดค้่าระดบัขั้น B ข้ึนไป โดยนบัหน่วยกิตรายวชิาท่ีขอโอนมาเป็นส่วนหน่ึง
ของหน่วยกิตในหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาไดโ้ดยไม่ตอ้งเรียนรายวชิานั้นซ ้ าอีก  ทั้งน้ีรายวิชาท่ีขอโอนหน่วยกิตตอ้งเป็น
รายวชิาท่ีเรียนมาแลว้ไม่เกิน  3 ปี    

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตท่ีเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทในสาขาวชิาเดียวกนัหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั ใหเ้ทียบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของหลกัสูตรท่ีจะเขา้ศึกษา 

การขอโอนหน่วยกิตรายวชิาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดี และไดรั้บ
อนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

38.2   การรับและเทียบโอนหน่วยกิต บณัฑิตวทิยาลยัอาจยกเวน้ หรือ เทียบโอนหน่วยกิต รายวชิา หรือ
ปริญญานิพนธ์จากหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ใหก้บันิสิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถวดัมาตรฐานได ้
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนของบณัฑิตวิทยาลยั 

ขอ้ 39    การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
มหาวทิยาลยัอาจยกเวน้ หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน จากการศึกษานอกระบบหรือ

การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาตามหลกัสูตรหรือระดบัการศึกษาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั
ได ้ ทั้งน้ีหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั  

ขอ้ 40    การเปล่ียนวชิาเอกหรือสาขาวชิา 
นิสิตท่ีประสงคจ์ะเปล่ียนวชิาเอกหรือสาขาวชิาท่ีศึกษา ให้กระท าไดโ้ดยการคดัเลือกจากวชิาเอกหรือ

สาขาวชิาท่ีตอ้งการเขา้ศึกษา โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดี และไดรั้บ
อนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนบัตั้งแต่วนัข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษาวชิาเอกหรือสาขาวชิาแรกท่ีเขา้มาศึกษา  ส าหรับการโอนหน่วยกิตรายวชิาใหเ้ป็นไปตามขอ้ 38 
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ขอ้ 41   การรับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
41.1  มหาวทิยาลยัอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า

มหาวทิยาลยัได ้โดยมีเง่ือนไขและวธีิการตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ทั้งน้ีการนบัระยะเวลาท่ีศึกษาในหลกัสูตร 
ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่เขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีไดรั้บโอนเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั จะตอ้งยอมรับ
การเทียบโอนรายวชิาตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั ตามขอ้ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาในมหาวทิยาลยัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา แต่ตอ้งไม่
เกินก าหนดเวลาตามขอ้ 12   

 

ขอ้ 42  การคืนสภาพนิสิต 
สภาวชิาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตใหแ้ก่ผูท่ี้ถูกคดัช่ือออกเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรอยา่งยิง่เท่านั้น 

และเม่ือด าเนินการแลว้ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 

หมวด 8 
การสอบพเิศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
ขอ้ 43    การสอบภาษา 
43.1  นิสิตทุกหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษาจะตอ้งสอบภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตนอยา่งนอ้ย 

1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยการอนุมติัของคณบดีบณัฑิต
วทิยาลยั 

43.2  นิสิตอาจยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งสอบภาษาไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         43.2.1  นิสิตสอบภาษาไดแ้ลว้จากสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานวดัและประเมินผลท่ีไดม้าตรฐาน

ตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวทิยาลยัก าหนดตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
         43.2.2  นิสิตท่ีก าลงัศึกษาหลกัสูตรวชิาเอกหรือสาขาวชิาทางภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตน

ซ่ึงมีรายวชิาเก่ียวกบั การอ่าน การใชภ้าษาไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต และมีผลการประเมินผา่นรายวชิานั้นในค่า
ระดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ B  

         43.2.3  ผูท่ี้จบการศึกษาจากประเทศท่ีใชภ้าษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาของตนเป็นภาษาหลกัในการส่ือสาร 
และการศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผา่น นิสิตจะตอ้งไดร้ะดบัขั้น P ตามขอ้ 28 
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ขอ้ 44     การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
44.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต จะตอ้งสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั 
44.2  การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบในวชิาเอกและวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวดัวา่นิสิตมีความรู้พื้นฐาน

