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สารบัญ 
 

หมวดที หน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  
1. ช่ือหลกัสตูร 1 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอก 1 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 1 
5. รูปแบบของหลกัสตูร 1 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนมุตัเิห็นชอบหลกัสตูร 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพท่ีประกอบได้หลงัส าเร็จการศกึษา 2 
9. ช่ือ นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหนง่ และคณุวฒุิการศกึษาของอาจารย์ 
    ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

3 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 4 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ11.2 ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ  
      ของสถาบนั 

5 

13. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 5 
  
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร  
1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 6 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 7 
  
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร  
1. ระบบการจดัการศกึษา 8 
2. การด าเนินการของหลกัสตูร 9 
3. หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน 12 
4. องค์ประกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 26 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 26 
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สารบัญ (ต่อ) 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของบณัฑิต 27 
2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 28 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา  31 
  
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลบัณฑติ  
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 34 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของบณัฑิต 34 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 34 
  
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 35 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 35 
  
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
1. การบริหารหลกัสตูร 36 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 36 
3. การบริหารคณาจารย์ 37 
4. การบริหารบคุลากรสายสนบัสนนุการเรียนการสอน 38 
5. การสนบัสนนุและการให้ค าแนะน าบณัฑิต 38 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 39 
7. ตวับง่ชีก้ารด าเนินงาน  39 
  
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 40 
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 41 
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ภาคผนวก หน้า 
ภาคผนวก ก  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
                  พ.ศ.2554 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลกัสตูร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลกัสตูร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลกัสตูร (กรณีหลกัสตูรปรับปรุง) 
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ภาคผนวก จ  ประวตัแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะพลศกึษา 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย:   หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ              

            ภาษาองักฤษ:  Master of  Arts Program in Sport and Leisure Management 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย         ช่ือเตม็:   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการกีฬาและนนัทนาการ) 
                        ช่ือยอ่:    ศศ.ม. (การจดัการกีฬาและนนัทนาการ) 
ภาษาองักฤษ    ช่ือเตม็:   Master of Arts (Sport and Leisure Management) 
                        ช่ือยอ่:    M.A. (Sport and Leisure Management) 

3. วิชาเอก 
              - 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
          จ านวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า  40 หนว่ยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ  
     หลกัสตูรระดบัปริญญาโทแผน ก หลกัสตูร 2 ปี 

   5.2 ภาษาที่ใช้ 
          ภาษาไทย 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
         รับผู้ เข้าศกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิหน็ชอบหลักสูตร 
เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556  (หลกัสตูรเดิม หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการกีฬา 

นนัทนาการ และการทอ่งเท่ียว พ.ศ.2552) โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรนีใ้นภาคการศกึษาท่ี 2 ของปีการศกึษา 2556 
ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัในการประชมุ 

ครัง้ท่ี  3  เม่ือวนัท่ี  22  เดือนพฤศจิกายน    พ.ศ. 2555  
ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุครัง้ท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี  26 เดือน 

ธนัวาคม พ.ศ.2555  
ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 3/2556  เม่ือวนัท่ี 8  เดือน

มีนาคม  พ.ศ. 2556 
ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากองค์กร (ถ้ามี) .............................................. 

เม่ือวนัท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตใิน
ปีการศกึษา 2557 

 
8. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพในสาขาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ  ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน วิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องกบัสาขาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ อ่ืน ๆ เชน่ 

8.1 นกัวิชาการกีฬานนัทนาการในโรงเรียน สถาบนัการศกึษาและองค์กรตา่งๆ 
8.2 นกัวิชาการ นกัวิจยั วิทยากรพิเศษเก่ียวกบัการจดัการกีฬาและนนัทนาการ  ในหนว่ยงานพฒันา 

บคุลากรและฝึกอบรมขององค์กรบริษัทตา่งๆ 
8.3 ประกอบธุรกิจเก่ียวกบับริการกีฬาและนนัทนาการ  
8.4 นกับริหารและประกอบการธุรกิจกีฬาและนนัทนาการ  
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ
ที่ 

รายช่ือ
คณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศึกษา 
(สาขาวิชา), ปีที่จบ 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.ภาคภมูิ  
รัตนโรจนากลุ 

กศ.บ. (พลศกึษา) พ.ศ.
2524 
กศ.ม. (พลศกึษา) พ.ศ. 
2528 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักายและการกีฬา)  
สาขาการบริหารและการ
จดัการการออกก าลงักาย
และการกีฬา พ.ศ. 2552 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยับรูพา 
 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร. ถนอมศกัดิ ์ 
เสนาค า 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
พ.ศ. 2539 
วท.ม.(เวชศาสตร์การกีฬา) 
พ.ศ.  2541 
D.S.M. (Sport 
Management) พ.ศ. 2551 
 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
United States Sports 
Academy 
 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร. สมุนรตี 
 นิ่มเนตพินัธ์ 

ศป.บ.นาฏศลิป์สากล พ.ศ.
2541 
ศศ.ม.พลศกึษา พ.ศ.2545 
ปร.ด. การจดัการ
นนัทนาการและการ
ทอ่งเท่ียว  พ.ศ.2552 
 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 
 
 

xxxxxxxxxxxxx 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปัจจบุนัประเทศไทยมีความต้องการผู้ เช่ียวชาญทางการกีฬาและนนัทนาการท่ีมีทัง้ความสามารถ ความ
รอบรู้และสามารถออกไปรับใช้สังคม และสอดคล้องกับความจ าเป็นในปัจจุบนัท่ีสังคมต้องการบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างมีศกัยภาพ มีคณุวฒุิท่ีเพิ่มสงูขึน้ และตอบสนองความต้องการของ
สโมสร  สมาคมกีฬาต่าง ๆ  และองค์กรและหน่วยงานบริการนันทนาการในประเทศไทย นอกจากนัน้ 
แผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2554) ก าหนดวตัถุประสงค์ไว้ว่า ต้องการพฒันาการกีฬา
ของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย ทัง้ด้านการพฒันาการกีฬาขัน้พืน้ฐาน การกีฬาเพ่ือมวลชน การกีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ การกีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเสริมสร้างศกัยภาพใน
การออกก าลังกายและเล่นกีฬา ฯลฯ เพ่ือเพิ่มจ านวนนกักีฬาและบุคลากรด้านการกีฬาท่ีมีคณุภาพและเข้าสู่
มาตรฐานในระดบัสากล รวมถึง มีการศกึษา วิจยั สร้างสิ่งประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวตักรรมด้านการกีฬา และ
การออกก าลงักายเพิ่มขึน้ ในภาวะการณ์ปัจจบุนันัน้จะมีการเปิดเขตเศรฐกิจประชาคมอาเซ่ียน มีส่วนส าคญัท่ี
จะพฒันาประเทศไทยให้เป็นผู้น าในเวทีอาเซ่ียน ซึ่งหลกัสูตรนีเ้ป็นการบูรณาการทัง้การกีฬาและนนัทนาการ 
ประกอบกบัการบรูณาการร่วมกบัแผนพฒันานนัทนาการแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้มุ่งพฒันา
คณุภาพชีวิตของคน ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม รวมทัง้สร้างสรรค์สงัคมไทยให้
เกิดความสมานฉันท์ เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรมได้ก าหนดสาระส าคญัของแผนฯ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมเด็ก เยาวชน   และประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนกัถึงคณุคา่ของการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   และประกอบกิจกรรมนนัทนาการเป็นประจ า ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพฒันา
บคุลากรในการเป็นผู้น าและจดับริการนนัทนาการ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการ
นันทนาการ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสภาวะแวดล้อมและการส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ศิลปวฒันธรรมอย่างยัง่ยืนด้วยนนัทนาการ โดยในยทุธศาสตร์ท่ี 3 ได้มุ่งเน้นการสร้างนกันนัทนาการอาชีพ ให้
แพร่หลายรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการเรียนในสถานศึกษาจนสามารถผลิตนักนันทนาการรุ่นใหม่ท่ีมีพืน้
ฐานความรู้ และมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากสังคมนันทนาการจนเป็นพลังในการ
ขบัเคล่ือนสงัคมของประเทศ ท่ีกลมกลืนกบักระแสนนัทนาการยคุใหม่ จากเป้าประสงค์ของหน่วยงานตา่ง  ๆข้างต้น คณะ
พลศกึษาตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีในการพฒันาบคุลากรท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนกลไกเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์
ดงักล่าวของทุกองค์กรท่ีเก่ียวข้อง จึงได้ปรับปรุงหลกัสตูรการจดัการกีฬาและนนัทนาการ พ.ศ.2556 โดยนอกจากจะให้
ความส าคญัในการพัฒนากับองค์ความรู้สู่มาตรฐานสากล  เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน สู่การพัฒนา



หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 5 

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคม ประยุกต์เทคโนโลยีทัง้ ระดับพืน้ฐาน และ ระดับสากล   บัณฑิต          
สามารถปรับตวัให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของโลก โดยเน้นในด้านคณุธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพเพ่ือ
สนองตอบตอ่ความต้องการของสงัคมและประเทศชาติ 
 
    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรท าการปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องของ  ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 ซึ่งสอดคล้องกับความจ าเป็นในปัจจุบนัท่ีสงัคมต้องการบุคลากร
วิชาชีพด้านการกีฬา นนัทนาการและการท่องเท่ียว ท่ีมีความรู้ มีความสามารถ และมีทกัษะในการปฏิบตัิหน้าท่ี
อย่างมีศกัยภาพ ทัง้เพ่ือการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี รวมทัง้การ
วางแผนและการจัดการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สร้างนักนันทนาการมืออาชีพ ผลิตนัก
นันทนาการรุ่นใหม่ท่ีมีพืน้ฐานความรู้ และมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากสังคม
นนัทนาการจนเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนสงัคมของประเทศ ท่ีกลมกลืนกับกระแสนนัทนาการยุคใหม่คณะพล
ศกึษาตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีท่ีเป็นหน่วยงานท่ีผลิตบคุลากรวิชาชีพ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจดัให้มีการศกึษา
ในวิชาชีพดงักล่าว เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กบับคุลากรในวิชาชีพ หลกัสตูรนีจ้ะตอบสนองความต้องการของ
ประเทศในการพฒันาคณุภาพของบคุลากรด้านการกีฬา นนัทนาการและการท่องเท่ียว โดยให้ความส าคญักับ
การผลิตบคุลากรท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม และเคารพตอ่วิชาชีพอย่างแท้จริง ทัง้นี ้คณะพลศกึษามีความพร้อมใน
การผลิตมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการกีฬาและ นนัทนาการ โดยประยุกต์ระบบการท างานเชิงบูรณาการ
และความคุ้มทุนในด้านบุคลากร วิชาการ สถานท่ี ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมท่ีจะ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของประเทศในการผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร                                                            

การพฒันาหลกัสูตรมุ่งเน้นคณุภาพทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชา พฒันา
คนให้มีคณุภาพ คณุธรรม มีความรอบรู้ และรู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลง เพิ่มบทบาทของผู้ส าเร็จการศกึษาในการ
พฒันาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ สู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคณุภาพชีวิตท่ีดีทัง้ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม รวมทัง้ การผลิตและพฒันาบคุลากรในการเป็นผู้น าและจดับริการ
กีฬา นนัทนาการ การพฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการกีฬา และนนัทนาการ การพฒันาสภาวะแวดล้อม
และการส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมอย่างยัง่ยืน  สามารถให้บริการและเผยแพร่องค์
ความรู้แกบ่คุคลทกุกลุม่ และทกุช่วงวยั สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อยา่งตอ่เน่ือง 
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     12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
บูรณาการพนัธกิจด้านการผลิตบณัฑิต การวิจยั และการบริการวิชาการ  ท่ีตอบสนองต่อการพฒันา

ศักยภาพของบัณฑิตเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนวิชาชีพการจัดการกีฬาและนันทนาการ และ
ตอบสนองตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์การจดัการกีฬาและนนัทนาการ เข้ากบัการจดัการเรียนการสอนในทกุ
รายวิชา ด้วยการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา มี
ศกัยภาพในการท าวิจยั โดยค านึงถึงคณุธรรม จริยธรรม และการน าผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาสงัคม เพ่ือ
ตอบสนองยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 ไมมี่ 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
            การจดัการกีฬาและนนัทนาการ เพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศอยา่งยัง่ยืน 
    1.2 ความส าคัญ 
            พฒันาวิชาชีพด้านการจดัการกีฬาและนนัทนาการ ท่ีมีความรู้ มีความสามารถ และมีทกัษะใน
การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีศกัยภาพ ทัง้เพ่ือการพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพดี รวมทัง้การวางแผนและการจัดการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สร้างนักการ
จดัการกีฬาและนนัทนาการมืออาชีพ ผลิตนกัการจดัการกีฬาและนนัทนาการรุ่นใหม่ท่ีมีพืน้ฐานความรู้ และมี
ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ประโยชน์จากสังคมนนัทนาการจนเป็นพลังในการขบัเคล่ือน
สงัคมของประเทศ ท่ีกลมกลืนกบักระแสนนัทนาการยคุใหม่คณะพลศกึษาตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีท่ีเป็น
หนว่ยงานท่ีผลิตบคุลากรวิชาชีพ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจดัให้มีการศกึษาในวิชาชีพดงักล่าว เพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าให้กบับคุลากรในวิชาชีพ หลกัสตูรนีจ้ะตอบสนองความต้องการของประเทศในการพฒันา
คณุภาพของบคุลากรด้านการกีฬาและนนัทนาการ โดยให้ความส าคญักบัการผลิตบคุลากรท่ีมีคณุธรรม
จริยธรรม และเคารพตอ่วิชาชีพอยา่งแท้จริง 
    1.3 วัตถุประสงค์ 

หลกัสตูรจะพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
           1.3.1  มีความรู้ความสามารถในการวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ใหมร่ะหวา่ง การกีฬา  
และนนัทนาการตามหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพ                                    
           1.3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาการจัดการกีฬาและ
นนัทนาการ สูค่วามเป็นเลิศอยา่งมีประสิทธิภาพ   
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           1.3.3 มีคณุธรรม และจริยธรรม เป็นผู้น าบริหารพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจดัการกีฬา 
และนนัทนาการ การพฒันาสภาวะแวดล้อมและการส่งเสริม อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติศิลปวฒันธรรม
อยา่งยัง่ยืน  ซึง่สง่ผลตอ่การท างานในวิชาชีพ ท่ีเอือ้ ประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม 

โดยนอกจากจะให้ความส าคญัในการพฒันากบัองค์ความรู้สู่มาตรฐานสากล  เพิ่มขีดความสามารถ
เชิงการแขง่ขนั สูก่ารพฒันาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตท่ีดีของสงัคม ประยกุต์เทคโนโลยีทัง้ ระดบัพืน้ฐาน 
และ ระดบัสากล   บณัฑิตสามารถปรับตวัให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงของโลก โดยเน้นในด้าน
คณุธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพเพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการของสงัคมและประเทศชาติ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ นันทนาการ มีแผนพัฒนา
ปรับปรุงท่ีมีรายละเอียดของแผนการพฒันา ยทุธศาสตร์ และตวับง่ชีค้วามส าเร็จ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการ
แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นบัจากเปิดการเรียนการสอนตามหลกัสตูร ดงันี ้

 พ.ศ. 2556  เปิดรับนิสิตใหมเ่ป็นรุ่นแรกของหลกัสตูรนี ้
 พ.ศ. 2557 – 2558 ให้นิสิตปีสดุท้าย อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษประเมินหลกัสูตร 
 พ.ศ. 2559 – 2560 ท าวิจยัเพ่ือประเมินและติดตามผลการใช้หลกัสตูร 

               พ.ศ. 2561              ปรับปรุงหลกัสตูรตามผลการวิจยัและสถานการณ์ภายนอก     
                                                                                       ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรม 

 
แผนพัฒนา/แผนการ

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ์ หลักสูตร/ตัวบ่งชี ้

การพัฒนาหลักสูตร 
ก. ท าวิจยัเพ่ือประเมิน
และตดิตามการใช้
หลกัสตูร 

1. น าผลการประเมินการด าเนินงานท่ีราย 
งานใน มคอ.7 มาเป็นข้อมลูในการ
ปรับปรุง 
2. ก าหนดให้นิสิตปีสดุท้าย อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์พิเศษ ประเมินหลกัสตูร 
 
3. ประเมินความพงึพอใจของบณัฑิตและ
ผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่คณุภาพของหลกัสตูร 
 
 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ีมีผล 
กระทบตอ่การผลิตบณัฑิต 
 

1. มคอ.7 รายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสตูร 
 
2. รายงานผลการประเมิน
จากนิสิตปีสดุท้าย อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 
3. รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบณัฑิตและผู้ใช้
บณัฑิตท่ีมีตอ่คณุภาพของ
หลกัสตูร 
4. สรุปบทวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
สง่ผลตอ่ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักสูตร/ตัวบ่งชี ้

การพัฒนาหลักสูตร 
ข. จดัท าหลกัสตูรปรับปรุง
ฉบบัร่าง 

1. เชิญผู้ทรงคณุวฒุิจากสถาบนัการศกึษา 
ผู้ใช้หลกัสตูร และผู้ใช้บณัฑิตมาวิพากษ์
หลกัสตูร 
2. ปรับปรุงหลกัสตูรตามผลการวิพากษ์ 

1. รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
2. หลกัสตูรฉบบัปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการ
สอน 
ค. พฒันาบคุลากรด้าน
การท าวิจยัการเรียนการ
สอน 

1. สนบัสนนุให้อาจารย์ท าวิจยัเพ่ือพฒันา 
การเรียนการสอน 
2. สนบัสนนุแหลง่ทนุในการตีพิมพ์เผย 
แพร่ผลงานวิจยัทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
3. ให้อาจารย์เข้าร่วมประชมุวิชาการและ
เสนอผลงานวิจยัในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
4. สนบัสนนุให้อาจารย์ลาศกึษาตอ่ ศกึษา
ดงูาน และท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์ใน
สถาบนัอ่ืน 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีมีงานวิจยั 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีมีผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีเข้าร่วมประชมุวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานวิชาการทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
4. ร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีลาศกึษาตอ่ ศกึษาดงูาน
และท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์
ในสถาบนัอ่ืน 

 5. บรูณาการการเรียนการสอนกบัการ
บริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของการ
น าทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิ 

5. ร้อยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต้องการพฒันาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสงัคมตอ่
อาจารย์ประจ า 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

ระบบการศกึษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์  ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวด 1 ระบบการจดัการศกึษา ข้อ 6 และข้อ 7 (ภาคผนวก ค) 
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    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อาจมีการจดัการศกึษาภาคฤดรู้อน ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 8 สปัดาห์ ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อบงัคบั

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 หมวดท่ี 1 ข้อท่ี 7 และข้อท่ี 8 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น            เดือนมิถนุายน – กนัยายน 
ภาคการศกึษาปลาย         เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 
ภาคฤดรู้อน                     เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

     2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้ มีคณุสมบตัิเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 การรับเข้าเป็นบณัฑิต ข้อ 17 และข้อ 18 (ภาคผนวก ค) 
2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

ก าลงักาย พลศกึษา สนัทนาการ นนัทนาการ การจดัการนนัทนาการ ผู้น านนัทนาการ และ/หรือ สาขาท่ี
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นมหาวิทยาลยัท่ี ก.พ. รับรอง หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

บณัฑิตท่ีเข้ามาศกึษาในหลกัสูตรอาจประสบปัญหาด้านการเรียนในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีต้อง
ค้นคว้าและพึง่พาตนเอง ความรู้พืน้ฐานภาษาองักฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความตา่ง ๆ ทกัษะการ
ใช้เทคโนโลยี  
      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

คณะพลศกึษามีวิธีการด าเนินการชว่ยเหลืออยา่งเป็นระบบ ดงัตอ่ไปนี  ้
2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศส าหรับนิสิตแรกเข้าเพ่ือให้เข้าใจระบบการเรียนระดบับณัฑิตศึกษา 

การเข้าใช้ห้องสมดุทัง้ในรูปแบบปกตแิละรูปแบบออนไลน์ 
2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาองักฤษ  เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ 
2.4.3 ก าหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมลู และน าเสนอความคิดเห็นในชัน้เรียน พร้อม

ทัง้เขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจยัในแตล่ะรายวิชา 
2.4.4 ก าหนดให้แต่ละรายวิชาต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนและฝึกให้นิสิตได้ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็น

ระบบ 
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2.4.5 ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทนุทัง้ภายใน/ภายนอกสถาบนัให้แก่นิสิตอยา่งตอ่เน่ือง 
      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับเข้าศกึษาแตล่ะสาขาและคาดวา่จะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร  

นิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชัน้ปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ชัน้ปีท่ี 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - 10 10 10  
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       2.6 งบประมาณตามแผน 
เป็นไปตามระบบงบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้ของคณะพลศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินครินทรวิโรฒ โดยมีการประมาณการคา่ใช้จา่ยตอ่หวัในการผลิตดงันี  ้

  
 งบประมาณของหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ
กีฬาและนนัทนาการ 

คา่ใช้จา่ย 
ยอดสะสม  
(ตอ่หวั) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 822,000 82,200 

 
คา่ตอบแทนผู้สอน (28 หนว่ยกิต x 1,500 บาทตอ่ชัว่โมง x 15 ครัง้ตอ่ภาค
การศกึษา)  

630,000 
 

 คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน (10,000 x 10) 100,000  
 คา่ใช้จา่ยเพื่อการประชาสมัพนัธ์  2,000  

 
กิจกรรมตามที่ระบใุนโครงสร้างหลกัสตูร (เช่น จดัสมัมนา ปฐมนิเทศ 
กิจกรรมนิสติ (5000x10) 

50,000 
 

 คา่ครุภณัฑ์ทีใ่ช้ส าหรับนิสติ   

 
คา่เดินทางของผู้ทรงคณุวฒุิหรืออื่นๆ แล้วแตห่ลกัสตูร 2500 x 2 ครัง้ x 2 
วิชาเอก x 4 ภาคการศกึษา) 

40,000 
 

 → คา่ใช้จา่ยรวม 822,000  

  → คา่ใช้จา่ยตอ่หวั (คา่ใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสติ 10 คน) 82,200   
    

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 14,000 14,000 
 งบพฒันาหนว่ยงาน (ขัน้ต ่า 5%) 7,000  
 งบวิจยัของหนว่ยงาน (ขัน้ต ่า 5%) 7,000  
  คา่สว่นกลางคณะ หรือคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ……    

