มคอ. 2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
(หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2556)

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หมวดที
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หน้ า
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
5

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

6
7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั

8
9
12
26
26
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สารบัญ (ต่ อ)
หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา

27
28
31

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลบัณฑิต
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

34
34
34

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

35
35

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรี ยนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนาบัณฑิต
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
7. ตัวบ่งชี ้การดาเนินงาน

36
36
37
38
38
39
39

หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

40
41
41
41
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก ข สาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการร่
้
าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์ หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรี ยบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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หน้ า
42

68
71
77
91
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
(หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Sport and Leisure Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ)
ชื่อย่อ: ศศ.ม. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Arts (Sport and Leisure Management)
ชื่อย่อ: M.A. (Sport and Leisure Management)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัตเิ ห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 (หลักสูตรเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกีฬา
นันทนาการ และการท่องเที่ยว พ.ศ.2552) โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี ้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษา 2556
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครัง้ ที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 26 เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2555
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2556
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากองค์กร (ถ้ ามี) ..............................................
เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพในสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ทังในภาครั
้
ฐและภาคเอกชน วิชาชีพที่
เกี่ยวข้ องกับสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ อื่น ๆ เช่น
8.1 นักวิชาการกีฬานันทนาการในโรงเรี ยน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
8.2 นักวิชาการ นักวิจยั วิทยากรพิเศษเกี่ยวกับการจัดการกีฬาและนันทนาการ ในหน่วยงานพัฒนา
บุคลากรและฝึ กอบรมขององค์กรบริษัทต่างๆ
8.3 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการกีฬาและนันทนาการ
8.4 นักบริหารและประกอบการธุรกิจกีฬาและนันทนาการ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ รายชื่อ
ที่
คณาจารย์
1
รศ.ดร.ภาคภูมิ
รัตนโรจนากุล

2

3

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา), ปี ที่จบ
กศ.บ. (พลศึกษา) พ.ศ.
2524
กศ.ม. (พลศึกษา) พ.ศ.
2528
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ การออก
กาลังกายและการกีฬา)
สาขาการบริหารและการ
จัดการการออกกาลังกาย
และการกีฬา พ.ศ. 2552

เลขประจาตัว
ประชาชน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.ดร. ถนอมศักดิ์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
เสนาคา
พ.ศ. 2539
วท.ม.(เวชศาสตร์ การกีฬา)
พ.ศ. 2541
D.S.M. (Sport
Management) พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร. สุมนรตี
นิ่มเนติพนั ธ์

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรี รามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศป.บ.นาฏศิลป์สากล พ.ศ.
2541
ศศ.ม.พลศึกษา พ.ศ.2545
ปร.ด. การจัดการ
นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว พ.ศ.2552