และมีความพร้อมในการท าปริญญานิพนธ์  
44.3  ผูมี้สิทธิสอบวดัคุณสมบติั คือ 
         44.3.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 1 ท่ีศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาและผา่น

การประเมินของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวา่สมควรเขา้สอบวดัคุณสมบติัได ้
         44.3.2  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 2 ท่ีลงทะเบียนรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตาม

หลกัสูตร และไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 3.00  เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวชิาครบถว้น
ตามหลกัสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธ์ิสอบวดัคุณสมบติัตั้งแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นตน้ไป 

44.4  วนั เวลา และกระบวนการสอบวดัคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
44.5  นิสิตท่ีสอบไม่ผา่น (Fail) จะตอ้งสอบแกต้วัใหม่  ทั้งน้ีนิสิตมีสิทธ์ิสอบวดัคุณสมบติัเพียง 3 คร้ัง และ

หากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือวา่นิสิตสอบไม่ผา่นในคร้ังนั้น  
 

ขอ้ 45    การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
45.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตอ้งสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ 
45.2  ผูมี้สิทธ์ิสอบประมวลความรู้ คือ นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ดงัน้ี 
         45.2.1  หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แบบ ก 1   ท่ีศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาและผา่น

การประเมินของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวา่สมควรเขา้สอบประมวลความรู้ได ้
         45.2.2  หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข  ท่ีลงทะเบียนรายวชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรและ

ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 3.00  เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวชิาครบถว้นตามหลกัสูตรใน
ภาคการศึกษาใด จะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ตั้งแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นตน้ไป 

45.3  วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
45.4  นิสิตท่ีสอบไม่ผา่น (Fail) จะตอ้งสอบแกต้วัใหม่ ทั้งน้ีนิสิตมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้เพียง 3 คร้ัง 

และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือวา่นิสิตสอบไม่ผา่นในการสอบคร้ังนั้น 

ขอ้ 46   ปริญญานิพนธ์ 
46.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก และหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้งท าปริญญา

นิพนธ์                        
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46.2  นิสิตจะด าเนินการเสนอเคา้โครงปริญญานิพนธ์ เม่ือไดล้งทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนท่ี 5 ส าหรับหลกัสูตรมหาบณัฑิต และไม่เกินภาคเรียนท่ี 7 ส าหรับ
หลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต โดยก าหนดใหมี้การรายงานความกา้วหนา้ (Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้
ด าเนินการรายงานความกา้วหนา้ นิสิตอาจถูกระงบัการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษา
ถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั                      

46.3   อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยการแต่งตั้งของบณัฑิตวทิยาลยั ดงัน้ี  
          46.3.1  ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบดว้ย อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 1 คน หรือ

อาจมีอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไดอี้ก 1 คน  โดยตอ้งมี
คุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ 15.1.2  

          ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั  อาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั
ท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมใหท้ าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัไดโ้ดยอนุโลม ใน
กรณีท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

          ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัตอ้งเป็นบุคลากรประจ าในสถาบนั
เท่านั้น ส่วนผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบนัหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือ 
ประสบการณ์สูงในสาขาวชิานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวชิาชีพดา้น
นั้นๆ เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ต าแหน่งระดบั 9 หรือผูเ้ช่ียวชาญข้ึนไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดโดยการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะใหเ้สนอผา่น
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และแจง้ใหค้ณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดงักล่าว                              

       46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต (Dissertation) ประกอบดว้ย อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 1 คน 
หรืออาจมีอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 2 คน และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมเพิ่มไดอี้ก 1 คน  
โดยตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ 15.2.2  

       ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั อาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั
ท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมใหท้ าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัไดโ้ดยอนุโลม ใน
กรณีท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
                   ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัตอ้งเป็นบุคลากรประจ าในสถาบนั
เท่านั้น ส่วนผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ าในสถาบนั
หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์สูงในสาขาวชิานั้นๆ เป็นท่ี
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ยอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวชิาชีพดา้นนั้นๆ เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ต าแหน่งระดบั 9 
หรือผูเ้ช่ียวชาญข้ึนไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด โดยการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะใหเ้สนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั และเสนอ
สภามหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และแจง้ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้ง
ดงักล่าว                              
                   ในกรณีหลกัสูตรปริญญาเอก ไม่มีอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารยผ์ูส้อบปริญญานิพนธ์ 
หรืออาจารยผ์ูส้อน ท่ีไดรั้บคุณวฒิุปริญญาเอก หรือไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการตั้งแต่รองศาสตราจารยข้ึ์น
ไปในสาขาวชิาท่ีเปิดสอน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจเสนอแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเป็นกรณีๆ ไป 
โดยเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจง้
ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดงักล่าว 
                  ผูไ้ดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิและศาสตราจารยพ์ิเศษใหป้ระเมินผลงานทางวชิาการใหเ้ทียบเคียงไดก้บั
ผลงานของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเคียงและยอมรับใหเ้ทียบเท่า
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีหนา้ท่ีเสนอรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อบณัฑิต
วทิยาลยั  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวทิยาลยัท่ีมีคุณวฒิุและคุณสมบติัเหมาะสมเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ร่วมได ้ 

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ์ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการ
อีกไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ท่ีประกอบดว้ย อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถา้
มี) และกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน และใหแ้ต่งตั้งกรรมการ 1 คนท า
หนา้ท่ีเป็นเลขานุการ   

ในคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งจะตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีไม่ใช่อาจารยท่ี์
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากนั้นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประธานตอ้งไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ดว้ย  

เลขานุการท่ีตอ้งเขา้ร่วมพิจารณาทุกคร้ัง อาจจะแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการหรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรมอบหมายได ้

โดยรายช่ือคณะกรรมการให้กรรมการบริหารหลกัสูตรประจ าสาขาวชิาเป็นผูเ้สนอรายช่ือโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีตน้สังกดั เพื่อเสนอคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาแต่งตั้ง 

ส าหรับคุณสมบติัของกรรมการพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ์ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั
หรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่
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ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ ประกอบดว้ย อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถา้มี)  และกรรมการอีก 1 คนท่ีเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตร
ประจ าวชิาเอกหรือสาขาวชิาซ่ึงเคยเขา้ประชุมพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
อีก 1 คน  โดยรายช่ือกรรมการใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ าสาขาวชิาเป็นผูเ้สนอโดยความเห็นชอบ
จากคณบดีของหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อเสนอคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาแต่งตั้ง 

อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  
หากมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพิ่มเติม ใหอ้าจารยท่ี์

ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั และ
ในกรณีท่ีนิสิตจะตอ้งสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการสอบปากเปล่าอยูไ่ม่ครบคณะ ใหนิ้สิตเสนอ
เร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั                 

46.6  ลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการท าปริญญานิพนธ์ซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั ให้
นบัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและเป็นของมหาวทิยาลยั 

นิสิตตอ้งส่งหนงัสือขอ้ตกลงวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิในปริญญานิพนธ์ ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัพร้อมกบัปริญญานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์ 

ขอ้ 47   สารนิพนธ์ 
47.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข จะตอ้งท าสารนิพนธ์ 
47.2  บณัฑิตวทิยาลยัจะแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์หน่ึงคนตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร  โดยมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ 47.3 
47.3  องคป์ระกอบ คุณสมบติั และจ านวนอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์ 

บณัฑิตวทิยาลยัก าหนดดงัน้ี          
         47.3.1  อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน 1 คนต่อโครงการ  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าของ

มหาวทิยาลยัมีคุณวฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจ  านวนไม่ต ่ากวา่ 3 คน ประกอบดว้ย ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรหรือกรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน 1 คน ผูแ้ทนจาก
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 1 คน เป็นกรรมการ และอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็นกรรมการและ
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เลขานุการ และอาจเชิญผูท้รงคุณวฒิุท่ีเช่ียวชาญในสาขาวชิานั้นเป็นกรรมการเพิ่มเติมไดอี้ก 1 คน หรือ อาจให้
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได้ 

         คุณสมบติัของกรรมการตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั หรือผูท้รงคุณวุฒิภายในหรือ
ภายนอกมหาวทิยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วย
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบดว้ย อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีเขา้ร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และ
ผูท้รงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลยั 1 คน หากมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะตอ้งตั้งกรรมการสอบ
เพิ่มเติม ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อใหค้ณบดีบณัฑิต
วทิยาลยัพิจารณาอนุมติั ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยูไ่ม่ครบคณะ แต่นิสิตมีความจ าเป็นอยา่งยิง่
ตอ้งสอบ ให้นิสิตเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั  

         กรรมการสอบสารนิพนธ์ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั หรือผูท้รงคุณวฒิุภายในหรือ
ภายนอกมหาวทิยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วย
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการท าสารนิพนธ์ซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั ใหน้บัเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต และเป็นของมหาวทิยาลยั    

นิสิตตอ้งส่งหนงัสือขอ้ตกลงวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิในสารนิพนธ์ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัพร้อมกบัการส่งสารนิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์ 

หมวด 9 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 
ขอ้ 48    การขอรับปริญญา  
48.1  ในภาคเรียนใดท่ีนิสิตคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาใหย้ืน่ค าร้องขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรท่ี

บณัฑิตวทิยาลยั                      
48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรไดต้อ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  
คุณสมบติัทัว่ไป 
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      48.2.1  มีเวลาเรียนท่ีมหาวทิยาลยัน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามท่ีก าหนดใน
ขอ้ 12 

      48.2.2  สอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร  
      48.2.3  ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 3.00  
      48.2.4  สอบภาษาต่างประเทศไดห้รือไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 43.2  

      คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1  
      48.2.5  สอบประมวลความรู้ได ้
      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอบผา่นการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้ง 
      48.2.7  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ี
มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper)  

     ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในขอ้น้ี หากมีเหตุผลอนัควร บณัฑิตวทิยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา
ใหก้บันิสิตไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมติัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั และเม่ือไดรั้บการอนุมติั
แลว้ตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามขอ้ 25       

      คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 2  
      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธ์ขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้ง  
      48.2.10  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
      48.2.11  ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วน

หน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ี
มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper)  

      ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในขอ้น้ี หากมีเหตุผลอนัควร บณัฑิตวทิยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา
ใหก้บันิสิตไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมติัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั และเม่ือไดรั้บการอนุมติั
แลว้ตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามขอ้ 25     

      คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ข  
      48.2.12  สอบประมวลความรู้ได ้ 



๑๑๐ 

      48.2.13  เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์
ขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้ง  

      48.2.14  ส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
      คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรับปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
      48.2.15  สอบวดัคุณสมบติัได ้ 
      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้ง  
      48.2.17  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
      48.2.18  ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วน

หน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น  

       ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในขอ้น้ี หากมีเหตุผลอนัควร บณัฑิตวทิยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา
ใหก้บันิสิตไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมติัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั และเม่ือไดรั้บการอนุมติั
แลว้ตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามขอ้ 25  

 ขอ้ 49    การใหป้ริญญา มหาวทิยาลยัจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตท่ีไดย้ืน่ความจ านงขอรับปริญญา ท่ีมี
คุณสมบติัตามขอ้ 48.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อขออนุมติัปริญญา หรือประกาศนียบตัร 

 
หมวด 10 

การประกนัคุณภาพ 
 

ขอ้ 50  ทุกหลกัสูตรจะตอ้งก าหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรใหช้ดัเจน ซ่ึงอยา่งนอ้ยประกอบดว้ย
ประเด็นหลกั 7 ประเด็น คือ 

50.1 การบริหารหลกัสูตร 
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจิยั 
50.3 การบริหารคณาจารย ์
50.4 การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
50.5 การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านิสิตบณัฑิตศึกษา 
50.6 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
50.7 ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
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ขอ้ 51 ใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั โดยมีการปรับปรุงเพื่อพฒันาหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเน่ืองทุก 5 ปี และใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

บทเฉพาะกาล           

ขอ้ 52 การด าเนินการใดท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีเขียนขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั และยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ
ในขณะท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหด้ าเนินการหรือปฏิบติัการต่อไปตามขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ี
ขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จ 

ประกาศ ณ วนัท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2554 

 

        (ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
      นายกสภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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