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 20,000 20,000 
 คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ (อตัราตอ่หวั) 20,000  
  คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ (อตัราตอ่หวั)   

หมวดกองทุนพัฒนามหาวทิยาลัย (15%) 342,900 - 
    

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 28,608 28,608 
 คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x 2 ปี) 8,720  
 คา่ธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 2 ปี) 6,000  
 คา่ธรรมเนียมส านกัคอมพวิเตอร์ (1,040 x 2 ปี) 2,080  
  คา่ธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (5,904 x 2 ปี) 11,080  
    

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 822,508 144,808 
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     2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบชัน้เรียน 

     แบบทางไกลผา่นส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลกั 

     แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

     แบบชัน้เรียนผสมผสานกบัการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education) 
 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 7 การเปล่ียนสภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต ข้อ 37 ข้อ 38 ข้อ 
39 ข้อ 40 ข้อ 41 และข้อ 42 (ภาคผนวก ก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการกีฬาและ นนัทนาการ เป็นหลกัสูตรแบบ
การศกึษาเต็มเวลา แผน ก โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากบั 28 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 
หนว่ยกิต รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 40 หนว่ยกิต 

 
           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
           

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1. วิชาแกน 7 
2. วิชาบงัคบั 15 
3. วิชาเลือกไมน้่อยกวา่ 6 
4. ปริญญานิพนธ์ 12 
                                  รวมไม่น้อยกว่า 40 
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  3.1.3 รายวิชา 
             3.1.3.1  หมวดวิชาแกน จ านวน 7 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
พกน 501 วิธีวิทยาของการวิจยัทางการกีฬาและนนัทนาการ                                            3(2-2-5)  
PSL 501 Research Methodology in Sport and Leisure Management 
พกน 502 การวิเคราะห์ทางสถิตทิางการกีฬาและนนัทนาการ                                          3(2-2-5)  
PSL 502 Statistical Analysis in Sport and Leisure Management 
พกน 503 สมัมนาการจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ 1                                           1(0-2-1) 
 PSL 503 Seminar in Sport and Leisure Management I 
 
             3.1.3.2 หมวดวิชาบงัคบั  
หมวดวิชาบงัคบั ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชา จ านวน 15 หนว่ยกิต  
พกน 511  การจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ                                                3(3-0-6) 
PSL 511   Sport  and Leisure Management  
พกน 512 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬาและนนัทนาการ                                   3(3-0-6) 
PSL 512    Leadership and Ethics in Sport and Leisure 
พกน 513  การจดัการองค์กรและทรัพยากรด้านบคุคลากรทางกีฬาและนนัทนาการ          3(3-0-6) 
PSL 513   Sport and Leisure Organization and Human Resource Management  
พกน 514  กลยทุธ์การตลาดทางการกีฬาและนนัทนาการ                                              3(3-0-6) 
PSL 514   Strategic Marketing in Sport  and Leisure 
พกน 515 สมัมนาการจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ 2                                          3(2-2-5)  
PSL 515   Seminar in Sport and Leisure Management II 
 
 3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก     
    นิสิตต้องเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีค าแนะน าจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ จากรายวิชาตอ่ไปนี ้          
พกน 521  การเงินทางการกีฬา                                                                                     3(3-0-6) 
PSL 521    Finance in Sport  
พกน 522  การจดักิจกรรมกีฬาและการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก                             3(3-0-6) 
PSL 522   Sport Events and Facilities Management  
พกน 523  จิตวิทยาพฤตกิรรมมนษุย์ทางการกีฬา                                                3(3-0-6) 
PSL 523   Psychology of Human Behavior in Sport  
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พกน 524  กฎหมายและการจดัการความเส่ียงทางการกีฬา                                  3(3-0-6) 
PSL 524   Legal Aspects and Risk Management in Sport 
พกน 525  การจดัการทางการกีฬาส าหรับบคุคลพิเศษ                                                    3(3-0-6) 
PSL 525   Sport  Management for People with Special Needs 
พกน 526   การสนบัสนนุทางการกีฬา                                                                       3(3-0-6) 
PSL 526   Sport Sponsorship 
พกน 527  ประเดน็ทางสงัคมและจริยธรรมทางการกีฬา                                                  3(3-0-6) 
PSL  527  Ethics and Social Issues in Sport  
PSL 528  กระบวนการโอลิมปิค                                                                                      3(3-0-6)                                                                                     
พกน 528   The Olympic Movement       
พกน 529  สมัมนาเร่ืองพิเศษทางการจดัการกีฬา                                                             3(2-2-5)                                                                                     
PSL 529   Special Topics  in Sport Management 
พกน 530  กีฬาและนนัทนาการอาเซียนศกึษา                                                                 3(3-0-6) 
PSL 530   ASEAN Studies in Sport and Leisure  
พกน 531  การเงินและงบประมาณในบริการนนัทนาการ                                                  3(3-0-6) 
PSL 531    Financial and Budgeting in Leisure Services 
พกน 532  การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกในนนัทนาการ                                             3(3-0-6) 
PSL 532   Leisure Facilities Planning and Management  
พกน 533  จิตวิทยาสงัคมทางนนัทนาการ                                    3(3-0-6) 
PSL 533   Social Psychology of Leisure 
พกน 534  กฎหมายและการจดัการความเส่ียงเก่ียวกบังานบริการนนัทนาการ        3(3-0-6) 
PSL 534   Legal Aspects and Risk Management  in Leisure Service 
พกน 535  การจดับริการนนัทนาการส าหรับบคุคลพิเศษ                                                 3(3-0-6) 
PSL 535   Leisure Service Management for People with Special Needs 
 พกน 536  แนวคิด ทฤษฏีนนัทนาการ                                                                 3(3-0-6) 
PSL 536   Concepts  and Theories of Leisure  
พกน 537  ประเดน็ทางสงัคมและจริยธรรมทางนนัทนาการ                                             3(3-0-6) 
PSL  537  Ethics and Social Issues in Leisure  
พกน 538  ส่ือดจิิทลักบัการส่ือสารในงานบริการนนัทนาการ                                            3(3-0-6) 
PSL 538   Digital Media and Leisure Service Communication                           
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พกน 539  สมัมนาเร่ืองพิเศษทางการจดัการนนัทนาการ                                                  3(2-2-5) 
PSL 539   Special Topic  in Leisure  Management 
              
               3.1.3.4  ปริญญานิพนธ์ 
พลบ  699   ปริญญานิพนธ์                                                                                  12 หนว่ยกิต 
PEG  699   Thesis 
 

ความหมายของรหสัวิชา  
รหสัตวัอกัษร 
  พลบ (PEG) หมายถึง รายวิชาระดบับณัฑิตศกึษา คณะพลศกึษา 
                         พกน (PSL) หมายถึง      รายวิชาระดบับณัฑิตศกึษา คณะพลศกึษา สาขา             
                                                              การจดัการกีฬาและนนัทนาการ 
รหสัตวัเลขความหมายเฉพาะวิชาเอก (คณะพลศกึษา)  
 เลขตวัแรก 
  5,6 หมายถึง รายวิชาระดบัปริญญาโท 
 เลขตวักลาง  
  0  หมายถึง วิชาแกน  
  1  หมายถึง            วิชาบงัคบั 
  2,3  หมายถึง            วิชาเลือก 
                         9  หมายถึง             ปริญญานิพนธ์ 
 เลขตวัท้าย                          หมายถึง  ล าดบัวิชา 
ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหนว่ยกิต 

 เลขรหสันอกวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทัง้หมดของรายวิชา 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 1 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงบรรยาย 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 2 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงปฏิบตัิการ 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 3 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงท่ีศกึษาด้วยตนเอง 
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         3.1.4 แผนการศึกษา 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

พกน 501 วิธีวิทยาของการวิจยัทางการกีฬาและนนัทนาการ   3(2-2-5) 
พกน 502 การวิเคราะห์ทางสถิตทิางการกีฬาและนนัทนาการ  3(2-2-5) 
พกน  511 การจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ   3(3-0-6) 
 รวม 9 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

พกน  503 สมัมนาการจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ 1                                     1(0-2-1) 
พกน  512 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬาและนนัทนาการ  3(3-0-6) 
พกน  513 การจดัการองค์กรและทรัพยากรด้านบคุคลากรทางกีฬาและนนัทนาการ    3(3-0-6)   
พกน  514 กลยทุธ์การตลาดทางการกีฬาและนนัทนาการ 3(3-0-6) 
 รวม 10 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พกน 515   สมัมนาการจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ2    3(3-0-6) 
 วิชาเลือก  2  รายวิชา 6 

 รวม 9 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  699   ปริญญานิพนธ์ 12 
 รวม 12 
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         3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาแกน 
พกน 501 วิธีวิทยาของการวิจยัทางการกีฬาและนนัทนาการ                                               3(2-2-5)  
PSL 501 Research Methodology in Sport and Leisure Management 

 หลกัการ วิธีการ และการคดักรองงานวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬาและ
นนัทนาการ การออกแบบ การก าหนดระเบียบวิธีวิจยั ประเด็นทางด้านจริยธรรมในการท าวิจยั การออกแบบ
การวิจยั การประยกุต์วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูและยทุธศาสตร์ในการน าเสนอข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจยั การ
น าเสนอผลงาน แหล่งทุน และการเขียนโครงการวิจัยทางการกีฬาและนันทนาการ เพ่ือของบประมาณ
สนบัสนนุ    

 
พกน 502 การวิเคราะห์ทางสถิตทิางการกีฬาและนนัทนาการ                                              3(2-2-5)  
PSL 502 Statistical Analysis in Sport and Leisure Management 
                 หลกัการ การวิเคราะห์ การคดัเลือกวิธีการทางสถิต ิฝึกปฏิบตักิารวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตด้ิวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการน าสถิตไิปใช้ในการวิจยัการวิเคราะห์ข้อมลู การแปลผล การเขียนรายงาน
ผลการวิจยั และการน าเสนอผลงานวิจยัทางการกีฬาและนนัทนาการ                                               
 
พกน 503 สมัมนาการจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ 1                                                1(0-2-1) 
 PSL 503 Seminar in Sport and Leisure Management I 
 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัปัจจุบนั การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และนวตักรรม ทางด้านการ
จดัการกีฬาและนนัทนาการ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัวิชา และการน าไปประยกุต์ใช้   
 
หมวดวิชาบังคับ 
พกน 511  การจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ                                                    3(3-0-6) 
PSL 511   Sport  and Leisure Management  

หลกัการจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ  ด้านองค์กร  ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์การบริหารจดัการ  
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก  และด้านการจดัการโปรแกรมทางการกีฬาและ
นนัทนาการ    
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พกน 512 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬาและนนัทนาการ                                         3(3-0-6) 
PSL 512    Leadership and Ethics in Sport and Leisure 
                การประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้ น าและอิทธิพลของภาวะผู้ น าท่ีมีต่อการบริหารจัดการการ กีฬาและ
นนัทนาการ  การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น าและรูปแบบภาวะผู้น า   การใช้อ านาจและ คณุธรรมและจริยธรรม
ของผู้น าและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ และค่านิยม ของการกีฬาและนนัทนาการกับ
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมเพื่อการพฒันาสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

 
พกน 513  การจดัการองค์กรและทรัพยากรด้านบคุคลากรทางกีฬาและนนัทนาการ               3(3-0-6) 
PSL 513   Sport and Leisure Organization and Human Resource Management  
  การวิเคราะห์โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย การจัดการองค์กรและทรัพยากรด้าน
บคุคลากรทางการกีฬาและนนัทนาการ แนวคิดในการจดัการเชิงกลยทุธ์  การวางแผน นโยบาย และยทุธศาสตร์ 
การก ากับการติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการควบคุมและประเมินการด าเนินกลยุทธ์ ตาม
เป้าหมาย และตวับง่ชีข้องการปฏิบตังิาน เพ่ือการพฒันาองค์กรกีฬาและนนัทนาการ 
 
พกน 514  กลยทุธ์การตลาดทางการกีฬาและนนัทนาการ                                                    3(3-0-6) 
PSL 514    Strategic Marketing in Sport and Leisure 
     ทฤษฎีทางการตลาด การประยกุต์สว่นผสมทางการตลาดในธุรกิจกีฬาและนนัทนาการ  การวางแผน 
การจดัการการตลาดทางการกีฬาและนนัทนาการ กระบวนการการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การวิเคราะห์ทาง
การตลาด กลยทุธ์การตลาด   การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  กลยทุธ์การแบง่สว่นตลาด การก าหนดตลาด
เป้าหมาย การส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร การบรูณาการหลกัการทางการตลาด  การประเมินผล การ
วิเคราะห์เป้าหมายของการส่งเสริมการตลาด การ การออกแบบและประยกุต์ใช้แผนการตลาดส าหรับการกีฬา
และนนัทนาการ   
 
พกน 515 สมัมนาการจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ 2                                                 3(3-0-6) 
PSL 515   Seminar in Sport and Leisure Management II 
               สมัมนา อภิปราย ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสาขาการจดัการการกีฬา
และนนัทนาการ ในหวัข้อท่ีสนใจ ฝึกทกัษะในการวิพากษ์วิจารณ์งานวิจยั และสร้างความเข้าใจในรูปแบบและ
ลกัษณะงานวิจยัท่ีหลากหลาย และสามารถน าเสนอความคดิเห็นในงานวิจยัทางการจดัการการกีฬาและ
นนัทนาการ  
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หมวดวิชาเลือก 
พกน 521  การเงินทางการกีฬา                                                                                          3(3-0-6) 
PSL 521    Finance in Sport  
                ศกึษาหลกัการเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจดัการแข่งขนั
กีฬาของสงัคม การวางแนวทางการแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีมีตอ่การกีฬาตลอดจนการจดัการทางการเงิน 
วิเคราะห์การจดัระบบการจดัหารายได้  แหลง่เงินทนุ  การเตรียมงบประมาณ และวิเคราะห์การเงิน  การประเมิน
สถานะทางการเงิน การลงทนุและ ความเส่ียง และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการงบประมาณการเงิน 
    
พกน 522  การจดักิจกรรมกีฬาและการจดัการสิ่งอ านวยความสะดวก                                  3(3-0-6) 
PSL 522   Sport Events and Facilities Management  
               การจดัสรรบคุลากรงบประมาณในการจดัการกิจกรรม และกระบวนการและขัน้ตอนในการเสนอตวั
เป็นเจ้าภาพจดัการแขง่ขนักีฬา การวางแผนการก่อสร้างสถานท่ีและตดิตัง้วสัด ุอปุกรณ์กีฬา ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัการแขง่ขนัและการจดัการสถานท่ี และวสัดอุปุกรณ์ทางการกีฬา การปรับการให้การบริการและ
ผลิตผลทางการกีฬา การใช้ การบ ารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกทางการกีฬา 
 

พกน 523  จิตวิทยาพฤตกิรรมมนษุย์ทางการกีฬา                                                      3(3-0-6) 
PSL 523   Psychology of Human Behavior in Sport 
              หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลตอ่การหล่อหลอมทศันคติ ความเช่ือ คา่นิยม 
และแรงจงูใจของบคุคลในสงัคม ซึ่งส่งผลตอ่พฤติกรรมการเข้าร่วม การคงเล่น และการเลิกเล่น กีฬา และบริบท
ของสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการกีฬา  กลยุทธ์ของการใช้จิตวิทยาเพ่ือสร้างค่านิยมท่ีดีทางการกีฬาในวิถีชีวิต  
ประยกุต์ใช้และบรูณาการ หลกัทฤษฏีจิตวิทยา การวิเคราะห์พฤติกรรมมนษุย์ ท่ีมีตอ่การบริการและผลิตภณัฑ์
ทางการกีฬา และการเป็นผู้ ชมกีฬา องค์ประกอบทางพฤติกรรมท่ีส าคัญของผู้ บริโภค การปรับปรุงและการ
พฒันาการบริการและผลผลิตทางการกีฬา  การปรับเปล่ียนกิจกรรมกีฬาให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการ
และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของพฤตกิรรมผู้บริโภค   
 

พกน 524  กฎหมายและการจดัการความเส่ียงทางการกีฬา                                                  3(3-0-6) 
PSL 524   Legal Aspects and Risk Management in Sport   
  ลกัษณะกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬา องค์กรกีฬาและ สงัคมกีฬา ธุรกิจกีฬา  การวิเคราะห์กฎ 
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการการกีฬา อ านาจทางกฎหมายและการศกึษารายกรณี เก่ียวกบักฎ 
ข้อบงัคบั ระเบียบทางการกีฬา และปัญหาจริยธรรมทางการกีฬาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม กระบวนการจดัการความ
เส่ียงทางการกีฬา การละเลย การละเมิดข้อห้ามท่ีเข้มงวด มาตรฐานความปลอดภยัและเสียงรบกวน 
พกน 525  การจดัการทางการกีฬาส าหรับบคุคลพิเศษ                                                         3(3-0-6) 
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PSL 525   Sport  Management for People with Special Needs 
                 ลกัษณะและแนวโน้มประชากรกลุ่มพิเศษในมิติทางการแพทย์และสงัคม ตรวจสอบความต้องการ
ทางการกีฬาของบุคคลพิเศษ จากปัจจยัด้านชีววิทยา จิตวิทยา สงัคมวิทยาท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการออกก าลงั
กาย รูปแบบและหลกัการบริหารงานด้านกีฬาแก่บุคคลพิเศษแบบรายบุคคล และกลุ่ม  บทบาทองค์กรต่อการ
ให้บริการ การประสานงาน กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลพิเศษ  
 
พกน 526   การสนบัสนนุทางการกีฬา                                                                           3(3-0-6) 
PSL 526   Sport Sponsorship 
 ทฤษฎีการบริหารจดัการสิทธิประโยชน์  ลิขสิทธ์ิ   การจดัตัง้หนว่ยงานเพ่ือบริหารสิทธิประโยชน์ 
วิธีการและการจดัระบบการจดัหารายได้ในรูปแบบตา่ง ๆ ตามความเหมาะสมของบริบทขององค์กรกีฬา 
แนวทางในการเพิ่มรายได้  การเขียนแผนการการสง่เสริมการตลาด แบบเสนอขอสิทธิประโยชน์ และข้อมลู
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการเขียนแผนการตลาดส าหรับองค์การกีฬา  
 
พกน 527  ประเดน็ทางสงัคมและจริยธรรมทางการกีฬา                                                       3(3-0-6) 
PSL  527  Ethics and Social Issues in Sport  
              ประเดน็ท่ีส าคญัของพฤตกิรรมของบคุคล ชมุชน และกลุม่ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬา  แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของความต้องการทางสงัคม และคณุคา่ทางสงัคมของบคุคลท่ีมีตอ่การกีฬา ภาวะทางสงัคมและ
จริยธรรมทางการกีฬาตอ่การปรับเปล่ียนกิจกรรมกีฬาเพ่ือการพฒันามนษุย์และสงัคม                                                   
 
พกน 528  กระบวนการโอลิมปิค                                                                                         3(3-0-6)                                                                                     
PSL 528   The Olympic Movement        
                  โครงสร้างและนโยบายการด าเนินงานของคณะกรรมการโอลิมปิคสากล สหพันธ์กีฬานานาชาต ิ 
สหพนัธ์กีฬาภาคพืน้ทวีป คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งชาติ การส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องของ คณะกรรมการโอ
ลิมปิคสากล   ความหลากหลายในด้านนโยบาย สงัคม และเศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอ่การแขง่ขนัโอลิมปิค 
 
พกน 529  สมัมนาเร่ืองพิเศษทางการจดัการกีฬา                                                                 3(3-0-6)                                                                                     
PSL 529   Special Topics  in Sport Management 
               ค้นคว้า ทบทวน ศึกษา สังเคราะห์บทความและงานวิจัยทางด้านการจัดการทางการกีฬา เพ่ือการ

น าเสนอบทความ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์เลือกตามความสนใจเป็นพิเศษของผู้ เรียนแต่ละบุคคล 

และค้นคว้าโดยอิสระ 

พกน 530  กีฬาและนนัทนาการอาเซียนศกึษา                                                                     3(3-0-6) 
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PSL 530    ASEAN  Studies in  Sport and Leisure  
                 แนวความคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการเก่ียวกับนโยบายอาเซียน วิเคราะห์นโยบายท่ีมีผลต่อกีฬา 
นันทนาการและการท่องเท่ียวในประเทศไทย การวางแผน สร้างกระบวนการและวิธีการพัฒนากีฬาและ 
นนัทนาการในประเทศไทย   
 
พกน 531  การเงินและงบประมาณในบริการนนัทนาการ                                                      3(3-0-6) 
PSL 531    Finance and Budgeting in Leisure Service 
                 ศึกษาแหล่งรายได้และกระบวนการงบประมาณส าหรับหน่วยงานบริการนนัทนาการ การระดมทุน    
การวิเคราะห์ทางการเงิน การจดัซือ้จดัจ้าง การท าสญัญา และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการงบประมาณการเงิน   
ศกึษาหลกัการเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบันนัทนาการ  การวางแนวทางการแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีมีตอ่
นนัทนาการ    การจดัการทางการเงิน วิเคราะห์การจดัระบบการจดัหารายได้  แหลง่เงินทนุ   
    
พกน 532  การจดัการสิ่งอ านวยความสะดวกในนนัทนาการ                                                 3(3-0-6) 
PSL 532   Leisure Facilities Planning and  Management  
               หลกัและแนวทางจดัการการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านงานนนัทนาการ จดัสรรบคุลากรและ
งบประมาณในการจดัการกิจกรรม  การวางแผนการก่อสร้างสถานท่ีและตดิตัง้วสัด ุอปุกรณ์ การด าเนินการให้
การบริการ  การดแูลและบ ารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวก 
             
พกน 533 จิตวิทยาสงัคมส าหรับนนัทนาการ                  3(3-0-6) 
PSL 533   Social Psychology of Leisure 
 หลักการ ทฤษฎี ทางจิตวิทยา ความส าคญัของเวลา นันทนาการ พฤติกรรมมนุษย์ วิ ธีการเลือก
กิจกรรม คณุธรรม ค่านิยม และบริบทของสงัคมท่ีเก่ียวข้อง ปัจจยัของนันทนาการส าหรับบุคคล ความมีอิสระ 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจ พฤติกรรม และประสบการณ์นนัทนาการ  การสร้างเสริมทกัษะนนัทนาการเพ่ือสุขภาวะ  
กลยทุธ์ของการใช้จิตวิทยาสงัคมเพื่อสร้างนนัทนาการในวิถีชีวิต 
 