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
United States Sports
Academy
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีความต้ องการผู้เชี่ยวชาญทางการกีฬาและนันทนาการที่มีทงความสามารถ
ั้
ความ
รอบรู้ และสามารถออกไปรับใช้ สังคม และสอดคล้ องกับความจาเป็ นในปั จจุบนั ที่สังคมต้ องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างมีศกั ยภาพ มีคณ
ุ วุฒิที่เพิ่มสูงขึ ้น และตอบสนองความต้ องการของ
สโมสร สมาคมกี ฬ าต่า ง ๆ และองค์ ก รและหน่ ว ยงานบริ ก ารนัน ทนาการในประเทศไทย นอกจากนัน้
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ ที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554) กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ ว่า ต้ องการพัฒนาการกีฬา
ของประเทศให้ บรรลุเป้าหมาย ทังด้
้ านการพัฒนาการกีฬาขันพื
้ ้นฐาน การกีฬาเพื่อมวลชน การกีฬาเพื่อความ
เป็ นเลิศ การกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยใช้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬาเสริ มสร้ างศักยภาพใน
การออกกาลังกายและเล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อเพิ่มจานวนนักกีฬาและบุคลากรด้ านการกีฬาที่มีคณ
ุ ภาพและเข้ าสู่
มาตรฐานในระดับสากล รวมถึง มีการศึกษา วิจยั สร้ างสิ่งประดิษฐ์ และสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้ านการกีฬา และ
การออกกาลังกายเพิ่มขึ ้น ในภาวะการณ์ปัจจุบนั นันจะมี
้
การเปิ ดเขตเศรฐกิจประชาคมอาเซี่ยน มีส่วนสาคัญที่
จะพัฒนาประเทศไทยให้ เป็ นผู้นาในเวทีอาเซี่ยน ซึ่งหลักสูตรนี ้เป็ นการบูรณาการทังการกี
้
ฬาและนันทนาการ
ประกอบกับการบูรณาการร่วมกับ แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ ม่งุ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน ทังทางด้
้
านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทังสร้
้ างสรรค์สงั คมไทยให้
เกิดความสมานฉันท์ เป็ นสังคมแห่งคุณ ธรรม จริ ยธรรมได้ กาหนดสาระส าคัญของแผนฯ 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การส่งเสริ มเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้
เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ และประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็ นประจา ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและพัฒนา
บุคลากรในการเป็ นผู้นาและจัดบริการนันทนาการ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัดการ
นันทนาการ และยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒ นาสภาวะแวดล้ อมและการส่ง เสริ ม อนุรักษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนด้ วยนันทนาการ โดยในยุทธศาสตร์ ที่ 3 ได้ ม่งุ เน้ นการสร้ างนักนันทนาการอาชีพ ให้
แพร่ หลายรวมถึ งการสนับสนุนให้ เกิ ดการเรี ยนในสถานศึกษาจนสามารถผลิ ตนักนันทนาการรุ่ นใหม่ที่ มี พื น้
ฐานความรู้ และมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์จากสังคมนันทนาการจนเป็ นพลังในการ
ขับเคลื่อนสังคมของประเทศ ที่กลมกลืนกับกระแสนันทนาการยุคใหม่ จากเป้าประสงค์ของหน่วยงานต่างๆ ข้ างต้ น คณะ
พลศึกษาตระหนักถึงภาระหน้ าที่ในการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนกลไกเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าวของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้ อง จึงได้ ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2556 โดยนอกจากจะให้
ความสาคัญในการพัฒนากับองค์ความรู้ สู่มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน สู่การพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
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เศรษฐกิ จ และคุณ ภาพชี วิตที่ ดีของสังคม ประยุกต์เทคโนโลยี ทัง้ ระดับพื น้ ฐาน และ ระดับสากล บัณฑิต
สามารถปรับตัวให้ สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้ นในด้ านคุณธรรม และจริ ยธรรมในวิชาชีพเพื่อ
สนองตอบต่อความต้ องการของสังคมและประเทศชาติ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มี นโยบายให้ ทุกหลักสูตรทาการปรับปรุ งหรื อสร้ างหลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์ม าตรฐานที่เกี่ ยวข้ องของ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 ซึ่งสอดคล้ องกับความจาเป็ นในปั จจุบนั ที่สงั คมต้ องการบุคลากร
วิชาชีพด้ านการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีทกั ษะในการปฏิบตั ิหน้ าที่
อย่างมีศกั ยภาพ ทัง้ เพื่อการพัฒนาการกี ฬาสู่ความเป็ นเลิศและส่งเสริ มให้ ประชาชนมี สุขภาพดี รวมทัง้ การ