พกน 534  กฎหมายและการจดัการความเส่ียงเก่ียวกบังานบริการนนัทนาการ                        3(3-0-6) 
PSL 534   Legal Aspects and Risk Management in Leisure Service 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมในนนัทนาการ ได้แก่ กฎหมายสวนสาธารณะ นนัทนาการ  การ
ทอ่งเท่ียวและกีฬา เน้นให้ผู้ เรียนเข้าใจกระบวนการจดัการความเส่ียง การละเลย การละเมิดข้อห้ามท่ีเข้มงวด 
มาตรฐานความปลอดภยัและเสียงรบกวน 
 พกน 535  การจดับริการนนัทนาการส าหรับบคุคลพิเศษ                                                     3(3-0-6) 
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PSL 535   Leisure Service Management for People with Special Needs 
                ลกัษณะและแนวโน้มประชากรกลุ่มพิเศษในมิติทางการแพทย์และสงัคม ตรวจสอบความต้องการ
ทางการนนัทนาการของบคุคลพิเศษ จากปัจจยัด้านชีววิทยา จิตวิทยา สงัคมวิทยาท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการออก
ก าลงักาย รูปแบบและหลักการบริหารงานด้านนนัทนาการแก่บุคคลพิเศษแบบรายบุคคล และกลุ่ม  บทบาท
องค์กรตอ่การให้บริการ การประสานงาน กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลพิเศษ  
   
พกน 536  แนวคิด ทฤษฏีนนัทนาการ                                                                          3(3-0-6) 
PSL 536    Concepts  and Theories of Leisure  
                  แนวคดิและปรัชญาของพฤตกิรรมมนษุย์การใช้เวลาวา่ง การท างาน เวลาและนนัทนาการ เป้าหมาย
และคณุค่าของนนัทนาการกบัสงัคม หลกัการและทฤษฏีท่ีประยุกต์เพ่ือนนัทนาการ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อ
นนัทนาการ นนัทนาการเชิงธุรกิจ การบริการนนัทนาการ  การจดันนัทนาการในสงัคมปัจจบุนั  
 
พกน 537  ประเดน็ทางสงัคมและจริยธรรมทางนนัทนาการ                                                  3(3-0-6) 
PSL  537  Ethics and Social Issues in Leisure  
                 ประเดน็ท่ีส าคญัของพฤติกรรมของบคุคล ชมุชน และกลุม่ ท่ีเก่ียวข้องกบันนัทนาการ  แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของความต้องการทางสงัคม และคณุคา่ทางสงัคมของบคุคลท่ีมีตอ่นนัทนาการ ภาวะทางสงัคมและ
จริยธรรมทางนนัทนาการตอ่การปรับเปล่ียนกิจกรรมเพื่อการพฒันามนษุย์และสงัคม    
 
พกน 538   ส่ือดจิิทลักบัการส่ือสารในงานบริการนนัทนาการ                                                3(3-0-6) 
พกน 538   Digital Media and Leisure Service Communication 
  การวางแผนและการพฒันาส่ือในงานบริการนนัทนาการในรูปแบบส่ือดิจิทลัในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ทางอินเตอร์เน็ต กลยทุธ์ในการใช้ส่ือดิจิทลัในระบบเครือข่ายสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต การใช้ส่ือดิจิตอลเพ่ือการ
จดัการความรู้ และการส่ือสารทางการตลาดส าหรับงานบริการนนัทนาการ กระบวนการออกแบบและผลิตส่ือดิจิทลั   
การสร้างสรรค์ส่ือใหมใ่นงานบริการนนัทนาการอยา่งเป็นรูปธรรมและน าไปประยกุต์ใช้ 
 
พกน 539  สมัมนาเร่ืองพิเศษทางการจดัการนนัทนาการ                                                       3(3-0-6)                                                                                     
PSL 539   Special Topics  in Sport Management 
               ค้นคว้า ทบทวน ศึกษา สังเคราะห์บทความและงานวิจัยทางด้านการจัดการนันทนาการเพ่ือการ

น าเสนอบทความ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์เลือกตามความสนใจเป็นพิเศษของผู้ เรียนแต่ละบุคคล 

และค้นคว้าโดยอิสระ 

พลบ  699  ปริญญานิพนธ์                                                                                            36 หนว่ยกิต  
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PEG   699  Thesis 

          การวิจยัในสาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ ในแตล่ะกลุ่มวิชาท่ีศกึษา ส าหรับนิสิตท่ีต้องการขอจบ

การศกึษาระดบัมหาบณัฑิต ท าการวิจยัตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ ลุม่ลกึ มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหมใ่นแตล่ะวิชาท่ีศกึษา  
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
       3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ
ที่ 

รายชื่อ
คณาจารย์ 

คุณวุฒกิารศึกษา 
(สาขาวิชา), ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

*1 รศ.ดร.ภาคภมูิ  
รัตนโรจนากลุ 

กศ.บ. (พลศกึษา) /2524 
กศ.ม. (พลศกึษา) /2528 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักายและการกีฬา)  
สาขาการบริหารและการ
จดัการการออกก าลงักายและ
การกีฬา /2552 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยับรูพา 
 

xxxxxxxxxxxxx 

*2 อ.ดร. ถนอมศกัด์ิ  
เสนาค า 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)/  
2539 
วท.ม.(เวชศาสตร์การกีฬา)/  
2541 
D.S.M. (Sport 
Management)  /2551 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
United States Sports 
Academy 

xxxxxxxxxxxxx 

*3 อ.ดร. สมุนรตี 
 น่ิมเนติพนัธ์ 

ศป.บ.นาฏศิลป์สากล /2541 
ศศ.ม.พลศกึษา /2545 
ปร.ด. การจดัการนนัทนาการ
และการท่องเท่ียว /2552 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร. อศัวิน   
มณีอินทร์ 

วท.บ.(นนัทนาการ )/2538 
กศ.ม.(พลศกึษา) / 2542 
วท.ม.(นนัทนาการ) / 2547 
D.S.M. (Sport 
Management) /2551 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
United States Sports 
Academy 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.อษุากร  
พนัธุ์วานิช 

กศ.บ. (พลศกึษา)/2522 
กศ.ม. (พลศกึษา) /2528 
D.S.M. (Sport 
Management)./ 2552 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
United States Sports 
Academy 

xxxxxxxxxxxxx 

 
* อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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             3.2.2 อาจารย์ประจ า  
 
ล าดับที่ รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา) 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภมูิ  

รัตนโรจนากลุ 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการ
กีฬา) 

2 อาจารย์ ดร.ถนอมศกัดิ์ เสนาค า D.S.M. (Sport Management)  
3 อาจารย์ ดร.สมุนรตี นิ่มเนติพนัธ์ ปร.ด (การจดัการนนัทนาการและทอ่งเท่ียว)   
4 อาจารย์ ดร. อศัวิน  มณีอินทร์ D.S.M. (Sport Management)   
5 อาจารย์ ดร. อษุากร พนัธุ์วานิช D.S.M. (Sport Management)  
6 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนุนัทา ศรีศริิ D.S.M. (Sport Management) 
7 รองศาสตราจารย์ ดร.สปุราณีว์ิ   

ขวญับญุจนัทร์ 
Ed.D. (Curriculum and Supervision) 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.สาล่ี สภุาภรณ์ Ed.D. (Physical Education: Pedagogy)  
9 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย   

บญุวีรบตุร 
Ph.D. (Sport Psychology) 

10 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ตอ่นี ปร.ด. (อายรุศาสตร์เขตร้อน) 
11 อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ Ph.D. (Sport Science: Sport Psychology) 
12 อาจารย์ ดร.อนนัต์ มาลารัตน์ กศ.ด. (การวิจยัและประเมินผลการศกึษา) 

 

 
              3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
ล าดับที่ รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา) 
1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณฐั  

อินทรปาณ 
Ph.D. (Physical Education) 

2 อาจารย์ ดร.ศกัดิช์าย ทพัสวุรรณ Ph.D. (Physical Education) 
3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มยรีุ ศภุวิบลูย์ Ph.D. (Exercise and Sport Science : 

Movement Studies in Disability) 
4 รองศาสตราจารย์ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ ค.ม. (พลศกึษา) 
5 รองศาสตราจารย์ ดร.สวุิมล ตัง้

สจัจพจน์ 
Ph.D. (Recreation Administration) 
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ล าดับที่ รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 
(สาขาวิชา) 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.ก าโชค 
เผือกสวุรรณ 

Ph.D. ( Administration In Education) 

8 ศาสตราจารย์ ดร.สมบตั ิกาญจนกิจ ค.ด. (พลศกึษา)   
9 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. นิลมณี ศรีบญุ Ph.D. (Sport  Administration) 
10 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สนัตพิงษ์  

ปลัง่สวุรรณ 
Ph.D. (Sport Pedagogy) 

11 อาจารย์ ดร. อิษฎี กฏุอินทร์ Ph.D. (Sport  Administration) 
12 รองศาสตราจารย์ ดร.วฒัน์ บญุกอบ Ph.D. ( Human Resource Development) 

  
 

 

4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
- 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
- 

      4.2 ช่วงเวลา 
- 

      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
- 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ข้อก าหนดในการวิจยัต้องเป็นหวัข้อทางสาขาวิชาการกีฬาและนนัทนาการ ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มวิชา

ท่ีนิสิตเลือกเข้าศกึษา และได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชาการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งเป็นไปตามสาขาท่ีนิสิตเลือกเข้า
ศกึษา เป็นงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแก่นสาระของสาขาวิชา งานวิจยัควรมีความส าคญัและ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ เรียนในการน าผลการวิจยัไปพฒันาคณุภาพการศึกษาด้านการกีฬา
และนนัทนาการ โดยเน้นจริยธรรมในการวิจยั 
      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลู ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคืองานวิจยัต้อง
สามารถพิสจูน์ได้ ผลการวิจยัสามารถอธิบายได้อย่างถกูต้องสมบรูณ์ รวมทัง้น าไปพฒันาองค์ความรู้ด้าน
การกีฬาและนนัทนาการ นิสิตสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้างงานวิจยัได้ด้วยตนเองตอ่ไป 
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       5.3 ช่วงเวลา  
ชว่งระยะเวลาของหลกัสตูรท่ีก าหนดให้ท างานวิจยั คือ ภาคการศกึษาท่ี 3 เป็นต้นไป 

       5.4 จ านวนหน่วยกิต   
ปริญญานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

       5.5 การเตรียมการ  
คณะพลศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสิตด้านวิจยัและ

วิชาการ โดยมีการด าเนินการดงันี ้
 5.5.1  จดัโครงการสมัมนาในแตล่ะสาขาเพ่ือให้มีความรู้ด้านวิจยัและกระบวนการวิจยัในภาค
การศกึษาท่ี 3 
 5.5.2  จดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก าหนดตารางเวลาและจดัท าบนัทึกการให้
ค าปรึกษาแก่นิสิต 
 5.5.3  ให้ข้อมลูเก่ียวกบัระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ์ 
       5.6 กระบวนการประเมินผล 

หลกัสูตรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และต้องมีการตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการหรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต   
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

นิสติมีความรู้ความสามารถในการจดัการทางการกีฬาและ
นนัทนาการทัง้ด้านวิชาการ และการปฏิบตัิ ในเร่ืองการ
จดัการพฒันาองค์กร การบริหารจดัการเงิน การตลาด รอบรู้
ในเร่ืองกฎหมาย มีความสามารถในการท าการวิจยัและการ
พฒันาองค์ความรู้ทางด้านกีฬาและนนัทนาการ มี
ความสามารถในการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ มี คณุธรรม 
และจริยธรรมของการจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ 
เป็นบณัฑิตทีม่คีวามสามารถพฒันางานด้านการกีฬาให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บคุคล องค์กร และตอ่ประเทศได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

ส่งเสริม และสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณในการ
ท างานวิจยั เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ตามที่ต้องการ มีการ
จดักิจกรรม การเก็บข้อมลู เพื่อให้นิสิตได้ประยกุต์ความรู้
ในการเรียนวิชาด้านการกีฬา และนนัทนาการ 
รายวิชาตา่ง ๆในหลกัสตูรเน้นความรู้ด้านการจดัการกีฬา
และนนัทนาการ และการประยกุต์ใช้ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
       2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คณุธรรม และจริยธรรม อาทิ มีวินยั 
มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจริต 
เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็น
ต้น 

-จดักิจกรรมให้นิสิตเก็บข้อมลู
ภาคสนาม 
 
-ท ากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมลูการ
จดัการเรียนรู้การกีฬา และ
นนัทนาการ 

-การบนัทึกและจดัระบบข้อมูลการ
จัดการเรียนรู้การจัดการกีฬาและ
นนัทนาการ 
-การสังเกตพฤติกรรมด้านทัศนคต ิ
เน้นความเป็นกลางในการวิเคราะห์
การจัดการเ รียนรู้การกีฬาและ 
นนัทนาการ 

2. สามารถจัดการปัญหาทาง
คณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดย
ใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมความรู้สึก
ของผู้ อ่ื น  ค่านิ ยม พื น้ฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั
ทกุรายวิชา 
-ก าหนดให้มีนิสิตจดักิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการแก่
สงัคม 

-การพิจารณาผลงานของนิสิตและ
มีบทลงโทษหากคัดลอกผลงาน
ของผู้ อ่ืน 
-การสรุปผลการรายงานผลการจดั
กิจกรรม/โครงการ 

 
2.2 ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ 
ทฤษฎี และสามารถน ามาประยกุต์ใช้
ในการศกึษาค้นคว้าทางการกีฬาและ 
นนัทนาการ 

- บรรยาย  อภิปราย สัมมนา
ร่วมกนัระหวา่งอาจารย์กบันิสิต 
-วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการ
เรียนรู้การกีฬาและนันทนาการ 
โดยใช้ทฤษฎีท่ีทนัสมยั 
-เชิญผู้ เช่ียวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาตา่ง ๆ 
-เข้าร่วมสมัมนากบัหนว่ยงาน
ภายนอก 

-แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา ข้อมูล
การจดัการเรียนรู้การกีฬา และ
นนัทนาการ 
-การสอบกลางภาค และปลาย
ภาคการศกึษา 
-การท าโครงงาน/รายงาน 
-การน าเสนอผลงาน 
-การสรุปบทความวิจยัและการ
เขียนวิพากษ์ 
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
2. มีความเข้าใจ และตระหนักถึง
ผลกระทบของงานวิจยัในปัจจบุนั  
รวมทัง้เหตผุลและการเปล่ียนแปลงท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความ รู้ทางการจัดการ กีฬาและ
นนัทนาการ 

-ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าใน
หวัข้อท่ีสนใจ 
-ฝึกการท างานวิจยัเด่ียว 
-ฝึกนิสิตให้เป็นผู้ชว่ยวิจยั 

-การน าเสนอหัวข้อวิจัย และ
น าเสนองานวิจยั 
-สอบเค้าโครงวิจยั 
-สอบปากเปลา่ 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
1. สามารถประเมินข้อมลู แนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายทางด้านการ
กีฬาและนันทนาการ รวมถึงปัญหาท่ี
ซับ ซ้อน และใ ช้ ข้อมูล ท่ี ไ ด้ ในการ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ได้อยา่งสร้างสรรค์ 

-กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการแก่สงัคม 

-จ านวนกิจกรรม/โครงการ 

2. สามารถใช้ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบตัิ การสงัเคราะห์งานวิจยั สิ่ง
ตีพิมพ์ทางวิชาการ ตลอดถึงเทคนิค
การวิจัย  เ พ่ือวางแผนและด า เนิน
โครงการวิจยัได้ด้วยตนเอง 

-จดัอภิปราย สมัมนา 
- ท าแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาทาง 
ด้านการกีฬาและ นนัทนาการ 

-การน าเสนอผลงาน 
-ข้อสอบแตล่ะรายวิชาเน้นการ
คดิวิเคราะห์ 

-การวิพากษ์งานของผู้ อ่ืน 

 
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี เคารพความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล 

-กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการแก่ชมุชนและผู้ ด้อยโอกาส 
-จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการเพ่ือให้นิสิตได้ฝึกการ
ใช้ภาษาได้อยา่งเหมาะสม 
-อภิปรายแลกเปล่ียนความ

-จ านวนกิจกรรม/โครงการ
และความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการ 
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ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

คดิเห็น 
-เข้าร่วมงานประชมุวิชาการ
ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

2. มีความรับผิดชอบ รู้จกัวิธีการเรียนรู้ 
การประเมินตนเอง รวมถึงการตดัสินใจ
แก้ไขปัญหา ซึง่สามารถน าไปใช้ในการ
พฒันาตนเองและวิชาชีพได้อยา่ง
เหมาะสม 

-กิจกรรม อภิปราย สมัมนา และ
โครงการ 
-มอบหมายให้นิสิตท างานกลุม่ 
-ให้นิสิตก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ในการท างานกลุม่ 

-การสงัเกตพฤตกิรรม 
-การน าเสนอในชัน้เรียน 
-แบบประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน และประเมิน
โดยผู้สอน 

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ใน
การศกึษาค้นคว้า และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

-เชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตมิา
บรรยาย 
-ให้นิสิตท างานวิจยั 
-สอนการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์
ข้อมลู 

-การประเมินจากแบบฝึกใน
รายวิชา 
-การน าเสนอผลงาน 

2. สามารถใช้ทกัษะภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศ รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการส่ือสาร และการ
น าเสนอรายงานผา่นสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและปริญญานิพนธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-การอภิปราย สมัมนา 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
-การน าเสนอรายงาน 
-การก าหนดเกณฑ์การน าเสนอ
ผลงาน 

-การประเมินตามแบบประเมิน
การน าเสนอ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
          สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดงันี ้
ด้านที่ 1  คุณธรรมและจริยธรรม 

1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคณุธรรม และจริยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์
สจุริต เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นต้น 

2. สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้ดลุยพินิจทางคา่นิยมความรู้สึก
ของผู้ อ่ืน คา่นิยมพืน้ฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ 2  ความรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ทางการกีฬา นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว 

 2. มีความเข้าใจและตระหนกัถึงผลกระทบของงานวิจยัในปัจจุบนั รวมทัง้เหตผุลและการเปล่ียน 
แปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ทางการกีฬา 
นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว  
ด้านที่ 3  ทักษะทางปัญญา 

1. สามารถประเมินข้อมูล แนวคิดจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายทางด้านการจัดการกีฬาและ
นนัทนาการ รวมถึงปัญหาท่ีซบัซ้อน และใช้ข้อมูลท่ีได้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์

2. สามารถใช้ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิการสงัเคราะห์งานวิจยั สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ ตลอด
ถึงเทคนิคการวิจยั เพ่ือวางแผนและด าเนินโครงการวิจยัได้ด้วยตนเอง 
ด้านที่ 4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี เคารพความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
2. มีความรับผิดชอบ รู้จักวิธีการเรียนรู้ การประเมินตนเอง รวมถึงการตดัสินใจแก้ไขปัญหา ซึ่ง

สามารถน าไปใช้ในการพฒันาตนเองและวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม   
ด้านที่ 5  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้า และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
            2. สามารถใช้ทักษะภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการส่ือสารเพ่ือการจัดการกีฬาและ
นนัทนาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
พลบ 501  วิธีวิทยาของการวจิยัทางการกีฬาและนนัทนาการ           

พกน 502  การวเิคราะห์ทางสถิตทิางการกีฬาและนนัทนาการ                                       

พกน 503 สมัมนาการจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ 1                                               

พกน 511 การจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ                      

พกน 512 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬาและนนัทนาการ           

พกน 513 การจดัองค์กรและทรัพยากรด้านบคุคลากรทางการกีฬาและนนัทนาการ                             

พกน 514  กลยทุธ์การตลาดทางการกีฬาและนนัทนาการ                                                     

พกน 515  สมัมนาการจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ 2                                                 

พกน 521  การเงินทางการกีฬา           

พกน 522  การจดักิจกรรมกีฬาและการจดัการสิง่อ านวยความสะดวก           

พกน 523  จิตวิทยาพฤติกรรมมนษุย์ทางการกีฬา                  

พกน 524  กฎหมายและการจดัการความเสีย่งทางการกีฬา           

พกน 525  การจดัการทางการกีฬาส าหรับบคุคลพิเศษ                               

พกน 526   การสนบัสนนุทางการกีฬา           



หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 33 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 

   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
พกน 527  ประเด็นทางสงัคมและจริยธรรมทางการกีฬา                                                             

พกน 528  กระบวนการโอลมิปิค                           

พกน 529  สมัมนาเร่ืองพิเศษทางการจดัการกีฬา                                       

พกน 530  กีฬาและนนัทนาการอาเซยีนศกึษา              

พกน 531  การเงินและงบประมาณในบริการนนัทนาการ                    

พกน 532  การจดัการสิง่อ านวยความสะดวกในนนัทนาการ                                                   

พกน 533  จิตวิทยาสงัคมทางนนัทนาการ                  

พกน 534  กฎหมายและการจดัการความเสีย่งเก่ียวกบังานบริการนนัทนาการ             

พกน 535  การจดับริการนนัทนาการส าหรับบคุคลพเิศษ                                                            

พกน 536  แนวคิด ทฤษฏีนนัทนาการ                   

พกน 537  ประเด็นทางสงัคมและจริยธรรมทางนนัทนาการ                                                        

พกน 538  สือ่ดิจิทลักบัการสือ่สารในงานบริการนนัทนาการ                                                       

พกน 539  สมัมนาเร่ืองพิเศษทางการจดัการนนัทนาการ                                                             
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ .ศ.

2554 หมวดท่ี 5 การวดัและประเมินผลการศกึษา สรุปดงันี ้
- การประเมินผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาให้ใช้ระบบคา่ระดบัขัน้ ดงันี ้

ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  ออ่น (Por) 1.5  
D  ออ่นมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลกัสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  และการประเมิน
คณุภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)  
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีก าหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตดัสินผลการเรียน และมี
ความร่วมมือกับสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในการทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจัดท ารายงานผลการ
ทวนสอบเพ่ือเป็นหลกัฐานการบรรลมุาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจ าทกุปี 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.

2554 หมวดท่ี 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร ข้อท่ี 48 โดยนิสิตท่ีจะส าเร็จการศกึษาได้ต้องมี
คณุสมบตั ิดงันี ้

1. ต้องมีระยะเวลาศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 3 ภาคการศกึษาปกติตาม
ระบบทวิภาค และอยา่งมากไมเ่กิน 5 ปีการศกึษา 



หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 35 

2. สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร  
3. ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  
4. สอบภาษาตา่งประเทศได้ 
5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปลา่

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
6. สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ือง
เตม็ (Full Paper)  

  
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 บณัฑิตวิทยาลยัจดัปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจดัการเรียนการสอนและบทบาทหน้าท่ี
ของอาจารย์ระดบับณัฑิตศึกษา พร้อมทัง้จดัท าคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตังิานให้อาจารย์ใหม ่

  1.2 คณะและภาควิชาชีแ้จงเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตและรายละเอียดตา่ง ๆในหลกัสตูร 
  1.3 คณะและภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและ

ภาควิชา 
  1.4 มีระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งเพ่ือแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

(อธิบายถึงสิ่งท่ีจะด าเนินการเพ่ือชว่ยให้คณาจารย์ได้พฒันา) 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับการ
จดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

- สนบัสนนุการศกึษาตอ่ ศกึษาดงูาน เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ 
และน าความท่ีได้มาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
- มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย

ตอบสนองนโยบายการศกึษาแหง่ชาติ 
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- คณะและภาควิชา  จัดสรรงบประมาณส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอ
ผลงานวิจยัในการประชมุหรือการสมัมนาในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

- คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์
จากสถาบนัอ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

- คณะสง่เสริมให้คณาจารย์ลาศกึษาตอ่/ลาเพิ่มพนูความรู้ในสาขาเฉพาะ 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมลู ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร โดยกระท าทกุปี
อยา่งตอ่เน่ือง 

1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรทกุ 2 เดือน เพ่ือติดตาม ก ากบั ดแูลคณุภาพของ
หลกัสตูร 

1.3 มีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

1.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทกุรายวิชา 

1.5 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิน้สดุปีการศกึษา 

1.6 มีการประเมินความพงึพอใจของหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจบุนั และบณัฑิต
ท่ีส าเร็จการศกึษา เพ่ือพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ของปีท่ีแล้ว 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
2.1.1 การวางแผนการจดัสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี โดยจดัโครงการ/กิจกรรม ให้กับ

นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา 5 ด้าน ดงันี ้ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสขุภาพ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนนัทนาการ ด้านสง่เสริมศลิปวฒันธรรม 

2.1.2 จดัสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/
ผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขามาบรรยาย 
 2.1.3 จดัซือ้วสัดคุรุภณัฑ์เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนทกุปีการศกึษา 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 
2.2.1 สถานท่ีและอปุกรณ์การสอน 

 -  ใช้อาคารคณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์  
 -  คณะจดัสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา 

2.2.2 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ท่ีสนับสนุนด้านวิชาการ คือ ส านักหอสมุดกลาง 
ประสานมิตร และหอสมุด องครักษ์ มีหนงัสือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย จ านวน
ประมาณ 4,000 เล่ม มีวารสารด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย และวารสารท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวนประมาณ 30 ฉบับ ได้แก่ ส านักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS  
ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ นอกจากนีค้ณะก าหนดให้ทุกรายวิชามีแหล่งสืบค้นออนไลน์เป็นแหล่งความรู้
เพิ่มเตมิ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
2.3.1 คณะ/ภาควิชา จดัสรรงบประมาณประจ าปีในการจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา 

วารสารวิชาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3.2 คณะ/ภาควิชาให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจดัหา 
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกนัประชุมเพ่ือวางแผนจดัท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การ

เรียนการสอน 
2.3.4 คณะ/ภาควิชาจดัสรรงบประมาณในการจดัหาวสัดคุรุภณัฑ์ส าหรับห้องปฏิบตัิการวิจยั ห้อง

ศกึษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์และนิสิต 
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทกุปีจากผู้สอนและผู้ เรียน 
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาท่ีผู้ สอนและ

ผู้ เรียนสามารถใช้บริการได้ 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีสรร
หา การจ้าง การบรรจุแต่งตัง้ การท าสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประชมุทกุ 2 เดือน เพ่ือวางแผนการปฏิบตัิงานประจ าปี และ

ตดิตามทบทวนการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา 
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3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา
ปรับปรุงแตล่ะรายวิชา เพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 

3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมาร่วมสอนใน

บางรายวิชา และบางหวัข้อท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเชิญอาจารย์และผู้ทรงคณุวฒุิจากสถาบนัอ่ืนเป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามค าอธิบาย

รายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นผู้ประสานงาน 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
4.1.1 คณะ/ภาควิชาก าหนดคณุสมบตัิบคุลากรสนบัสนนุให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ

ก่อนการรับเข้าท างาน 
4.1.2 บคุลากรต้องผ่านการสอบแข่งขนั ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอยสมัภาษณ์ 

โดยให้ความส าคญัตอ่ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามต าแหน่ง และมีทศันคติท่ีดีตอ่การให้บริการแก่
อาจารย์และนิสิต 

4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลสนบัสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 
4.2.1 คณะ/ภาควิชาสนบัสนนุให้บคุลากรฝึกอบรมและศกึษาดงูานท่ีสอดคล้องกบังานท่ีรับผิดชอบ 
4.2.2 คณะ/ภาควิชาให้บคุลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือเพิ่มพูน

ทกัษะด้านการให้บริการ 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

คณะ/ภาควิชาจดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและคู่มือส าหรับนิสิต เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ทุน
สนบัสนนุการวิจยั ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลยั 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
สถาบนัต้องมีการจัดระบบท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับ

วิชาการ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค าอทุธรณ์เหลา่นัน้ 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
6.2 ส ารวจการได้งานท าของบณัฑิตและความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตทกุปี 
6.3 เชิญผู้ เก่ียวข้องประชุมเพ่ือปรับปรุงเนือ้หารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสงัคม

และตลาดแรงงานทกุ 5 ปี 
  

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งชีท้ัง้หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติต่อไป ทัง้นีเ้กณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอยา่งน้อยร้อยละ 80 ของตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบไุว้แตล่ะปี 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม
การประชมุเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
ลกัสตูร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
ก่อนการเปิดสอนครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

4. มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สดุภาค
การศกึษาท่ีเปิดสอนรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

X X X X X 

5. มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษาท่ีมีการ
เปิดสอนรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

 X X X X 

6. จ านวนรายวิชาท่ีมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ไมน้่อยกวา่ 25% รายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปี 

 X X X X 

7. มีการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือประเมินการสอนจากการรายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูรของปีก่อนหน้า (มคอ.7) 
 

 X X X X 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
9. อาจารย์ประจ าทกุทา่นต้องได้รับการพฒันาทางวิชาการ/
วิชาชีพอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 X X X X 

10. อาจารย์ประจ าทกุทา่นมีคณุสมบตัคิรบตามก าหนดใน
มาตรฐานคณุวฒุิ ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2548 

X X X X X 

11. จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนได้รับการ
พฒันาไมน้่อยกว่า 50% ตอ่ปี 

 X X X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของนิสิตปีสดุท้ายตอ่คณุภาพ
หลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

  X X X 

13. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตหรือนิสิตตอ่คณุภาพ
บณัฑิต ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

  X X X 

14. ระดบัความพงึพอใจของบณัฑิตตอ่คณุภาพการสอนของ
อาจารย์ เฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

 X X X X 

15. ระดบัความพงึพอใจของนิสิตตอ่ทรัพยากรสนบัสนนุการ
เรียนการสอนเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

 X X X X 

 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 
อาจารย์ในคณะ/ภาควิชา ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการสอนของ

รายวิชาท่ีจะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผนกล
ยทุธ์การสอนส าหรับรายวิชาท่ีอาจารย์แตล่ะคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหวา่งสอน 
อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสิตท่ีแสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล

ของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 
1.1.3 หลงัการสอน 
อาจารย์ผู้ สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก การท ากิจกรรม

แบบฝึกหดั และผลการสอบ ผลท่ีได้จากการประเมินจะน ามาพฒันาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน
ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและวิธีสอน 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทกุด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงตอ่เวลา การชีแ้จง

เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวดัและประเมินผล และการใช้ส่ือการสอน โดยใช้แบบ
ประเมิน มศว ปค. 003 ผา่นระบบออนไลน์ 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก
เพ่ือนร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา โดยสงัเกตวิธีสอน ส่ือการสอน กิจกรรม/งานท่ีมอบหมายแก่นิสิต 
และความสอดคล้องกบัโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพ
ของกลยทุธ์การสอนกบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การท าวิจยัเพ่ือประเมินคณุภาพหลกัสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบนั 
และบณัฑิตท่ีส าเร็จตามหลกัสตูร 

2.2 การประเมินวิพากษ์หลกัสตูรโดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ด าเนินการหลกัสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์ และนิสิต 

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต 
หลกัสตูร และการส ารวจการได้งานของบณัฑิต 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามตัวบ่งชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดบัภาควิชา โดยคณบดีแต่งตัง้จาก
ผู้ทรงคณุวฒุินอกภาควิชาและสถาบนั 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

เม่ือจบภาคการศกึษา 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณบดีในการประชุม

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 
4.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 

จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมิน 

4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานท่ีได้จากการ
ประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พฒันาการด าเนินงานหลกัสตูรทกุ 5 ปี 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา   

พ.ศ. 2554 
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 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา   

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

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษาให้มีความเหมาะสม และให้การบริหารการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 
ประกอบกบัมตสิภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชมุ ครัง้ท่ี 6/2554 เม่ือวนัท่ี 8 เดือนเมษายน พ.ศ.
2554 จงึมีมตใิห้ออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อ 1     ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษา 
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 ” 
  

ข้อ 2     ให้ยกเลิก ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 
2548   

บรรดาระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ประกาศ หรือมติอ่ืนใด ในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือซึง่ขดั
หรือแย้งกบัข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้ ข้อบงัคบันีแ้ทน  

 

ข้อ 3     ในข้อบงัคบันี ้
“มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“บณัฑิตวิทยาลยั” หมายความวา่ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั” หมายความวา่ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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“คณบดี” หมายความวา่ คณบดีหรือต าแหนง่ท่ีเทียบเท่าท่ีหลกัสตูรหรือสาขาวิชาสงักดั ซึง่หมายความถึง
บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่คณบดีหรือต าแหนง่ท่ีเทียบเท่าของคณะ สถาบนั ส านกั หรือหนว่ยงานท่ี
เทียบเทา่ ซึง่เป็นสว่นงานในก ากบัของมหาวิทยาลยัด้วย  

“คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร” หมายความวา่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรตา่งๆ  ภายในคณะหรือ
ภาควิชา หรือ สถาบนั หรือส านกั หรือหน่วยงานท่ีเทียบเทา่  หรือคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาพหวุิทยาการ
ระดบับณัฑิตศกึษาท่ีได้รับแตง่ตัง้จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ให้ท าหน้าท่ีบริหารจดัการหลกัสตูร  

“คณาจารย์บณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยัท่ีสอนหรือมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

“ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา่ บคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอยา่งดี 
ซึง่อาจเป็นบคุลากรท่ีไมอ่ยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั โดยไมต้่องพิจารณาด้าน
คณุวฒุิและต าแหนง่ทางวิชาการ และแตง่ตัง้โดยเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอตอ่
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความเห็นชอบ   

ข้อ 4     เพ่ือให้การด าเนินการของบณัฑิตวิทยาลยัเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บณัฑิตวิทยาลยัอาจ
ก าหนดวิธีปฏิบตัใินรายละเอียดเพิ่มเตมิและสัง่ปฏิบตักิารได้โดยท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้ สว่นการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ และมิได้มีข้อบงัคบัหรือ
ระเบียบอ่ืนก าหนดไว้  หรือไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบันีใ้ห้บณัฑิตวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเป็นกรณีไป 
 

ข้อ 5     ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบงัคบันี ้ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความข้อบงัคบันี ้หรือในกรณีท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉยัสัง่การ และให้ถือเป็นท่ีสดุ  

 
หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา  

 

ข้อ 6    ระบบการจดัการศกึษาแบง่การเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงันี ้
6.1  การจดัการศกึษาตลอดปีการศกึษาโดยไมแ่บง่ภาค หนึง่ปีการศกึษามีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกว่า 

30 สปัดาห์ 
6.2  การจดัการศกึษาโดยแบง่เป็นภาค ดงันี ้

    6.2.1  การศกึษาระบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิหนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์   

    6.2.2  การศกึษาระบบไตรภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 3 ภาคการศกึษาปกติ หนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกว่า 12 สปัดาห์  
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    6.2.3  การศกึษาระบบจตรุภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 4 ภาคการศกึษาปกติ  หนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 10 สปัดาห์ 

    ระบบการจดัการศกึษาตา่ง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3  อาจจดัภาคฤดรู้อนขึน้ได้ โดยก าหนดระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตให้มีสดัสว่นเทียบเคียงกนัได้กบัการศกึษาภาคปกต ิ 

6.3  การจดัการศกึษาเฉพาะภาคฤดรู้อน เป็นการจดัการศกึษาปีละ 1 ภาคการศกึษา โดยมีระยะเวลาไม่
น้อยกวา่ 8 สปัดาห์  

จ านวนชัว่โมงการเรียนในแตล่ะรายวิชาตามการจดัการศกึษาข้างต้น ให้มีจ านวนชัว่โมงการเรียนตามท่ี
ก าหนดไว้ตามข้อ 8 

การจดัการศกึษาอาจเป็นระบบชดุวิชา (Modular System) ซึง่เป็นการจดัการเรียนการสอนเป็นชว่งเวลา
ชว่งละหนึง่รายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 

ให้แตล่ะหลกัสตูรก าหนดให้ชดัเจนวา่จะจดัระบบการจดัการศกึษาแบบใด 

ข้อ 7     การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หนว่ยกิตระบบ ทวิภาค ต้องจดัการ
เรียนการสอนไมน้่อยกว่า 15 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิการจดัการศกึษาแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

7.1  การศกึษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแตล่ะภาคการศกึษาไมเ่กิน 
15 หนว่ยกิต ตอ่ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศกึษาแบบไมเ่ตม็เวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแตล่ะภาคการศกึษาไม่
เกิน 6 หนว่ยกิต ตอ่ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค  

ส าหรับหลกัสตูรท่ีจดัการศกึษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ท่ีไมใ่ชร่ะบบทวิภาค ให้เทียบจ านวนหนว่ยกิตให้
เป็นไปตามสดัสว่นของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
 

ข้อ 8    หนว่ยกิต หมายถึง การก าหนดแสดงปริมาณการศกึษาท่ีนิสิตได้รับ แตล่ะรายวิชาจะมีหนว่ยกิต
ก าหนดไว้ ดงันี ้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไมน้่อยกวา่ 15 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา
ปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค 

8.2  รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไมน้่อยกวา่ 30 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่
เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไมน้่อยกวา่ 45 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่
เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค 
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8.4  การปฏิบตักิารในสถานศกึษา การปฏิบตักิารคลินิก การท าโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได้รับ
มอบหมายท่ีใช้เวลาปฏิบตังิาน 3 ถึง 12 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือ 45 ถึง 180  ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มี
คา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศกึษาด้วยตนเอง (Self Study) หรือการค้นคว้าอิสระท่ีใช้เวลาศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
แผนการเรียนตามท่ีอาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศกึษาไมน้่อยกวา่ 45 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา
ปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศกึษาค้นคว้าไมน้่อยกว่า 45 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิ
ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค  

ส าหรับรายวิชาท่ีจดัการศกึษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ท่ีไมใ่ชร่ะบบทวิภาค ให้เทียบคา่หนว่ยกิตกบั
ชัว่โมงการศกึษาให้เป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

ข้อ 9     หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา แบง่เป็น 5 ประเภท ดงันี ้
9.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบั 

ปริญญาบณัฑิต หรือเทียบเทา่มาแล้ว 
9.2 หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาในระดบัสงูกว่าขัน้ปริญญาบณัฑิต 
9.3 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา 

ระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเทา่มาแล้ว  
9.4 หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาในระดบัสงูกวา่ปริญญามหาบณัฑิต 
9.5 หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควร 

 

ข้อ 10    มหาวิทยาลยัอาจจดัหลกัสตูรเทียบความรู้ได้ตามระดบัการศกึษาในข้อ 9 โดยหลกัเกณฑ์การ
เทียบความรู้ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 11    โครงสร้างของหลกัสตูรเป็นดงันี ้
11.1  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ประกอบด้วยรายวิชา

รวมกนัตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 24 หนว่ยกิต 
11.2  หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต ประกอบด้วยจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 36 

หนว่ยกิต หลกัสตูรนีมี้ 2 แผน 
         11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ ซึง่อาจมีได้  2  แบบ คือ 

                   แบบ ก 1 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซึง่มีคา่เทียบได้ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต และคณะกรรมการ
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บริหารหลกัสตูรอาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชา หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนประกอบได้โดยไมน่บัหนว่ยกิต แต่
จะต้องมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
                   แบบ ก 2 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซึง่มีคา่เทียบได้ไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต และรายวิชาไมน้่อย
กวา่ 24 หนว่ยกิต  
                  11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการศกึษารายวิชา โดยไมต้่องท าปริญญานิพนธ์ แตต้่องท า
สารนิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

11.3  หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพชัน้สงู
โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม ่และมีคณุภาพสงูในทางวิชาการ  หลกัสตูรนีมี้ 2 แบบ คือ 

แบบ 1  เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยั โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซึง่หลกัสตูรอาจ
ก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนประกอบได้ โดยไมน่บัหน่วยกิต แตจ่ะต้องมี
ผลสมัฤทธ์ิตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก าหนด ดงันี ้

แบบ 1.1  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต  จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 48  หนว่ยกิต 
แบบ 1.2  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 72 หนว่ยกิต 
ทัง้นีป้ริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั  
แบบ 2 เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยั โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีมีคณุภาพสงูและก่อให้เกิดความก้าวหน้า

ทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษารายวิชาเพิ่มเตมิ ดงันี ้
แบบ 2.1  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต และ

เรียนรายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 
แบบ 2.2  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ ไมน้่อยกว่า 48 หนว่ยกิต และเรียน

รายวิชาอีกไมน้่อยกว่า 24 หนว่ยกิต  
ทัง้นีป้ริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั  
ข้อ 12    ก าหนดระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาส าหรับนิสิตเต็มเวลา เป็นดงันี ้
12.1  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ให้ใช้ระยะเวลา

การศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาอย่างน้อย 1 ปีการศกึษา และอยา่งมากไมเ่กิน 3 ปีการศกึษา 
12.2   หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อย 

3 ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค และอยา่งมากไมเ่กิน 5 ปีการศกึษา 
12.3   หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาอยา่งน้อย 

3 ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค  และอยา่งมากส าหรับนิสิตวฒุิเร่ิมต้นตา่งกนั ดงันี ้
          12.3.1  นิสิตวฒุิระดบัปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเทา่ไมเ่กิน 8 ปีการศกึษา 
          12.3.2  นิสิตวฒุิระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเทา่ไมเ่กิน 6 ปีการศกึษา 
12.4  หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาอ่ืน ๆ ให้มหาวิทยาลยัเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา 
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ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลาให้กบั
นิสิตได้ไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษา โดยการพิจารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเม่ือได้รับ
การอนมุตัแิล้วต้องด าเนินการช าระคา่รักษาสภาพนิสิตตาม ข้อ 25 

ส าหรับนิสิตท่ีศกึษาแบบไมเ่ตม็เวลาในหลกัสตูรใด ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก าหนดจ านวนหนว่ย
กิตท่ีให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแตล่ะภาคการศกึษาปกตโิดยเทียบเคียงกบัจ านวนหนว่ยกิตในสดัสว่นท่ีเหมาะสม  

หากมีเหตผุลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกตา่งไปจากเกณฑ์ข้างต้น
ก็อาจท าได้ แตท่ัง้นีต้้องไมก่ระทบกระเทือนตอ่มาตรฐานและคณุภาพการศกึษา โดยต้องผา่นการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั   

ข้อ 13  การเปิดสอนหลกัสตูรปริญญาเอก แบบ 1 ซึง่เป็นแผนการศกึษาแบบท าปริญญานิพนธ์อยา่งเดียว 
ให้หลกัสตูรค านงึถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

13.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องมีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึง่
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และเป็นผลงานท่ีชีช้ดัได้วา่สามารถท่ีจะสนบัสนนุการวิจยัในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนได้ 

13.2 หลกัสตูรท่ีจะเปิดสอนควรมีเครือขา่ยความร่วมมือสนบัสนนุ 

ข้อ 14    การนบัระยะเวลาเป็นปีการศกึษาตามข้อ 12.1 ข้อ12.2 และ ข้อ 12.3 ให้นบัตัง้แตว่นัท่ีขึน้ทะเบียน
เป็นนิสิตตามข้อ 19.2 

ข้อ 15   จ านวนและคณุวฒุิของอาจารย์ 

หลกัสตูรท่ีจะเปิดใหมห่รือหลกัสตูรท่ีขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจดั
การศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ไมน้่อยกวา่ 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลกัสตูรจะต้องเป็นคณาจารย์บณัฑิตศกึษา มี
คณุวฒุิตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาท่ีเปิดสอน  ทัง้นีอ้าจารย์ประจ าในแตล่ะหลกัสตูรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกวา่ 
1 หลกัสตูรในเวลาเดียวกนัไม่ได้ ยกเว้นหลกัสตูรพหวุิทยาการ (Multidisciplinary) ท่ีอาจก าหนดให้เป็นได้อีก 1 
หลกัสตูร โดยต้องเป็นหลกัสตูรท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรท่ีได้ประจ าอยูแ่ล้ว หรือในกรณีท่ีเป็นอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรระดบัมหาบณัฑิตหรือดษุฎีบณัฑิตหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ อาจเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรใน
ระดบัดษุฎีบณัฑิตหรือมหาบณัฑิตในสาขาวิชาเดียวกนัได้อีก 1 หลกัสตูร  

ในกรณีเป็นหลกัสตูรร่วมระหวา่งสถาบนัหรือหลกัสตูรความร่วมมือของหลายสถาบนั อาจารย์ประจ าของ
สถาบนัในความร่วมมือนัน้ ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรได้   

โดยอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 คน และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบ หรืออาจารย์ผู้สอน โดยทัง้หมดจะต้องมีคณุสมบตัแิบง่ตามระดบั
หลกัสตูรดงันี ้ 

 
 



หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 49 

15.1 หลกัสตูรระดบัมหาบณัฑิต   
        15.1.1  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขา วิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ี
สมัพนัธ์กนั จ านวนอยา่งน้อย 3 คน  

        15.1.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        15.1.2.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคณุวฒุิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชา
ท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่า
กวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญาหรือเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีแตง่ตัง้โดยสภามหาวิทยาลยั 

     15.1.3  อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
สถาบนั โดยต้องมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่
ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

     15.1.4  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิไมต่ ่า
กวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษา
เพ่ือรับปริญญา 

15.2  หลกัสตูรระดบัดษุฎีบณัฑิต 
         15.2.1  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร มีคณุวฒุิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ี
สมัพนัธ์กนั จ านวนอยา่งน้อย 3 คน  

         15.2.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                     15.2.2.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคณุวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่า
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กวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
สถาบนั โดยต้องมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่
ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนหรือการท าวิจยัท่ีมิใชส่่วนหนึง่ของการศกึษาเพ่ือ
รับปริญญา 

         ส าหรับหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูจ านวนและ
คณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 15.1.1 และข้อ 15.1.4 โดย
อนโุลม  

ข้อ 16 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ก าหนดให้อาจารย์ประจ า 1 คน เป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ของ

นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไมเ่กิน 5 คน หากหลกัสตูรใดมีอาจารย์ประจ าท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะดแูล
นิสิต ให้สามารถท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาได้มากกว่า 5 คน แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กิน 10 คน 

อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทได้ไมเ่กิน 15 คน หากเป็นทัง้
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสดัสว่นจ านวนนิสิตท่ีท าปริญญานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั
จ านวนนิสิตท่ีท าสารนิพนธ์ 3 คน ทัง้นีใ้ห้รวบรวมนิสิตท่ียงัไมส่ าเร็จการศกึษาทัง้หมดในเวลาเดียวกนั 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

 
ข้อ 17  คณุสมบตัิของผู้ เข้าเป็นนิสิต 
17.1  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต   จะต้องเป็น 

ผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
17.2  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู   จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้ปริญญามหาบณัฑิต หรือ

เทียบเทา่  
17.3  หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ท่ีมีผล

การเรียนดีมากตามท่ีหลกัสตูรก าหนด หรือส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเทา่ 
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ทัง้นีผู้้ เข้าเป็นนิสิตจะต้องแสดงหลกัฐานการส าเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยั หรือ
หนว่ยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับรองวฒุิการศกึษาให้การรับรองและต้องมีคณุสมบตัอ่ืินตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 18  การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีอยา่งใดอย่างหนึง่ ดงันี ้
18.1  สอบคดัเลือก   
18.2  คดัเลือก   
18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน  
18.4  รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลยัในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลยั 

ข้อ 19   การขึน้ทะเบียนเป็นนิสิต   
19.1  ผู้ ท่ีผา่นการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตวัพร้อมหลกัฐานท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยช าระเงิน

ตามประกาศมหาวิทยาลยั เร่ืองการเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ตามวนั เวลา และ
สถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  

ผู้ ท่ีผา่นการรับเข้าเป็นนิสิตท่ีไมอ่าจมารายงานตวัเป็นนิสิตตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด เป็นอนั
หมดสิทธิท่ีจะเข้าเป็นนิสิต เว้นแตจ่ะได้แจ้งเหตขุดัข้องให้มหาวิทยาลยัทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรในวนัท่ี
ก าหนดให้รายงานตวั และเม่ือได้รับอนมุตัต้ิองมารายงานตวัตามท่ีก าหนด 

19.2 การขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตจะนบัจากวนัแรกของภาคการศกึษาท่ีนิสิตรายงานตวั 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียน   

ข้อ 20    การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
20.1 ก าหนดวนั และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตล่ะระบบการจดัการศกึษาให้

เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือนิสิตได้ช าระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ของมหาวิทยาลยั

เรียบร้อยแล้วภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียน หรือช าระ
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ภายหลงัก าหนด จะต้องถกูปรับตามระเบียบมหาวิทยาลยั วา่ด้วยการเก็บเงินคา่บ ารุงและ
คา่ธรรมเนียมการศกึษา 

20.3 ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศกึษาใดของแตล่ะระบบการจดัการศกึษา ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศกึษานัน้  
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20.4 นิสิตท่ีไมไ่ด้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบรูณ์ในภาคการศกึษาใดภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั จะไมมี่สิทธ์ิเรียนในภาคการศกึษานัน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัเิป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

20.5 รายวิชาท่ีหลกัสตูรก าหนดวา่ต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนหรือมีบรุพวิชา นิสิตต้องเรียนและสอบได้
รายวิชาหรือบรุพวิชาท่ีก าหนดไว้ก่อนจงึจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได้ 

ข้อ 21  จ านวนหนว่ยกิตท่ีลงทะเบียนได้  
นิสิตจะต้องลงทะเบียนในแตล่ะภาคการศกึษาปกตใิห้เป็นไปตามระบบการจดัการศกึษาในข้อ 6 และ

ประเภทการจดัการศกึษาในข้อ 7  นอกจากนีน้ิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดรู้อนได้ไมเ่กิน 6 หนว่ยกิต และ
หากนิสิตจะต้องลงทะเบียนตา่งไปจากท่ีก าหนดข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรและได้รับการอนมุตัิจากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  

ข้อ 22  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit) 
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหน่วยกิตได้ ตอ่เม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ท่ีปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้  
22.2  จ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต จะไมน่บัรวมเป็นหนว่ยกิตสะสม 
22.3  รายวิชาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต จะไมน่บัรวมเข้าในจ านวนหนว่ยกิตท่ีต ่าสดุ แตจ่ะนบั

รวมเป็นจ านวนหนว่ยกิตสงูสดุท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคการศกึษา 
22.4  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 

ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวิชานัน้ และไมบ่งัคบัให้นิสิตสอบ 
22.5  บณัฑิตวิทยาลยัอาจอนมุตัใิห้บคุคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิตได้ 

แตต้่องมีคณุสมบตัแิละพืน้ความรู้ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัเห็นสมควร และจะต้องปฏิบตัติามข้อบงัคบัและ
ระเบียบตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 23    นิสิตระดบับณัฑิตศกึษาท่ีขาดความรู้พืน้ฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอาจให้
เรียนวิชาปรับพืน้ฐาน โดยไม่มีหนว่ยกิตและจะต้องสอบผ่าน โดยผลการเรียนได้ในระดบั S 

ข้อ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องย่ืนค าร้องก่อนสอบปลายภาคไมน้่อยกวา่ 2 สปัดาห์ โดยได้รับ
อนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

ข้อ 25    การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร แตย่งัไมส่ าเร็จการศกึษาต้องลงทะเบียน

ช าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง การเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา เพ่ือรักษา
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สภาพนิสิตทกุภาคการศกึษาจนกวา่จะส าเร็จการศกึษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน 4 สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาค
การศกึษา 

ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจา่ยตลอดหลกัสตูร การรักษาสภาพนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          
ข้อ 26    นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึง่ ๆ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด จงึจะมีสิทธ์ิ

เข้าสอบในรายวิชาดงักล่าวได้ ยกเว้นกรณีการจดัการศกึษาแบบการศกึษาด้วยตนเอง(Self Study)  

ข้อ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  
27.1  การประเมินผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาให้ใช้ระบบคา่ระดบัขัน้ ดงันี ้

 

 

 

ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  ออ่น (Poor) 1.5  
D  ออ่นมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีท่ีรายวิชาในหลกัสตูร ไมมี่การประเมินผลเป็นคา่ระดบัขัน้ ให้ประเมินผลโดยใช้สญัลกัษณ์ 
ดงันี ้ 

สญัลกัษณ์                        ความหมาย 
S  ผลการเรียน การปฏิบตั ิฝึกงาน เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory)  
U  ผลการเรียน การปฏิบตั ิฝึกงาน ไมเ่ป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit)  
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I  การประเมินผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete)  
W  การงดเรียนโดยได้รับอนมุตั ิ(Withdraw)  
IP  ยงัไมป่ระเมินผลการเรียนในภาคการศกึษานัน้ (In Progress)  

   

27.3  การให้ E  สามารถกระท าในกรณีตอ่ไปนี ้
      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไมค่รบตามเกณฑ์ในข้อ 26 
                  27.3.4  นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทจุริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 
       27.3.5  เปล่ียนจากสญัลกัษณ์ I เน่ืองจากไมป่ฏิบตัิตามเกณฑ์ในข้อ 27.5.2 

27.4  การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาท่ีไมมี่หนว่ยกิต หรือมีหน่วยกิตแตส่าขาวิชาเห็นวา่ ไม่
สมควรประเมินผลการศกึษาในลกัษณะของคา่ระดบัขัน้  หรือการประเมินผลการฝึกงานท่ีมิได้ก าหนดเป็น
รายวิชา  ให้ใช้สญัลกัษณ์ S หรือ U แล้วแตก่รณี   แตใ่นกรณีท่ีนิสิตได้ U จะต้องปฎิบตังิานเพิ่มเตมิจนกว่าจะ
ได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จงึจะถือวา่ได้ศกึษาครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร  

27.5  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีตอ่ไปนี ้
                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 แตไ่มไ่ด้สอบเพราะป่วยหรือเหตสุดุวิสยั และ
ได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

         27.5.2  อาจารย์ผู้สอนและคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเห็นสมควรให้รอผลการศกึษา เพราะนิสิตยงั
ปฏิบตังิานซึง่เป็นสว่นประกอบการศกึษารายวิชานัน้ยงัไมส่มบรูณ์  นิสิตท่ีได้รับการให้คะแนนระดบัขัน้ I จะต้อง
ด าเนินการแก้สญัลกัษณ์ I ให้เสร็จสิน้ภายใน 4 สปัดาห์นบัแตเ่ปิดภาคการศกึษาถดัไป  เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนแก้
สญัลกัษณ์ I  หากพ้นก าหนดดงักล่าว อาจารย์ผู้สอนจะเปล่ียนสญัลกัษณ์ I เป็นคา่ระดบัขัน้ E ได้ทนัที 

27.6  การให้ W จะกระท าในกรณีตอ่ไปนี ้
         27.6.1  นิสิตได้รับอนมุตัใิห้งดเรียนรายวิชานัน้ตามข้อ 24 
         27.6.2  นิสิตได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการเรียนตามข้อ 34 
         27.6.3  นิสิตถกูสัง่พกัการเรียนในภาคเรียนนัน้ 
         27.6.4  นิสิตได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัให้เปล่ียนจากสญัลกัษณ์ I  

เน่ืองจากการป่วยหรือเหตอุนัสดุวิสยัยงัไมส่ิน้สดุ 
27.7  การให้ AU จะกระท าในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนมุตัใิห้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิตตาม

ข้อ 22 
27.8  การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีมีการสอนหรือการท างานตอ่เน่ืองกนั เกินกวา่ 1 ภาคการศกึษา  
27.9  ผลการสอบต้องได้รับการอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  
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ข้อ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลกัสตูร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) การสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination)  การประเมินผลการสอบพิเศษดงักลา่ว ให้ผลการประเมินเป็น ดงันี ้

 
ระดบัขัน้   ความหมาย  

P   ผา่น (Pass)  
F   ไมผ่า่น (Fail)  

 

ข้อ 29   การประเมินคณุภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ซึง่ประกอบด้วยเนือ้หา   กระบวนการวิจยั 
การเขียน และการสอบปากเปลา่ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์   การประเมินให้กระท าหลงัจากนิสิตสอบปากเปล่าแล้ว และให้ผลการประเมินเป็น ดงันี ้

 
ระดบัขัน้   ความหมาย  

P   ผา่น (Pass)  
F   ไมผ่า่น (Fail)  

 
ข้อ 30  การเรียนซ า้หรือเรียนแทน 
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ า้รายวิชาบงัคบัในหลกัสตูรท่ีสอบได้ต ่ากวา่คา่ระดบัขัน้ B หรือจะเลือก

เรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกนัและมีลกัษณะเนือ้หาคล้ายคลงึกนัแทนกนัได้  ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   

30.2 นิสิตท่ีคา่คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 แตม่ากกวา่ 2.50 อาจเรียนซ า้วิชาท่ีสอบได้ต ่ากวา่คา่
ระดบัขัน้ B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกนัแทนกนัได้ 

 

ข้อ 31   การนบัจ านวนหนว่ยกิต และการค านวณคา่คะแนนเฉล่ียสะสม 
31.1 การนบัจ านวนหนว่ยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาคา่คะแนนเฉล่ียสะสม ให้นบัจากรายวิชาท่ีมีการ

ประเมินผลการศกึษาท่ีมีคา่ระดบัขัน้ตามข้อ 27.1 ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซ า้ หรือเรียนแทนในรายวิชาใด
ให้น าจ านวนหนว่ยกิต และคา่ระดบัขัน้ท่ีได้ไปใช้ในการค านวณหาคา่ระดบัขัน้เฉล่ียด้วย 

31.2 การนบัจ านวนหนว่ยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลกัสตูรให้นบัเฉพาะหนว่ยกิตของ
รายวิชาท่ีสอบได้คา่ระดบัขัน้ D ขึน้ไปเทา่นัน้ 
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31.3 คา่คะแนนเฉล่ียรายภาคการศกึษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้   โดยเอา
ผลรวมของผลคณูระหวา่งจ านวนหนว่ยกิตกบัคา่ระดบัขัน้ของแตล่ะวิชาเป็นตวัตัง้หารด้วยจ านวนหน่วยกิตของ
ภาคการศกึษานัน้ 

31.4 คา่คะแนนเฉล่ียสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาคเรียนสดุท้าย 
โดยเอาผลรวมของผลคณูระหวา่งจ านวนหนว่ยกิตกบัคา่ระดบัขัน้ของแตล่ะรายวิชาท่ีเรียนทัง้หมดเป็นตวัตัง้หาร
ด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทัง้หมด 

31.5 การค านวณคา่คะแนนเฉล่ียสะสม ให้ค านวณเม่ือสิน้ภาคการศกึษาปกตภิาคเรียนท่ี 2 ท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศกึษาท่ีนิสิตได้ IP รายวิชาใด ไมต้่องน ารายวิชานัน้มาค านวณคา่ระดบัขัน้เฉล่ียรายภาค
การศกึษานัน้ แตใ่ห้น าไปค านวณในภาคการศกึษาท่ีมีการประเมินผล 

ข้อ 32   การทจุริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาหรือการสอบ  
32.1  นิสิตท่ีเจตนาหรือท าการทจุริตใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษ อย่างใด

อยา่งหนึง่ดงันี ้  
         32.1.1  ตกในรายวิชานัน้ 
         32.1.2  ตกในรายวิชานัน้ และพกัการเรียนในภาคการศกึษาถดัไป หรือเล่ือนการเสนอช่ือขอรับ

ปริญญาไปอีก 1 ปีการศกึษา      
         32.1.3  พ้นจากสภาพนิสิต 
32.2  นิสิตท่ีท าการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ บณัฑิตวิทยาลยัจะเสนอให้มีการ

เพิกถอนปริญญาได้แม้จะตรวจพบในภายหลงั 
การพิจารณาการทจุริตดงักล่าว ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก 

ข้อ 33  สถานภาพนิสิต  มีดงันี ้
33.1  สถานภาพนิสิตตามการจดัการศกึษา แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
         33.1.1  นิสิตเตม็เวลา (Full Time) ได้แก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเตม็เวลา 
         33.1.2  นิสิตแบบไมเ่ต็มเวลา (Part Time) ได้แก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่เตม็เวลา 
33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศกึษา  
         33.2.1  นิสิต ได้แก่ ผู้ ท่ีผา่นการคดัเลือกและขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลยั และเข้าศกึษา

ในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ 
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         33.2.2  นิสิตทดลองศกึษา ได้แก่ ผู้ ท่ีหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ในระดบับณัฑิตศกึษารับเข้าทดลอง
ศกึษาในภาคการศกึษาแรกตามเง่ือนไขท่ีก าหนดขึน้เฉพาะคราว  ยกเว้นหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิตแผน ก 
แบบ ก1 และหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ไมใ่ห้มีนิสิตทดลองศกึษา 

         33.2.3  นิสิตดษุฎีบณัฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นิสิตหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิตท่ีสอบ
ภาษาและสอบวดัคณุสมบตัิผา่น และได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัให้ด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ได้  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตหรือนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน ท่ีได้รับอนมุตัจิากบณัฑิต
วิทยาลยัให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพ่ือน าหน่วยกิตไปคิดรวมกบัหลกัสตูรของสถาบนัท่ีตนสงักดั  

         33.2.5  ผู้ เข้าร่วมศกึษา ได้แก่  บคุคลภายนอกท่ีได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัให้เข้าร่วม
ศกึษาในรายวิชา  โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตท่ีเรียนได้เม่ือได้รับคดัเลือกให้เป็นนิสิต 

ข้อ 34   การลาพกัการเรียน 
34.1  นิสิตอาจย่ืนค าร้องขอลาพกัการเรียนได้ ในช่วงท่ีมีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึง่ ตอ่ไปนี ้
         34.1.1  ได้รับทนุแลกเปล่ียนนกัศกึษาระหวา่งประเทศ หรือทนุอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลยัเห็นควร

สนบัสนนุ 
         34.1.2  ป่วยและต้องรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ 
         34.1.3  มีเหตจุ าเป็นส่วนตวั โดยอาจย่ืนค าร้องขอลาพกัการเรียนได้ ถ้ามีสภาพนิสิตมาแล้วอยา่ง

น้อย 1 ภาคการศกึษา 
34.2  การลาพกัการเรียน นิสิตต้องย่ืนค าร้องภายใน 4 สปัดาห์นบัแตเ่ปิดภาคเรียนของภาคการศกึษาท่ี

ลาพกัการเรียนและจะต้องช าระเงินคา่รักษาสภาพนิสิตกรณีลาพกัการเรียนของภาคการศกึษานัน้  โดยคณบดี
บณัฑิตวิทยาลยัเป็นผู้พิจารณาอนมุตักิารลาพกัการเรียน 

34.3  การลาพกัการเรียน ให้อนมุตัิครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา ถ้านิสิตยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอลาพกั
การเรียนตอ่ไปอีก ให้ย่ืนค าร้องใหมต่ามข้อ 34.2 

34.4  ให้นบัระยะเวลาท่ีลาพกัการเรียนรวมอยูใ่นระยะเวลาการศกึษาด้วย 

ข้อ 35  การลาออก 
นิสิตท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลยั ให้ย่ืนค าร้องตอ่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลกัสตูรและคณบดีท่ีหลกัสตูรสงักดั 

ข้อ 36  การพ้นจากสภาพนิสิต  
นิสิตพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
36.1  ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 
36.2  ได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัให้ลาออกตามข้อ 35 
36.3  ถกูคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลยัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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         36.3.1  ไมล่งทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาแรกท่ีขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตตาม  ข้อ 20.3 
         36.3.2   เม่ือพ้นก าหนดเวลา 1 ภาคการศกึษาแล้ว ไมช่ าระเงินเพ่ือรักษาสภาพนิสิตตามข้อ 25 
         36.3.3  ขาดคณุสมบตัติามข้อ 17 อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
         36.3.4  คา่คะแนนเฉล่ียในภาคการศกึษาแรกท่ีศกึษาได้ต ่ากว่า 2.50 
         36.3.5  ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 แตส่งูกวา่ 2.50 และไมส่ามารถท าคา่คะแนนเฉล่ีย

สะสมได้คา่ตัง้แต ่3.00 ขึน้ไป ภายในเวลาท่ีก าหนด ดงันี ้
                     36.3.5.1  ภาคการศกึษาถดัไปส าหรับนิสิต หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสตูร

ประกาศนียบตัรชัน้สงู 
        36.3.5.2  สองภาคการศกึษาถดัไป ส าหรับนิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิตและหลกัสตูร

ปริญญาดษุฎีบณัฑิต 
         36.3.6 ระยะเวลาอนมุตัเิค้าโครงปริญญานิพนธ์ถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร ไม่

เป็นไปตามก าหนด ดงันี ้
                    36.3.6.1  สารนิพนธ์ จ านวน 6 หนว่ยกิต จะต้องมีเวลาอยา่งน้อย 3 เดือน 

     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 12 และ 15 หนว่ยกิต จะต้องมีเวลาอยา่งน้อย 6 เดือน  
     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 36 หนว่ยกิต จะต้องมีเวลาอยา่งน้อย 9 เดือน 
     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ์ จ านวนมากกวา่ 36 หนว่ยกิตขึน้ไป จะต้องมีเวลาอย่างน้อย  12 

เดือน 
      36.3.7  สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวดัคณุสมบตัิ  3 ครัง้ แล้วยงัไมผ่า่น 
      36.3.8  เป็นนิสิตทดลองศกึษาตามข้อ 33.2.2 ได้คา่คะแนนเฉล่ียในภาคการศกึษาแรกต ่ากวา่ 3.00 
      36.3.9  ไมส่ าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 หรือได้ผลการประเมิน

คณุภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดบัขัน้ไมผ่า่น (Fail) 
      36.3.10  ท าการทจุริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาและการสอบ 
      36.3.11  มีความประพฤตเิส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง 
      36.3.12  ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรง 

         36.3.13  ถกูพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุในคดีอาญา เว้นแตค่วามผิดโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
36.4  ถึงแก่กรรม 

หมวด 7 
การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

ข้อ 37    การเปล่ียนสถานภาพนิสิต 
37.1  ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นอยา่งยิ่ง  บณัฑิตวิทยาลยัอาจอนมุตัใิห้นิสิตเปล่ียนสถานภาพ

ตามการจดัการศกึษาแบบเต็มเวลาหรือไมเ่ตม็เวลาได้ ทัง้นีน้ิสิตจะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและระเบียบตา่งๆ 
รวมทัง้ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาในการเปล่ียนสถานภาพให้ถกูต้อง 
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37.2  นิสิตท่ีเปล่ียนสถานภาพตามข้อ 37.1 ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา และ
ต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปล่ียนใหม่อยา่งน้อย 1 ปีการศกึษาก่อนส าเร็จการศกึษา 

37.3  นิสิตทดลองศกึษาท่ีเข้าศกึษาในภาคการศกึษาแรก และสอบได้คา่คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ 3.00 ให้
เปล่ียนสถานภาพเป็นนิสิตได้เม่ือสิน้ภาคการศกึษาแรก 

ข้อ 38    การโอนหนว่ยกิตและการเทียบโอนหนว่ยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดงันี ้
38.1  การโอนหนว่ยกิต นิสิตอาจขอโอนหนว่ยกิตรายวิชาเดียวกนัในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีได้เคย

ศกึษามาแล้วได้ เฉพาะรายวิชาท่ีสอบได้คา่ระดบัขัน้ B ขึน้ไป โดยนบัหนว่ยกิตรายวิชาท่ีขอโอนมาเป็นสว่นหนึง่ของ
หนว่ยกิตในหลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษาได้โดยไมต้่องเรียนรายวิชานัน้ซ า้อีก  ทัง้นีร้ายวิชาท่ีขอโอนหนว่ยกิตต้องเป็น
รายวิชาท่ีเรียนมาแล้วไมเ่กิน  3 ปี    

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตท่ีเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกนัหรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของหลกัสตูรท่ีจะเข้าศกึษา 

การขอโอนหนว่ยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร คณบดี และได้รับ
อนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

38.2   การรับและเทียบโอนหนว่ยกิต บณัฑิตวิทยาลยัอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนหนว่ยกิต รายวิชา หรือ
ปริญญานิพนธ์จากหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา ให้กบันิสิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถวดัมาตรฐานได้ 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบโอนของบณัฑิตวิทยาลยั 

ข้อ 39    การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
มหาวิทยาลยัอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน จากการศกึษานอกระบบหรือ

การศกึษาตามอธัยาศยั เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาตามหลกัสตูรหรือระดบัการศกึษาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั
ได้  ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั  

ข้อ 40    การเปล่ียนวิชาเอกหรือสาขาวิชา 
นิสิตท่ีประสงค์จะเปล่ียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาท่ีศกึษา ให้กระท าได้โดยการคดัเลือกจากวิชาเอกหรือ

สาขาวิชาท่ีต้องการเข้าศกึษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร คณบดี และได้รับ
อนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   ระยะเวลาการศกึษาของนิสิตจะนบัตัง้แตว่นัขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตระดบั
บณัฑิตศกึษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกท่ีเข้ามาศกึษา  ส าหรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 38 

ข้อ 41   การรับโอนนิสิตหรือนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน 
41.1  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา่

มหาวิทยาลยัได้ โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ทัง้นีก้ารนบัระยะเวลาท่ีศกึษาในหลกัสตูร 
ให้เร่ิมนบัตัง้แตเ่ข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษาเดมิ 
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41.2  นิสิตหรือนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน ท่ีได้รับโอนเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั จะต้องยอมรับ
การเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตามข้อ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศกึษาในมหาวิทยาลยัเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา แตต้่องไม่
เกินก าหนดเวลาตามข้อ 12   

 

ข้อ 42  การคืนสภาพนิสิต 
สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ ท่ีถกูคดัช่ือออกเฉพาะกรณีท่ีมีเหตอุนัสมควรอย่างยิ่งเทา่นัน้ 

และเม่ือด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลยัทราบ 

หมวด 8 
การสอบพเิศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
ข้อ 43    การสอบภาษา 
43.1  นิสิตทกุหลกัสตูรในระดบับณัฑิตศกึษาจะต้องสอบภาษาท่ีไมใ่ชภ่าษาประจ าชาตขิองตนอยา่งน้อย 

1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร โดยการอนมุตัขิองคณบดีบณัฑิต
วิทยาลยั 

43.2  นิสิตอาจยกเว้นให้ไมต้่องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
         43.2.1  นิสิตสอบภาษาได้แล้วจากสถาบนัการศกึษาหรือหนว่ยงานวดัและประเมินผลท่ีได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนดตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
         43.2.2  นิสิตท่ีก าลงัศกึษาหลกัสตูรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาท่ีไมใ่ชภ่าษาประจ าชาตขิองตน

ซึง่มีรายวิชาเก่ียวกบั การอา่น การใช้ภาษาไมน้่อยกวา่ 8 หนว่ยกิต และมีผลการประเมินผา่นรายวิชานัน้ในคา่
ระดบัขัน้ไม่ต ่ากว่า B  

         43.2.3  ผู้ ท่ีจบการศกึษาจากประเทศท่ีใช้ภาษาอ่ืนท่ีไมใ่ชภ่าษาของตนเป็นภาษาหลกัในการส่ือสาร 
และการศกึษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผา่น นิสิตจะต้องได้ระดบัขัน้ P ตามข้อ 28 

ข้อ 44     การสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) 
44.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต จะต้องสอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัิ 
44.2  การสอบวดัคณุสมบตัเิป็นการสอบในวิชาเอกและวิชาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวดัว่านิสิตมีความรู้พืน้ฐาน

และมีความพร้อมในการท าปริญญานิพนธ์  
44.3  ผู้ มีสิทธิสอบวดัคณุสมบตั ิคือ 
         44.3.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต แบบ 1 ท่ีศกึษามาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ภาคการศกึษาและ

ผา่นการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวา่สมควรเข้าสอบวดัคณุสมบตัไิด้ 
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         44.3.2  นิสิตหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต แบบ 2 ท่ีลงทะเบียนรายวิชาตา่ง ๆ ครบถ้วนตาม
หลกัสตูร และได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากวา่ 3.00  เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วน
ตามหลกัสตูรในภาคการศกึษาใด จะมีสิทธ์ิสอบวดัคณุสมบตัิตัง้แตภ่าคการศกึษานัน้เป็นต้นไป 

44.4  วนั เวลา และกระบวนการสอบวดัคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
44.5  นิสิตท่ีสอบไมผ่า่น (Fail) จะต้องสอบแก้ตวัใหม ่ ทัง้นีนิ้สิตมีสิทธ์ิสอบวดัคณุสมบตัเิพียง 3 ครัง้ และ

หากนิสิตขาดสอบโดยไมมี่เหตผุลสมควร ถือวา่นิสิตสอบไมผ่า่นในครัง้นัน้  
 

ข้อ 45    การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
45.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้องสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ 
45.2  ผู้ มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ คือ นิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต ดงันี ้
         45.2.1  หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แบบ ก 1   ท่ีศกึษามาแล้วไมน้่อยกว่า 1 ภาคการศกึษาและ

ผา่นการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวา่สมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้ 
         45.2.2  หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข  ท่ีลงทะเบียนรายวิชาตา่งๆ ครบถ้วนตามหลกัสตูร

และได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากวา่ 3.00  เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตาม
หลกัสตูรในภาคการศกึษาใด จะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ตัง้แตภ่าคการศกึษานัน้เป็นต้นไป 

45.3  วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
45.4  นิสิตท่ีสอบไมผ่า่น (Fail) จะต้องสอบแก้ตวัใหม ่ทัง้นีนิ้สิตมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้เพียง 3 ครัง้ และ

หากนิสิตขาดสอบโดยไมมี่เหตผุลสมควร ถือวา่นิสิตสอบไมผ่า่นในการสอบครัง้นัน้ 

ข้อ 46   ปริญญานิพนธ์ 
46.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก และหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ต้องท าปริญญา

นิพนธ์                        
46.2  นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เม่ือได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัมาแล้วไม่

น้อยกวา่ 1 ภาคการศกึษา แตไ่มเ่กินภาคเรียนท่ี 5 ส าหรับหลกัสตูรมหาบณัฑิต และไมเ่กินภาคเรียนท่ี 7 ส าหรับ
หลกัสตูรดษุฎีบณัฑิต โดยก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ทกุภาคการศกึษา หากมิได้
ด าเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสิตอาจถกูระงบัการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศกึษา
ถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั                      

46.3   อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยการแตง่ตัง้ของบณัฑิตวิทยาลยั ดงันี ้ 
          46.3.1  ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 1 คน หรือ

อาจมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมได้อีก 1 คน  โดยต้องมี
คณุสมบตัเิป็นไปตามข้อ 15.1.2  
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          ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั  อาจแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
สถาบนัท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัได้โดย
อนโุลม ในกรณีท่ีมีคณุสมบตัแิตกตา่งจากนีใ้ห้เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 

          ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัต้องเป็นบคุลากรประจ าในสถาบนั
เทา่นัน้ สว่นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบคุลากรประจ าในสถาบนั
หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือ 
ประสบการณ์สงูในสาขาวิชานัน้ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหนว่ยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ๆ 
เทียบได้ไมต่ ่ากวา่ต าแหนง่ระดบั 9 หรือผู้ เช่ียวชาญขึน้ไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนดโดยการแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะให้เสนอผา่นคณะกรรมการ
ประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อดุมศกึษารับทราบการแตง่ตัง้ดงักลา่ว                              

       46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดบัดษุฎีบณัฑิต (Dissertation) ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 1 คน 
หรืออาจมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 2 คน และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเพิ่มได้อีก 1 คน  
โดยต้องมีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อ 15.2.2  

       ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั อาจแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
สถาบนัท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัได้โดย
อนโุลม ในกรณีท่ีมีคณุสมบตัแิตกตา่งจากนีใ้ห้เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 
                   ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัต้องเป็นบคุลากรประจ าในสถาบนั
เทา่นัน้ สว่นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบคุลากรประจ าในสถาบนั
หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์สงูในสาขาวิชานัน้ๆ เป็นท่ี
ยอมรับในระดบัหนว่ยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ๆ เทียบได้ไมต่ ่ากวา่ต าแหนง่ระดบั 9 
หรือผู้ เช่ียวชาญขึน้ไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องก าหนด โดยการแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะให้เสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอ
สภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบการแตง่ตัง้
ดงักลา่ว                              
                   ในกรณีหลกัสตูรปริญญาเอก ไมมี่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบปริญญา
นิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ท่ีได้รับคณุวฒุิปริญญาเอก หรือไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แตร่อง
ศาสตราจารย์ขึน้ไปในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอาจเสนอแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบการแตง่ตัง้ดงักลา่ว 
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                  ผู้ ได้รับปริญญากิตตมิศกัดิแ์ละศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้เทียบเคียงได้
กบัผลงานของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา หรือต าแหนง่ท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีเทียบเคียงและยอมรับให้เทียบเท่า
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีหน้าท่ีเสนอรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตอ่
บณัฑิตวิทยาลยั  และอาจเสนอบคุคลนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีคณุวฒุิและคณุสมบตัเิหมาะสมเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วมได้  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน  และ
กรรมการอีกไมน้่อยกว่า 4 คน ท่ีประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นชอบไมน้่อยกวา่ 2 คน และให้แตง่ตัง้
กรรมการ 1 คนท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร   

ในคณะกรรมการท่ีแตง่ตัง้จะต้องมีอยา่งน้อย 1 คน ท่ีมาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรท่ีไมใ่ชอ่าจารย์
ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากนัน้ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประธานต้องไมใ่ชอ่าจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ด้วย  

เลขานกุารท่ีต้องเข้าร่วมพิจารณาทกุครัง้ อาจจะแตง่ตัง้ผู้ชว่ยเลขานกุารหรือบคุคลอ่ืนท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายได้ 

โดยรายช่ือคณะกรรมการให้กรรมการบริหารหลกัสตูรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ เสนอรายช่ือโดยความเห็นชอบ
จากคณบดีต้นสงักดั เพ่ือเสนอคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาแต่งตัง้ 

ส าหรับคณุสมบตัขิองกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยั
หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ
ไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ี
มิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  และกรรมการอีก 1 คนท่ีเป็นกรรมการบริหารหลกัสตูร
ประจ าวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึง่เคยเข้าประชมุพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายนอกอีก 1 คน  โดยรายช่ือกรรมการให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ เสนอโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้นสงักดั เพ่ือเสนอคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาแตง่ตัง้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องไมเ่ป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  
หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแตง่ตัง้กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพิ่มเตมิ ให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัอนมุตัิ 
และในกรณีท่ีนิสิตจะต้องสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ แตค่ณะกรรมการสอบปากเปลา่อยูไ่มค่รบคณะ ให้นิสิต
เสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร เพ่ือให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัอนมุตัิ                 
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46.6  ลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการท าปริญญานิพนธ์ซึง่บณัฑิตวิทยาลยัอนมุตัิ ให้
นบัเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาและเป็นของมหาวิทยาลยั 

นิสิตต้องสง่หนงัสือข้อตกลงวา่ด้วยลิขสิทธ์ิในปริญญานิพนธ์ ให้แก่มหาวิทยาลยัพร้อมกบัปริญญานิพนธ์
ฉบบัสมบรูณ์ 

ข้อ 47   สารนิพนธ์ 
47.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข จะต้องท าสารนิพนธ์ 
47.2  บณัฑิตวิทยาลยัจะแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หนึง่คนตามค าแนะน าของคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร  โดยมีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อ 47.3 

47.3  องค์ประกอบ คณุสมบตั ิและจ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
บณัฑิตวิทยาลยัก าหนดดงันี ้         

         47.3.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน 1 คนตอ่โครงการ  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลยัมีคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษา
เพ่ือรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 3 คน ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรหรือกรรมการบริหารหลกัสตูรท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน 1 คน ผู้แทนจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูรไมต่ ่ากว่า 1 คน เป็นกรรมการ และอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร และอาจเชิญผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้เป็นกรรมการเพิ่มเตมิได้อีก 1 คน หรือ อาจให้
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้พิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได้ 

         คณุสมบตัขิองกรรมการต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยั หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่
ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลกัสตูรท่ีเข้าร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และผู้ทรงคณุวฒุิ
จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยั 1 คน หากมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะต้องตัง้กรรมการสอบเพิ่มเตมิ ให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั
พิจารณาอนมุตั ิในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยูไ่มค่รบคณะ แตน่ิสิตมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องสอบ 
ให้นิสิตเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัอนมุตั ิ 

         กรรมการสอบสารนิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยั หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่ ่ากวา่ผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่
ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการท าสารนิพนธ์ซึง่บณัฑิตวิทยาลยัอนมุตั ิให้นบัเป็น
สว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต และเป็นของมหาวิทยาลยั    

นิสิตต้องสง่หนงัสือข้อตกลงวา่ด้วยลิขสิทธ์ิในสารนิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลยัพร้อมกบัการสง่สารนิพนธ์ฉบบั
สมบรูณ์ 

หมวด 9 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 
ข้อ 48    การขอรับปริญญา  
48.1  ในภาคเรียนใดท่ีนิสิตคาดวา่จะส าเร็จการศกึษาให้ย่ืนค าร้องขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรท่ี

บณัฑิตวิทยาลยั                      
48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรได้ต้องมีคณุสมบตัดิงันี  ้ 
คณุสมบตัทิัว่ไป 

      48.2.1  มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลยันีไ้มน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา และมีระยะเวลาศกึษาตามท่ี
ก าหนดในข้อ 12 

      48.2.2  สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร  
      48.2.3  ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากวา่ 3.00  
      48.2.4  สอบภาษาตา่งประเทศได้หรือได้รับยกเว้นตามข้อ 43.2  

      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1  
      48.2.5  สอบประมวลความรู้ได้ 
      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั และสอบผา่นการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้ 
      48.2.7  สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชมุ (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper)  

     ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้กบันิสิตได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุตัขิองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และเม่ือได้รับการอนุมตัิ
แล้วต้องช าระคา่รักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25       

      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 2  
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      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  

      48.2.10  สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
      48.2.11  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชมุ (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเตม็ (Full Paper)  

      ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้กบันิสิตได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุตัขิองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และเม่ือได้รับการอนมุตัิ
แล้วต้องช าระคา่รักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25     

      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ข  
      48.2.12  สอบประมวลความรู้ได้  
      48.2.13  เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่าสาร

นิพนธ์ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
      48.2.14  สง่สารนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญาดษุฎีบณัฑิต 
      48.2.15  สอบวดัคณุสมบตัไิด้  
      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
      48.2.17  สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
      48.2.18  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้  

       ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้กบันิสิตได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุตัขิองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และเม่ือได้รับการอนมุตัิ
แล้วต้องช าระคา่รักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25  

 ข้อ 49    การให้ปริญญา มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตท่ีได้ย่ืนความจ านงขอรับปริญญา ท่ีมี
คณุสมบตัติามข้อ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือขออนมุตัปิริญญา หรือประกาศนียบตัร 

 

หมวด 10 
การประกันคุณภาพ 

 

ข้อ 50  ทกุหลกัสตูรจะต้องก าหนดระบบประกนัคณุภาพของหลกัสตูรให้ชดัเจน ซึง่อยา่งน้อยประกอบด้วย
ประเดน็หลกั 7 ประเดน็ คือ 

50.1 การบริหารหลกัสตูร 
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50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 
50.3 การบริหารคณาจารย์ 
50.4 การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
50.5 การสนบัสนนุและการให้ค าแนะน านิสิตบณัฑิตศกึษา 
50.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
50.7 ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน 
 

ข้อ 51 ให้ทกุหลกัสตูรมีการพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั โดยมีการปรับปรุงเพ่ือพฒันาหลกัสตูรอยา่ง
ตอ่เน่ืองทกุ 5 ปี และให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 

บทเฉพาะกาล           

ข้อ 52 การด าเนินการใดท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีเขียนข้อบงัคบันีมี้ผลใช้บงัคบั และยงัด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จใน
ขณะท่ีข้อบงัคบันีมี้ผลใช้บงัคบั ให้ด าเนินการหรือปฏิบตักิารตอ่ไปตามข้อบงัคบัท่ีใช้บงัคบัอยูก่่อนวนัท่ีข้อบงัคบั
นีมี้ผลใช้บงัคบัจนกวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วนัท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2554 

 
        (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สวุรรณกลุ) 
      นายกสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ส าเนาค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ค าส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ี  ๒๑๔๔/ ๒๕๕๔ 
เร่ือง แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิวิพากษ์หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวิชาการกีฬา นนัทนาการและการ 
 ทอ่งเท่ียว และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาการกีฬา นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลกัสตูรคณะพลศกึษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จงึอาศยั   
อ านาจตามมาตรา  ๒๙   แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และอ านาจ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี  ๓๔๑๑/๒๕๕๔ ลงวันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เร่ือง   
การมอบอ านาจของอธิการบดีให้ผู้ ปฏิบัติราชการแทน  จึงขอแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุวิพากษ์หลกัสูตรศิลปศาสต
รมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเท่ียว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (ปร.ด.)  
สาขาวิชาการกีฬา 
และนนัทนาการ  ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วฒัน์  บญุกอบ    
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชยั 
๓. อาจารย์ดร.อิษฎี  กฎุอินทร์ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สนัตพิงษ์  ปลัง่สวุรรณ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. นิลมณี  ศรีบญุ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สวุิมล  ตัง้สจัจพจน์ 

 ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวนัท่ี   ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    สัง่  ณ  วนัท่ี  ๒๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                                        
 (รองศาสตราจารย์สปุราณีว์ิ ขวญับญุจนัทร์) 
 คณบดีคณะพลศกึษา  ปฏิบตัริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าสัง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ี ๑๐๑/ ๒๕๕๕ 
เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวิชาการกีฬา 

นันทนาการและการท่องเท่ียว และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาการกีฬา นนัทนาการและ
การทอ่งเท่ียว 

----------------------------------------- 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลกัสตูรคณะพลศกึษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จงึอาศยั   
อ านาจตามมาตรา  ๒๙   แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และอ านาจ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี  ๓๔๑๑/๒๕๕๔ ลงวันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เร่ือง   
การมอบอ านาจของอธิการบดีให้ผู้ ปฏิบัติราชการแทน  จึงขอแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าหลกัสตูร 
ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวิชาการกีฬา นนัทนาการและการท่องเท่ียว และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  
(ปร.ด.)  สาขาวิชาการกีฬา นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว  ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

๑. คณบดีคณะพลศึกษา    ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ภาคภูมิ  รัตนโรจนากูล  กรรมการ 
๔. อาจารย์ถนอมศักดิ์   เสนาค า  กรรมการ 
๕. อาจารย์อัศวิน    มณีอินทร์  กรรมการ 
๖. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา   ศรีศิริ   กรรมการ 
๗. อาจารย์สุมนรตี    นิ่มเนติพันธ์  กรรมการ 
๘. อาจารย์วิพงษ์ชัย    ร้องขันแก้ว  กรรมการ 
๙. อาจารย์วณัฐพงศ์    เบญจพงศ์  กรรมการ 
๑๐. อาจารย์สราวธุ    ชยัวิชิต                           กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ ดร.อษุากร    พนัธุ์วานิช  กรรมการและเลขานกุาร 

 ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวนัท่ี  ๒๓  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
    สัง่  ณ  วนัท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       
 (รองศาสตราจารย์สปุราณีว์ิ    ขวญับญุจนัทร์) 
 รักษาราชการแทนคณบดีคณะพลศกึษา   

ปฏิบตัริาชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวพิากษ์หลักสูตร 
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บันทกึการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วนัจนัทร์ท่ี ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชมุ ๑๒๓ ชัน้๒ 
โรงยิมส์  คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันตพิงษ์ ปล่ังสุวรรณ   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  ควรตดัและการขาดแคลนทนุทรัพย์ออก 
ระบบการศกึษา ควรตดั แบบทางไกลและแบบชัน้เรียนผสมผสานกบัการเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ออก 
โครงสร้างหลกัสตูร ควรพิจารณาจ านวนหนว่ยกิต 55 หนว่ย 

ความหมายรหสัวิชา ควรพิจารณาตรวจสอบความถกูต้อง 

รายวิชาเลือก มีบางวิชาเหมือนวิชาในหลกัสตูรป.โท  ต้องตรวจสอบความ
อีกครัง้ 

วิชาโอลิมปิค ควรมีวิชานีแ้ละพิจารณาค าอธิบายรายวิชาแตกตา่งจากระดบั
ปริญญาโท 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิลมณี ศรีบุญ 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

รายวิชาการออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์
ทางสถิตขิัน้สงู 

รายวิชาควรมีความ ลึกซึง้ เฉพาะเจาะจง และแตกตา่งจาก
ระดบัปริญญาโท. 

รายวิชา Sport Event and Facilities 
Management  

ควรเปล่ียนช่ือเป็น Sport Facilities and Event 
Management 
 

รายวิชา มีบางวิชาเหมือนวิชาในหลกัสตูรป.โท  ต้องตรวจสอบความ
อีกครัง้ 
สะกดค าให้ถกูต้อง จาก Asian เป็น ASEAN 
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ดร. อิษฎี กุฏอินทร์     
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

ช่ือหลักสูตร สาขาการกีฬา นันทนาการและ
การทอ่งเท่ียว 

ควรแก้ไขเป็นสาขาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ 

อา ชีพ ท่ีสามารถประกอบไ ด้หลังส า เ ร็ จ
การศกึษา-ผู้ประกอบ ธุรกิจ 

เปล่ียนเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจ 

รายวิชาหมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วย
กิต 

เพิ่มวิชาเลือก ไมน้่อยกว่า ๖หนว่ยกิต 

วิชาเลือก วิจยัคณุภาพทางการกีฬา  
การประยกุต์วิจยัการตลาดในนนัทนาการ 
การวิจยัคณุภาพทางการกีฬา นนัทนาการและ
การทอ่งเท่ียว 

ตรวจสอบวิชาท่ีเหมือนกนัรวมเป็นวิชาเดียวกนั 

วิชาการตลาดทางการกีฬาและผู้ ใ ห้การ
สนบัสนนุ 

เปล่ียนช่ือเป็น การตลาดและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ บุญกอบ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  ควรตดัและการขาดแคลนทนุทรัพย์ออก 

ระบบการศกึษา ควรตดั แบบทางไกลและแบบชัน้เรียนผสมผสานกบัการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ออก 

วิชาเลือก  ตรวจสอบวิชาท่ีเหมือนกนัรวมเป็นวิชาเดียวกนั 

ความหมายรหสัวิชา ควรพิจารณาตรวจสอบความถกูต้อง 

รายวิชาเลือก มีบางวิชาเหมือนวิชาในหลกัสตูรป.โท  ต้องตรวจสอบความ
อีกครัง้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

รายวิชา ตรวจสอบความถกูต้องของช่ือรายวิชาภาษาไทยกบั
ภาษาองักฤษให้สอดคล้องมีความหมายไปทางเดียวกนั 

รายวิชา Asian สะกดค าให้ถกูต้อง จาก Asian เป็น ASEAN 

 
 



หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 74 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตัง้สัจจพจน์ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 
รายวิชา มีบางวิชาเหมือนวิชาในหลกัสตูรป.โท  ต้องตรวจสอบความ

อีกครัง้ 
รายวิชาเลือก ควรย้ายวิชา นนัทนาการเพ่ือพฒันาสงัคมไปไว้ในหลกัสตูร 

ระดบัปริญญาเอก  
รายวิชาบงัคบั ควรมีรายวิชาท่ีเป็นพืน้ฐานให้กบัผู้ เรียน เพ่ือปรับพืน้ความรู้

เบือ้งต้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เน่ืองจากยงัไมมี่การประเมินหลกัสตูรจากผู้ ใช้นิสิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ แตอ่ย่างไร ก็ตามมีข้อสรุปจาก

ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกได้ประเมินหลกัสตูรโดยสรุป ดงันี ้
1. ควรแยกหลกัสตูร ปริญญาโทและปริญญาเอกจากกนั จากเดมิท่ีเป็นหลกัสตูร โทควบเอก 
2.  กลุม่วิชาท่ีมีอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญพร้อมและเป็นด้านท่ีสนองตอ่ 

ความต้องการของสงัคม คือ 
-   การจดัการกีฬา (Sport Management)  
-    การจดัการนนัทนาการ (Recreation management) 

และเห็นด้วยกบัรายวิชาแตข่อให้เขียนค าอธิบายรายวิชาแตกตา่งระหวา่งระดบัปริญญาโทและเอก 
 2. นิสิตและบณัฑิตท่ีร่วมวิพากษ์หลกัสตูรเห็นว่าช่ือหลกัสตูรและเนือ้หา หลกัสตูรเดิมมีความเหมาะสม
ดี เป็นไปตามช่ือและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  
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ภาคผนวก จ ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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            ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

ช่ือ – นามสกุล นายภาคภมูิ    รัตน โรจนากลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  
สังกัด ภาควิชาพลศกึษา 
เบอร์ตดิต่อ 662-6495000 ตอ่ 22502 
E-mail parkpoom@swu.ac.th 
สาขาที่เช่ียวชาญ การบริหารและการจดัการการออกก าลงักายและการกีฬา 
ประวัตกิารศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลงั

กายและการกีฬา)  สาขาวิชา การ
บริหารและการจดัการการออก
ก าลงักายและการกีฬา  

มหาวิทยาลยับรูพา 2554 

ปริญญาโท กศ.ม.(พลศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2527 
ปริญญาตรี กศ.บ.(พลศกึษา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   2524 

  
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ 

ภาคภมูิ รัตนโรจนากลุ ( 2554 ).” รูปแบบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์กีฬาปีนหน้าผาเพ่ือการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศในประเทศไทย”  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2 ( ธนัวาคม.2554.) หน้า 
113 – 148 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
 Parkpoom Ratanarojanakool ( 1984 ) . “ The Eff ect of Meditation Training on Reaction Time 
of Sprint Starting on High School Females “.7 Th International Sport Psychology ( ISSP ) World 
Congress, Singapore , 7 – 12 August 1989. 
3.  บทความวิชาการ 

ภาคภมูิ รัตนโรจนากลุ. ( 2549 ).“ ศกึษาดงูานและร่วมประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ.มหาวิทยาลยั
การพลศกึษาและกีฬาหมายเลข II  ( UPES II )  เมืองโฮจิมินห์ซิตี ้ประเทศเวียดนาม.” วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี 9, 
เลม่ท่ี 2. ( ก.ค.- ธ.ค. 2549 ). หน้า 111- 123. 
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4.  หนังสือ ต ารา 
         4.1   เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 167 ซอฟท์บอล 1  2533 
         4.2   เอกสารประกอบการสอนวิชา  พล 215 เทคโนโลยีและนวตักรรมทางพลศกึษา 2537 
        4.3   เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 171 เทนนิส 1  2542 
 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
        5.1  Studay Tour 2008 ( พ.ศ. 2551 ) Sport Authority of Thailand ( SAT ) –  United  States   
 Sport Academy ( USSA ) Certification Program in Parallel with site Forum and Studay  

Tour ( University    of  Southern California, Gidon Ariel Biomechanical Center, Nadadave-  
National Swimmming, Olympic   Tranning Center-Chula Vista-San Diego,USSA Daphne 
( La Quinta ), Spinish Fort High School, Dephne   High School Football Games, Youth  
Recreation Event, Mobil Sport Area,Auburn University, Verizon Center-Washington DC.  
14-27 September 2008 with International Certificate  in Sport Management: ICSM. โดย 
ได้รับทนุจากการกีฬาแหง่ประเทศไทย ( กกท.). 

        5.2 ภาคภมูิ รัตนโรจนากลุ ( 2537 ).” ปัญหาการฝึกซ้อมของนกักีฬามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 ในการเตรียมตวัเข้าแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 21 พ.ศ.2536 “ วารสาร 

ศรีนครินทรวิโรฒวิจยัและพฒันา ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน. 2538.) หน้า 53 – 62. 
5.3 ภาคภมูิ รัตนโรจนากลุ ( 2537 ).” ความวิตกกงัวลของนกักีฬามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย“ วารสารวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 
และการกีฬา ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ( ก.ค.- ธ.ค. 2541.) หน้า 61 – 72. 

5.4 ดสิรณ์ แก้วคล้าย, ธงชยั เจริญ ทรัพย์มณี และ ภาคภมูิ รัตนโรจนากลุ. ( 2554 ). “ ความวิตกกงัวล
ตามสถานการณ์ของนกักีฬาบาสเกตบอลในการแขง่ขนักีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 37 “ 
วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี 14, เลม่ท่ี 1( ม.ค.-ม.ิย. 2554). หน้า 57- 65. 

5.5 เสาวภา นิรุตตวิฒัน์ ( 2553.) “  สภาพและปัญหาการเตรียมทีมแฮนด์บอลเพื่อเข้าร่วมการแขง่ขนั
กีฬาแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 37 “ วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี 13, เลม่ท่ี 1( ม.ค.-ม.ิย. 2553).หน้า 89 - 97. 

5.6 สนุทร จนัทาพนู. ( 2553 ). “ ความคดิเห็นของประชาชนท่ีมาออกก าลงักายในสถานการออกก าลงั
กายของเทศบาลนครเชียงราย ปีพทุธศกัราช 2551. “ วารสารบณัฑิตศกึษา มหาวิทยลยัราชภฏั
สกลนคร   ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 33 หน้า 149 – 159. 

5.7 มานิต ชมเชย. ( 2549 ). “ การสร้างแบบทดสอบทกัษะการตีดาบสองมือส าหรับนกัเรียนชว่งชัน้ปีท่ี 4 
เขตพืน้ท่ีการศกึษาเพชรบรูณ์ ปีการศกึษา 2547. “ วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ ปีท่ี  7 
ฉบบัท่ี 2 หน้า 29 – 38.   
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ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี Softball 
Tennis 
Swimming  
Golf 
Motor Learning 

Rock Climbing 
Sport  Medicine 
Wellness and Healthy Lifestyle  
General Education ForHuman Development 

บัณฑติศึกษา Sport Psychology 
Society of Sport  
Comparative Physical Education 
Seminar of Physical Education 
Facilities Management in Physical Education 
Information and Technology Development for Physical Education 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
-  ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที่ รายวิชา 
1 Sport  Management and Administration 

2 Seminar in Sport and Leisure 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ช่ือ – นามสกุล นายถนอมศกัดิ์ เสนาค า อาจารย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เบอร์ตดิต่อ 662-6495000 ตอ่ 22549 
E-mail                             tanormsa@swu.ac.th 
สาขาที่เช่ียวชาญ SPORT BUSINESS, SPORTS MANAGEMENT 

 
ประวัตกิารศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก D.S.M. (Sport Management)    

  
United States Sports 
Academy, USA 

2551 

ปริญญาโท วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2541 
ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)        มหาวิทยาลยัมหิดล 2536 

  
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

1. ชยัสิทธ์ิ ภาวิลาส , เจริญทศัน์ จินตนเสรี, จตรุพร ณ นคร, เฉลิม ชยัวชัราภรณ์, บญุศกัดิ์ หล่อพิพฒัน์
, ถนอมศกัดิ์ เสนาค า, ชศูกัดิ์ พฒันะมนตรี, ปนิก อวิรุทธการ (2544). “การวิเคราะห์ความเร็วลกูและความ
แม่นย าในการเสริฟของนกัเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติ” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 1(2) : 
129-165. 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
1.  Chanida Mahaprom, Tanomsak Sanakom, Supaporn Silalertdetkul. Effect of Aqua Aerobic 
Training on Physiological Changes, in Proceedings, the International Conference of South East 
Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU – 
PERSH; Thailand. 10-12 June 2011. 
2.  ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ และถนอมศกัดิ์ เสนาค า.  (2552). “การวิเคราะห์ระยะทาง ความเร็ว แลการ
เดิน การจ๊อกกิง้ การวิ่ง และวิ่งท่ีความเร็วระดับสูง ของนักกีฬาเนตบอลหญิงในการแข่งขันเนตบอลชิง
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ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 4 ปี พ.ศ. 2549” Proceeding งานประชมุ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครัง้
ท่ี 3 หน้า 88-97.   

3.  บทความวิชาการ 
ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และถนอมศกัดิ์ เสนาค า . (2551). “การศกึษาประยกุต์วิทยาศาสตร์การกีฬาแบบ
องค์รวมในการเก็บตวัฝึกซ้อมและแข่งขันของนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย” อัดส าเนา คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 
4.  หนังสือ ต ารา 
     - 
5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

1.   Visiting Professor at SENDI University, SENDI, JAPAN, 2009 
2.  Visiting Researcher at University of Wollongong: Physiological and Manikin-Based     

Assessment of Firefighter Helmets, Research report for the New South Wale Fire  
Brigades, Australia  2005 

3.  ถนอมศกัดิ ์เสนาค า (2546). “ผลการให้คาเฟอีนตอ่สมรรถภาพความอดทน” วารสาร 
คณะพลศกึษา. ปีท่ี 6 เลม่ท่ี 1-2. หน้า 101-111. 

4. ถนอมศกัดิ์ เสนาค า และคณะ. (2553). “การใช้พลงังานในขณะออกก าลงักายด้วยการเลน่วีดีโอ 
เกม” ปี พ.ศ. 2553-2554  

5. สภุาภรณ์ ศลิาเลิศเดชกลุ และถนอมศกัดิ์ เสนาค า (2553). “ผลของการนอน 9 วนั ในสภาพ 
ออกซิเจนต ่าในระดบัความสงูปานกลางท่ีความดนับรรยากาศปกตติอ่ความเข้มข้นของฮอร์โมนเออ 
รีโทรโปอีทีน เม็ดเลือดแดง และปริมาณฮีโมโกลบนิ” ปี พ.ศ. 2553-2554  

6. อนุชา มาคะวงศ์, ถนอมศกัดิ์ เสนาค า และอษุากร พนัธุ์วานิช (2553).การตอบสนองทางสรีรวิทยาใน
การเล่นฟุตบอลเกมเล็กสามแบบ. วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553). หน้า 
225-235 

7. กมัปนาท แก้วด ารงชยั, ถนอมศกัดิ ์เสนาค าและอษุากร พนัธุ์วานิช (2553). ผลการฝึกความเร็วในการรุก 
2 รูปแบบ ท่ีมีตอ่เวลาตอบสนองของนกักีฬาปันจกัสีลตั. วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 (ก.ค.-
ธ.ค. 2553). หน้า 203-214 

8. นภนต์ กลุกิติเกษ, คณุตัว์ พิธพรชยักลุ และถนอมศกัดิ์ เสนาค า. (2552). “การใช้พลงังานภายหลงัการ
ออกก าลงักายท่ีปริมาณออกซิเจนเบาบาง” วารสารคณะพลศกึษา. ปีท่ี 12 เล่มท่ี 2. หน้า226-236. 

9. อภิชญา เสียงลือชา, ภทัราวธุ อินทรก าแหง และถนอมศกัดิ์ เสนาค า (2551). “กาศกึษาระดบัความหนกั
เบาของการออกก าลงักายแบบแกวง่แขนขณะนัง่และยืนในคนปกติ” เวชศาสตร์ฟืน้ฟสูาร 18(3) : 90-97.   
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10. อรรณพ นบัถือตรง สนธยา สีละมาด และถนอมศกัดิ ์เสนาค า (2550). “ผลของการคลายอุ่นร่างกายด้วย
การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ การเดิน และการวิ่ง ท่ีมีต่อการฟื้นสภาพของร่างกาย” การประชุมวิชาการ
บณัฑิตศกึษา : พลศกึษา สขุศกึษา นนัทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา ครัง้ท่ี 2. หน้า 154-166. 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี Sport Competition Management 
Sport  Business 

บัณฑติศึกษา Strategic Marketing in Sport  
Sport Event and Facility Management 
Paradigm in Sport  and Leisure 
Seminar in Sport  and Leisure 
Strategic Marketing in Sport 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที่ รายวิชา 
1.  Strategic Marketing in Sport 
2.  Sport Event and Facility Management 
3.  Paradigm in Sport  and Leisure 
4.  Seminar in Sport  and Leisure 
5.  Strategic Marketing in Sport 



หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2556 84 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑติศึกษา 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวสมุนรตี นิ่มเนตพินัธ์  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาสนัทนาการ คณะพลศกึษา 
เบอร์ตดิต่อ 662-6495000  
E-mail dr.sumonratee@hotmail.com 
สาขาที่เช่ียวชาญ นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว 
ประวัตกิารศึกษา 

ระดับ
การศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (การจดัการนนัทนาการ

และการทอ่งเท่ียว) 
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

 
2552 

ปริญญาโท ศศ.ม.(พลศกึษา)   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

2545 

ปริญญาตรี ศป.บ (นาฏศลิป์สากล ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2541 

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
 สมุนรตี นิ่มเนตพินัธ์. การพฒันากระบวนการเรียนการสอนวิชา วนก345 นาฏศิลป์ไทย 
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา ปีท่ี 15 เล่ม 1      เดือน
มกราคม-มิถนุายน 2555 หน้า 39-50 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
 - 
3.  บทความวิชาการ 

1.  สมุนรตี นิ่มเนตพินัธ์. แอโรบิคแดนซ์. วารสารศลิปกรรมศาสตร์.ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 
(ก.ค.-ธ.ค.2542) หน้า 34-42 
         2. สมุนรตี นิ่มเนตพินัธ์. นนัทนาการดา้นการท่องเทีย่ว. วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี 14  
ฉบบัพิเศษ เดือนธนัวาคม 2554 หน้า 80-86 
           3.  สมุนรตี นิ่มเนตพินัธ์. ความรู้เบือ้งตน้เก่ียวกบัแจ๊สแดนซ์. วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี 14  
ฉบบัพิเศษ เดือนธนัวาคม 2554 หน้า 94-103 
           4.  รักษ์สินี อคัรศวะเมฆ,สพุชัรจิต จิตประไพ,กรุณา นนทรักส์,และสมุนรตี นิ่มเนตพินัธ์ (2554). 
การบริหารจดัการแสดงยิมนาสตกิทัว่ไปในประเทศไทย :มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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4. หนังสือ ต ารา 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

1. การพฒันากระบวนการเรียนการสอนวิชา วนก  345 นาฏศลิป์ไทย  ส าหรับนิสิตระดบั 
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา ปีท่ี  15  เล่มท่ี  1 ฉบบัเดือนมกราคม – 
มิถนุายน 2555  หน้า 39-50 

2. ความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะอาดงั  จงัหวดั 
สตลู : สิตางค์  กาญจนพรหม, เทเวศร์  พิริยะพฤนท์, สมุนรตี นิ่มเนติพนัธ์. วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี  15  เล่ม
ท่ี  2 ฉบบัเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2555  หน้า 14-26 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมนนัทนาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะ 
เกษ : รณวฒัน์  มณีนิล, เทเวศร์  พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพนัธ์. วารสารคณะพลศึกษา ปีท่ี  15  เล่มท่ี  2 
ฉบบัเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2555  หน้า 27 – 37 

4. ความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ่อทุยานแหง่ชาตนิ า้ตกเอราวณั จ.กาญจนบรีุ  
: วิธาน  จีนาภกัดิ์ , เทเวศร์  พิริยะพฤนท์, สมุนรตี นิ่มเนติพนัธ์. วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี  15  เล่มท่ี  2 ฉบบั
เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2555  หน้า 38-47 

5. พฤตกิรรมการดลูะครโทรทศัน์ของนกัศกึษาสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชลบรีุ : นนัท 
สิทธ์ิ แก้วทิพยเนตร, สมุนรตี นิ่มเนตพินัธ์, เทเวศร์  พิริยะพฤนท์. วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี  15  เล่มท่ี  2 ฉบบั
เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2555  หน้า 59-69 

6. ผลการจดักิจกรรมนนัทนาการท่ีมีตอ่การผอ่นคลายความเครียดของนกักีฬายิมนาสตกิลีลา 
รุ่นยุวชนสมโมสารนนัทศิลป์  จงัหวดัชลบุรี : ทกัสินนัท์  แก้วทิพยเนตร, สุมนรตี นิ่มเนติพนัธ์, เทเวศร์  พิริยะ
พฤนท์. วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี  15  เลม่ท่ี  2 ฉบบัเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2555  หน้า 83-92 

 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี Folk Activities 
Ecology For Recreation 
Performing  Art  and  Music for  Recreation 
Recreation  Tourism 
Tourism  Leadership 
Jazz Dance 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
ล าดับที่ รายวิชา 

1  Organizational Leadership for Leisure Service 
2 Paradigm in Sport and Leisure 
3 Seminar  in Sport and  Leisure  
4 Concept and Theories of Recreation and Leisure 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

ช่ือ – นามสกุล นายอศัวิน  มณีอินทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาสนัทนาการ  คณะพลศกึษา   
เบอร์ตดิต่อ 662-6495000 ตอ่   
E-mail Awmni1976@gmail.com 
สาขาที่เช่ียวชาญ การจดัการกีฬา และ นนัทนาการ 
 
ประวัตกิารศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก D.S.M (Sport Management) United States Sports 

Academy, Alabama, USA. 
2551 

ปริญญาโท วท.ม.(การจดัการนนัทนาการ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2547 

 กศ.ม.(พลศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2542 

ปริญญาตรี วท.บ.(สนัทนาการ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2538 

  
ผลงานทางวิชาการ 

1. บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
 - 

2. การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
1. ณัฐพงศ์  สว่างวงศ์,วินิดา เจียระนัย  และ อัศวิน มณีอินทร์ (2553). แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ตลาดน า้ยามเย็นอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม . ICSEAU-PERSH2011 
(10-12 MAY 2011)  

2. เอกราช  กู้ เขียว, วินิดา เจียระนยั  และ อศัวิน มณีอินทร์ (2553).สภาพและความต้องการการ
จดักิจกรรมนนัทนาการของนกัเรียนโรงเรียนภเูขียว สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชยัภูมิ เขต  
ICSEAU-PERSH2011 (10-12 MAY 2011)  
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3. สุทธาจารีย์  สุระมาตย์ , วินิดา เจียระนัย  และ อัศวิน มณีอินทร์ (2553).สภาพและความ
ต้องการการจดักิจกรรมนนัทนาการของนกัศกึษาในศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั  อ าเภอ เมืองอทุยัธานี. ICSEAU-PERSH2011 (10-12 MAY 2011) 

4. เสกสรร  กุญชู , วินิดา เจียระนยั  และ อศัวิน มณีอินทร์ (2553).ศึกษาการใช้เวลาว่างในการ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการของวัยรุ่นในเขตพืน้ท่ีหนองจอก กรุงเทพมหานคร  ICSEAU-
PERSH2011 (10-12 MAY 2011)  

5. สริุชา ด ารงศรี,วินิดา เจียระนยั  และ อศัวิน มณีอินทร์ (2553).ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สามชุกตลาด 100 ปี  จังหวดัสุพรรณบุรี. ICSEAU-
PERSH2011 (10-12 MAY 2011) 

 
3.  บทความวิชาการ 

- 
4.  หนังสือ ต ารา 

- 
5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

อัศวิน  มณีอินทร์ (2555). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษาของนิสิต
ปริญญาตรีคณะพลศกึษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี Commercial  Recreation Managment 
English for Recreation Prefessional,  
Psychology for Recreation  Program 

Recreation and Sport 
Pesonal Management in Recreation  
Statistics for Recreation  
Speaking and Writing for Recreation Effectiveness 

บัณฑติศึกษา Paradigm in Sport  and Leisure 

Financial Management and Sport Economics 

Strategic Marketing in Sport  
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 
ล าดับที่ รายวิชา 
1. Leisure Systems Administration 

2. Organizational Leadership for Leisure Service 
3. Concept and Theories of Recreation and Leisure 
4. Leisure Facilities Planning and Management 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

ช่ือ – นามสกุล นางอษุากร  พนัธุ์วานิช     
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เบอร์ตดิต่อ 662-6495000 ตอ่ 22512 
E-mail usakorn@swu.ac.th 
สาขาที่เช่ียวชาญ การจดัการกีฬา  
 
ประวัตกิารศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก D.S.M (Sport Management) States Sports Academy, 

Alabama, USA. 
2552 

ปริญญาโท กศ.ม. (พลศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2528 

ปริญญาตรี กศ.บ. (พลศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พลศกึษา  

2522 

  
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ 

1. อนุชา มาคะวงศ์, ถนอมศกัดิ์ เสนาค า และอษุากร พนัธุ์วานิช (2553).การตอบสนองทางสรีรวิทยาใน
การเล่นฟุตบอลเกมเล็กสามแบบ. วารสารคณะพลศึกษา ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553). หน้า 
225-235 

2. กมัปนาท แก้วด ารงชยั, ถนอมศกัดิ์ เสนาค าและอษุากร พนัธุ์วานิช (2553). ผลการฝึกความเร็วในการ
รุก 2 รูปแบบ ท่ีมีตอ่เวลาตอบสนองของนกักีฬาปันจกัสีลตั. วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 
(ก.ค.-ธ.ค. 2553). หน้า 203-214  

3. สรุปรีย์ รัตนกลุ, มยรีุ ศภุวิบลูย์, อษุากร พนัธุ์วานิช (2553). ผลการฝึกกล้ามเนือ้ด้วยเมติซินบอลท่ีมีตอ่
ความสามารถในการโถมแทงดาบสากล. วารสารคณะพลศกึษา ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553) 
หน้า 182-192. 
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2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
1. Punvanich, Usakorn (2007).  Alcohol Sport Sponsorship in Thailand: A case study of  

           Thailand Volleyball Association. Oral presentation  at 24th South East Asia Games  
            Conference, Bangkok Thailand 2007.  

2. Nipol Kramol, Mayuree Suphawibul, Usakorn Punvanich.(2011).The Effect of QAP Training 
on Agility of Futsal Players (2011) , Oral presentation  at  ICSEAU-PERSH 2011 (10-12 MAY 
2011) 

3. Wattanapong On-nm, Mayuree Suphawibul, Usakorn Punvanich.(2011). The effect of Thai 
Traditional Games on Motor Fitness in Boy students Age 10-12 Years. Oral  presentation at 
ICSEAU-PERSH 2011(10-12 MAY 2011) 

3.  บทความวิชาการ  
- 

4.  หนังสือ ต ารา 
- 

5.   งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
1. Punvanich, Usakorn (2009). Spectators’ Attitude Toward Professional Football and Volleyball 

Sponsorship by Alcohol Companies in Thailand, United States Sports Academy, USA 
2.  อุษากร  สิทธิโชคเจริญดี และคณุัตว์  พิธพรชัยกุล (2546). การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศกึษา. ปีท่ี8 เลม่ท่ี 1  
3.  สปุราณี ขวญับญุจนัทร์ สนธยา สีละมาด คณุตัว์ พิธพรชยักลุ และอษุากร  สิทธิโชคเจริญดี . (2545).  

การศึกษาและพฒันาสมรรถภาพทางกายของประชากรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ . 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

4. สรุปรีย์ รัตนกลุ, มยรีุ ศภุวิบลูย์, อษุากร พนัธุ์วานิช (2553). ผลการฝึกกล้ามเนือ้ด้วยเมติซินบอลท่ีมีตอ่
ความสามารถในการโถมแทงดาบสากล. วารสารคณะพลศึกษา ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553) 
หน้า 182-192. 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี Artistic Gymnastics 
Swimming 

Sport Skills Analysis 

Sport Business 
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บัณฑติศึกษา   Paradigm in Sport  and Leisure  
 Seminar in Sport  and Leisure  
Financial Management and Sport Economics 
Sport Event and Facility Management 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
ล าดับที่ รายวิชา 
1. Organization Administration and Human Resources Management in Sport  
2. Financial Management and Sport Economics 
3. Sport Event and Facility Management 
4. Strategic Marketing in Sport  
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
ช่ือหลักสูตรเดมิ หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาการกีฬานนัทนาการและการทอ่งเท่ียว  
(หลกัสตูรใหม ่ พ.ศ. 2552)  
ช่ือหลักสูตรปรับปรุง หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ (หลกัสตูร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 1. ปรับช่ือสาขา ตดัสาขาการทอ่งเท่ียวออกจากหลกัสตูร 

2. เพ่ือปรับปรุงรายวิชา เนือ้หาให้ทนัสมยัและเน้นเนือ้หาเฉพาะสาขาวิชาเพิ่มมากขึน้ 
3. ปรับปรุงตามมาตรฐานคณุวฒุิวิชาชีพและวาระการปรับปรุงหลกัสตูรของ สกอ. 
4. ปรับกระบวนการพฒันานิสิตเพิ่มศกัยภาพทางวิชาการและวิชาชีพสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
1. หมวดวิชาแกน 7 หนว่ยกิต 7 หนว่ยกิต 
2. หมวดวิชาบงัคบั 15 หนว่ยกิต 15 หนว่ยกิต 
3. หมวดวิชาเลือก 6 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 
4. ปริญญานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 12 หนว่ยกิต 
หนว่ยกิตรวม 40 หนว่ยกิต 40 หนว่ยกิต 
 
รายละเอียดการปรับปรุง  
หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เหตุผลประกอบ 
1. ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย: หลกัสตูรศลิปศาสตรม
หาบณัฑิต  สาขาวิชาการกีฬา 
นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว 
ภาษาองักฤษ: Master of Arts 
Program in Sport, Leisure and 
Tourism    

1. ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย: หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการกีฬาและ 
นนัทนาการ  
ภาษาองักฤษ:  Master of  Arts Program 
in Sport and  Leisure Management 

เปล่ียนแปลงช่ือ
สาขาวิชาจากเดมิ
สาขาวิชาการกีฬา 
นนัทนาการและกา รท่
องเท่ียว เป็นการ
จดัการกีฬาและ
นนัทนาการ 

2. ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็: ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
(การกีฬา นนัทนาการและการ

2. ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็: ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การ
จดัการกีฬาและนนัทนาการ) 
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ทอ่งเท่ียว) 
ช่ือยอ่: ศศ.ม. (การกีฬา 
นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว) 

ช่ือยอ่:ศศ.ม. (การจดัการกีฬาและ
นนัทนาการ)  

3. ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ 
ช่ือเตม็:  Master of Arts (Sport, 
Leisure and Tourism)  
ช่ือยอ่: M.A. (Sport, Leisure and 
Tourism) 

3. ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ 
ช่ือเตม็: Master of Arts (Sport and 
Leisure Management)  
ช่ือยอ่: M.A. (Sport and Leisure 
Management)  

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 ท่าน 
  4.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มยรีุ 
ศภุวิบลูย์ 
  4.2 อาจารย์ ดร.อษุากร  
พนัธุ์วานิช 
  4.3 อาจารย์ ดร. ล ่าสนั เลิศกลู
ประหยดั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน 
  
4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภมูิ 
 รัตนโรจนากลุ 
4.2 อาจารย์ ดร.ถนอมศกัดิ ์เสนาค า 
 
4.3 อาจารย์ ดร. สมุนรตี นิ่มเนตพินัธ์ 

 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 
ท่าน 
5.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มยรีุ 
ศภุวิบลูย์ 
 5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.
ณฐักฤตย์ ดฐิ วิรุฬห์ 
5.3 อาจารย์ ดร.อษุากร พนัธุ์วานิช 
 5.4 อาจารย์ ดร. อศัวิน มณีอินทร์ 
 5.5 อาจารย์ ดร. ล ่าสนั เลิศกลู
ประหยดั 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ท่าน 
  
5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภมูิ  รัตนโรจ
นากลุ 
 5.2  อาจารย์ ดร.ถนอมศกัดิ์ เสนาค า 
  
5.3 อาจารย์ ดร.สมุนรตี นิ่มเนตพินัธ์ 
 5.4 อาจารย์ ดร. อศัวิน  มณีอินทร์ 
 5.5  อาจารย์ ดร.อษุากร พนัธุ์วานิช 

 

6. ปรัชญาของหลักสูตร               
การกีฬา นนัทนาการ และการ
ทอ่งเท่ียวเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั
ของประเทศอย่างยัง่ยืน    

6. ปรัชญาของหลักสูตร 
การจดัการกีฬาและนนัทนาการเพิ่ม
ศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศอยา่งยัง่ยืน  

ดรูายละเอียดใน
หลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.
2556 หน้า5 
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7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1 สร้างความรู้ความสามารถในการ
วิจยัและพฒันาองค์ความรู้ใหม่
ระหวา่งการกีฬา นนัทนาการ และ
การทอ่งเท่ียวด้วยคณุธรรมและ
จริยธรรม                 
2 มีความสามารถประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม และ
รู้เทา่ทนัองค์ความรู้ ภมูิปัญญา ใน
กระแสโลกาภิวฒัน์   
3 มีคณุธรรม และจริยธรรม ซึง่
สง่ผล 

ตอ่การท างานในวิชาชีพ ท่ีเอือ้
ประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม 

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลกัสตูรจะพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้
1  มีความรู้ความสามารถในการวิจยัและ
พฒันาองค์ความรู้ใหมร่ะหว่าง การกีฬา  
และนนัทนาการตามหลกัจรรยาบรรณ
วิชาชีพ                  
2 มีความสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพฒันาการจดัการกีฬา
และนนัทนาการ สู่ความเป็นเลิศอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
3 มีคณุธรรม และจริยธรรม เป็นผู้น าบริหาร
พฒันา ระบบและกลไกการบริหารจดัการ
กีฬาและนนัทนาการ การพฒันาสภาวะ
แวดล้อมและการสง่เสริม อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติศลิปวฒันธรรมอยา่ง
ยัง่ยืน  ซึง่สง่ผลตอ่การท างานในวิชาชีพ ท่ีเอือ้ 
ประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวม 

ดรูายละเอียดใน
หลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.
2556 หน้า 6 -7 

8. คณุสมบตัขิองผู้ เข้าศกึษา 
ผู้สมคัรเข้าศกึษาต้องมีคณุสมบตัิ
ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา  
 

8. คณุสมบตัขิองผู้ เข้าศกึษา 
1 เป็นผู้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
หมวด 3 การรับเข้าเป็นบณัฑิต ข้อ 17 และ
ข้อ 18 (ภาคผนวก ค) 
2 เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย นนัทนาการ การจดัการ
นนัทนาการ ผู้น านนัทนาการ และ/หรือ 
สาขาท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีส าเร็จ
การศกึษาจากตา่งประเทศ จะต้องเป็น

ดรูายละเอียดใน
หลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.
2556 หน้า  9 
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มหาวิทยาลยัท่ี ก.พ. รับรอง หรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ 

9. โครงสร้างหลกัสตูร ศศ.ม. มี
จ านวนหน่วยกิต รวม ตลอด
หลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 40 หนว่ยกิต  
ดงัตอ่ไปนี ้
รายวิชา  28 หนว่ยกิต 
-  หมวดวิชาแกน         7 หน่วยกิต  
- หมวดวิชาเอก          15 หนว่ยกิต 
- หมวดวิชาเลือก         6 หนว่ยกิต 
- ปริญญานิพนธ์        12 หน่วยกิต 

9. โครงสร้างหลกัสตูร ศศ.ม. มี จ านวน
หนว่ยกิต รวม ตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 
40 หนว่ยกิต  ดงัตอ่ไปนี ้
  รายวิชา  28 หนว่ยกิต 
-  หมวดวิชาแกน             7 หนว่ยกิต                     
-  หมวดวิชาเอก              15 หนว่ยกิต                   
-   หมวดวิชาเลือก            6 หนว่ยกิต 
-   ปริญญานิพนธ์            12 หนว่ยกิต 

ดรูายละเอียดใน
หลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.
2556 หน้า 12 

10.  หมวดวิชาแกน 
-พลบ 501  ระเบียบวิธีวิจยัและการ
วิเคราะห์ทางสถิติ  3(3-0-6) 
-พนท 502กระบวนทศัน์การ กีฬา
นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว 
 3(3-0-6) 
- พนท 601  สมัมนาทางการกีฬา 
นนั ทนาการและการท่องเท่ียว 1 
1(1-0-2) 
 

10.  หมวดวิชาแกน 
พกน 501 วิธีวิทยาของการวิจยัทางการกีฬา
และนนัทนาการ    3(2-2-5)  
PSL 501 Research Methodology in 
Sport and Leisure Management 
พกน 502 การวิเคราะห์ทางสถิตทิางการ
กีฬาและนนัทนาการ      3(2-2-5)  
PSL 502 Statistical Analysis in Sport 
and Leisure Management 
พกน 503 สมัมนาการจดัการทางการกีฬา
และนนัทนาการ 1   1(0-2-1) 
 PSL 503 Seminar in Sport and Leisure 
Management  I 

รายละเอียดใน
หลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 
2556 หน้า 13 

ค าอธิบายรายวิชา 
ในหน้า17 

12. หมวดวิชาเอก มี  4 วิชาเอก 
ดงันี ้
 -  การจดัการทางการกีฬา (Sport 
Management) 
-  การส่ือสารทางการกีฬา (Sport 
Communication) 

12. หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้นิสิต
ลงทะเบียนรายวิชา จ านวน 15 หนว่ยกิต  
พกน 511  การจดัการทางการกีฬาและ
นนัทนาการ   3(3-0-6) 
PSL 511   Sport  and Leisure 
Management  

เปล่ียนช่ือหมวด
วิชาเอก เป็นหมวด
วิชาบงัคบั 
- ไมแ่บง่วิชาเอก 
รายละเอียดใน
หลกัสตูรฉบบั
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-  การจดัการนนัทนาการ (Leisure 
Management) 
-  การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศและ
นนัทนาการ (Ecotourism and 
Recreation) 
วิชาเอกการจัดการทางการกีฬา 
(Sport Management) 
  - พนท 511 การบริหารจดัการทาง 
การกีฬา  3(3-0-6) 
- พนท 512  การตลาดทางการกีฬา      
3(3-0-6) 
- พนท 513  การจดัการทางการเงิน
และเศรษฐศาสตร์ทางการกีฬา  
3(3-0-6) 
พนท  611 การจดักิจกรรมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการกีฬา  
3(3-0-6) 
- พนท 612 การบริหารจดัการ
องค์กรและและทรัพยากรด้าน
บคุลากรทางการกีฬา 3(3-0-6) 
 วิชาเอก การส่ือสารทางการ
กีฬา 
- พนท 521 ทฤษฎีและปรัชญา
ส่ือสารทางการกีฬา 3(3-0-6) 
- พนท 522 ส่ือเพ่ือการส่ือสาร
ทางการกีฬา 3(3-0-6) 
- พนท 523 กลยทุธ์และการจดัการ
ส่ือสารทางการกีฬา 3(3-0-6)  
พนท 621 จรรยาบรรณและ
กฎหมายทางการส่ือสาร (3-0-6) 
พนท 622 ปัญญาภิวฒัน์ทางกีฬา

พกน 512 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการ
กีฬาและนนัทนาการ    3(3-0-6) 
PSL 512    Leadership and Ethics in 
Sport and Leisure 
พกน 513  การจดัการองค์กรและทรัพยากร
ด้านบคุคลากรทางกีฬาและนนัทนาการ     
3(3-0-6) 
PSL 513   Sport and Leisure Organization and 
Human Resource  Management  
พกน 514  กลยทุธ์การตลาดทางการกีฬา
และนนัทนาการ  3(3-0-6) 
PSL 514   Strategic Marketing in Sport  
and Leisure 
พกน 515 สมัมนาการจดัการทางการกีฬา
และนนัทนาการ 2     3(3-0-6) 
PSL 515   Seminar in Sport and Leisure 
Management II 
 

ปรับปรุง พ.ศ. 
2556 หน้า 13 

ค าอธิบายรายวิชา 
ในหน้า17 - 18 
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เพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 
วิชาเอก การจัดการนันทนาการ                     
(Leisure Management) 
- พนท 531  จิตวิทยาสงัคมส าหรับ
นนัทนาการ  3(3-0-6) 
- พนท 532  การบริหารระบบงาน
นนัทนาการ  3(3-0-6) 
- พนท 533  ผู้น าองค์การส าหรับ
งานบริการนนัทนาการ 3(3-0-6) 
-  พนท 631  กฎหมายเก่ียวกบังาน
บริการนนัทนาการ 3(3-0-6) 
- พนท 632  การวางแผนและการ
จดัการสิ่งอ านวยความสะดวกใน
นนัทนาการ  3(3-0-6) 
 วิชาเอก การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และนันทนาการ - พนท 541  
หลกัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
นนัทนาการ 3(3-0-6) 
- พนท 542  การวางแผนและการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
นนัทนาการ3(3-0-6) 
-  พนท 543  ส่ือเพ่ือการส่ือสารการ
ทอ่งเท่ียว  3(3-0-6) 
- พนท 641  การพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศในพืน้ท่ี
เปราะบาง 3(3-0-6) 

- พนท 642  จริยธรรมกบั
สิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว  
 3(3-0-6) 
- พนท 514  กลยทุธ์การตลาด
ทางการกีฬาระดบัสงู 3(3-0-6) 
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หมวดวิชาเลือก 
- พนท 515  การประยกุต์วิจยั
การตลาดทางการกีฬา 3(3-0-6)  
-  พนท 524การวางแผนและการ
ผลิตส่ือทางการกีฬา 3(3-0-6) 
- พนท 525 ส่ือสารทางการกีฬา ใน
วิถีสงัคมไทย 3(3-0-6) 
- พนท 534  การตลาดในบริการ
นนัทนาการ  3(3-0-6) 
พนท 535  การจดัการบคุลากรใน
บริการนนัทนาการ  3(3-0-6) 
- พนท 544  ความหลากหลาย การ
อนรัุกษ์ และการทอ่งเท่ียว 3(3-0-6) 
- พนท 545  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม  
3(3-0-6) 
- พนท 613  ภาวะผู้น าและ
จริยธรรมทางการกีฬา  3(3-0-6) 
-  พนท 614 กฎหมายและการ
จดัการกบัความเส่ียงทางการกีฬา  
3(3-0-6) 
- พนท  616  การส่ือสารทาง
การตลาดแบบครบวงจรทางการ
กีฬา 3(3-0-6) 
- พนท 623  ส่ือดจิิทลักบัการ
ส่ือสารทางการกีฬา  3(3-0-6) 
- พนท 624 การรณรงค์การส่ือสาร
ทางการกีฬา   3(3-0-6)  
- พนท 633  การเงินและ
งบประมาณในบริการนนัทนาการ   
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 
นิสิตต้องเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือก ไมน้่อยกว่า 6 หนว่ยกิต โดยมี
ค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ จาก
รายวิชาตอ่ไปนี ้         
 พกน 521  การเงินทางการกีฬา    3(3-0-6) 
PSL 521    Finance in Sport  
พกน 522  การจดักิจกรรมกีฬาและการ
จดัการสิ่งอ านวยความสะดวก  3(3-0-6) 
PSL 522   Sport  Events  and Facilities 
Management  
พกน 523  จิตวิทยาพฤตกิรรมมนษุย์
ทางการกีฬา    3(3-0-6) 
PSL 523   Psychology of Human 
Behavior in Sport  
พกน 524  กฎหมายและการจดัการความ
เส่ียงทางการกีฬา    3(3-0-6) 
PSL 524   Legal Aspects and Risk 
Management in Sport 
พกน 525  การจดัการทางการกีฬาส าหรับ
บคุคลพิเศษ   3(3-0-6) 
PSL 525   Sport  Management for 
People with Special Needs 
พกน 526   การสนบัสนนุทางการกีฬา                                                                       
3(3-0-6) 
PSL 526   Sport Sponsorship 
พกน 527  ประเดน็ทางสงัคมและจริยธรรม
ทางการกีฬา    3(3-0-6) 
 

รายละเอียดใน
หลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 
2556 

หน้า 13-15  
ค าอธิบายรายวิชา 
ในหน้า19 - 23 
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 - พนท 634  การบริหารคา่ยพกั
แรม   3(3-0-6) 
- พนท 643  การจดัการสิ่งแวด 
ล้อมส าหรับการท่องเท่ียว 3(3-0-6) 
พนท 644  การทอ่งเท่ียวบน
พืน้ฐานธรรมชาติ  3(3-0-6) 
- พนท 645  การท่องเท่ียวเชิง
อาสาสมคัรและทอ่งเท่ียวโดยชมุชน
3(3-0-6) 
 
 
 

PSL  527  Ethics and Social Issues in 
Sport  
PSL 528  กระบวนการโอลิมปิค    3(3-0-6)                                                                                     
พกน 528   The Olympic Movement       
พกน 529  สมัมนาเร่ืองพิเศษทางการ
จดัการกีฬา  3(2-2-5)                                                                                     
PSL 529   Special Topics  in Sport 
Management 
พกน 530  กีฬาและนนัทนาการอาเซียน
ศกึษา  3(3-0-6) 
PSL 530   ASEAN Study  in Sport and 
Leisure  
พกน 531  การเงินและงบประมาณใน
บริการนนัทนาการ  3(3-0-6) 
PSL 531    Finance and Budgeting in 
Leisure Services 
พกน 532  การจดัการสิ่งอ านวยความ
สะดวกในนนัทนาการ   3(3-0-6) 
PSL 532   Leisure Facilities  Planning 
and Management  
พกน 533  จิตวิทยาสงัคมทางนนัทนาการ                                  
3(3-0-6) 
PSL 533   Social Psychology of Leisure 
พกน 534  กฎหมายและการจดัการความ
เส่ียงเก่ียวกบังานบริการนนัทนาการ       
3(3-0-6) 
PSL 534   Legal Aspects and Risk 
Management  in Leisure Service 
พกน 535  การจดับริการนนัทนาการส าหรับ
บคุคลพิเศษ   3(3-0-6) 
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PSL 535   Leisure Service Management 
for People with Special  Needs 
พกน 536  แนวคิด ทฤษฏีนนัทนาการ                                                        
3(3-0-6) 
PSL 536   Concepts  and Theories of 
Leisure  
พกน 537  ประเดน็ทางสงัคมและจริยธรรม
ทางนนัทนาการ    3(3-0-6) 
PSL  537  Ethics and Social Issues in 
Leisure  
พกน 538  ส่ือดจิิทลักบัการส่ือสารในงาน
บริการนนัทนาการ  3(3-0-6) 
PSL 538   Digital Media and Leisure 
Service Communication                                  
พกน 539  สมัมนาเร่ืองพิเศษทางการ
จดัการนนัทนาการ   3(2-2-5) 
PSL 539   Special Topics  in Leisure  
Management 
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