วางแผนและการจัด การกี ฬ าได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและปลอดภัย สร้ างนักนันทนาการมื ออาชี พ ผลิ ตนัก
นันทนาการรุ่ นใหม่ที่มี พื น้ ฐานความรู้ และมี ขี ด ความสามารถในการวิ เคราะห์ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสัง คม
นันทนาการจนเป็ นพลังในการขับเคลื่อนสังคมของประเทศ ที่กลมกลืนกับกระแสนันทนาการยุคใหม่ คณะพล
ศึกษาตระหนักถึงภาระหน้ าที่ที่เป็ นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพ จึงจาเป็ นต้ องดาเนินการจัดให้ มีการศึกษา
ในวิชาชีพดังกล่าว เพื่อสร้ างความก้ าวหน้ าให้ กบั บุคลากรในวิชาชีพ หลักสูตรนี ้จะตอบสนองความต้ องการของ
ประเทศในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้ านการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว โดยให้ ความสาคัญกับ
การผลิตบุคลากรที่มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม และเคารพต่อ วิชาชีพอย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้ คณะพลศึกษามีความพร้ อมใน
การผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ นันทนาการ โดยประยุกต์ระบบการทางานเชิงบูรณาการ
และความคุ้มทุนในด้ านบุคลากร วิชาการ สถานที่ ครุ ภัณฑ์ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก พร้ อมที่จะ
ตอบสนองต่อความต้ องการของประเทศในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ11.2 ต่ อการพัฒนาหลั กสูตรและความเกี่ ยวข้ องกั บพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้ นคุณภาพทางวิชาการให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชา พัฒนา
คนให้ มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพิ่มบทบาทของผู้สาเร็ จการศึกษาในการ
พัฒนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ สู่ความเป็ นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีทงทางด้
ั้
าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมทัง้ การผลิตและพัฒนาบุคลากรในการเป็ นผู้นาและจัดบริ การ
กีฬา นันทนาการ การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการกีฬา และนันทนาการ การพัฒนาสภาวะแวดล้ อม
และการส่งเสริ ม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน สามารถให้ บริ การและเผยแพร่ องค์
ความรู้แก่บคุ คลทุกกลุม่ และทุกช่วงวัย สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
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12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
บูรณาการพันธกิจด้ านการผลิตบัณฑิต การวิจยั และการบริ การวิชาการ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
ศัก ยภาพของบัณ ฑิ ต เพื่ อ เป็ นก าลัง ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นวิ ช าชี พ การจัด การกี ฬ าและนัน ทนาการ และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การจัดการกีฬาและนันทนาการ เข้ ากับการจัดการเรี ยนการสอนในทุก
รายวิช า ด้ ว ยการผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพด้ า นวิช าการให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานวิช าชี พ แต่ละสาขาวิช า มี
ศักยภาพในการทาวิจยั โดยคานึงถึงคุณธรรม จริ ยธรรม และการนาผลการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาสังคม เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การจัดการกีฬาและนันทนาการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยัง่ ยืน
1.2 ความสาคัญ
พัฒนาวิชาชีพด้ านการจัดการกีฬาและนันทนาการ ที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีทกั ษะใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีศกั ยภาพ ทังเพื
้ ่อการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็ นเลิศและส่งเสริ มให้ ประชาชนมี
สุขภาพดี รวมทัง้ การวางแผนและการจัดการกี ฬาได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและปลอดภัย สร้ าง นักการ
จัดการกีฬาและนันทนาการมืออาชีพ ผลิตนักการจัดการกีฬาและนันทนาการรุ่นใหม่ที่มีพื ้นฐานความรู้ และมี
ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์จากสังคมนันทนาการจนเป็ นพลังในการขับเคลื่อน
สังคมของประเทศ ที่กลมกลืนกับกระแสนันทนาการยุคใหม่คณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระหน้ าที่ที่เป็ น
หน่วยงานที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพ จึงจาเป็ นต้ องดาเนินการจัดให้ มีการศึกษาในวิชาชีพดังกล่าว เพื่อสร้ าง
ความก้ าวหน้ าให้ กบั บุคลากรในวิชาชีพ หลักสูตรนี ้จะตอบสนองความต้ องการของประเทศในการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรด้ านการกีฬาและนันทนาการ โดยให้ ความสาคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และเคารพต่อวิชาชีพอย่างแท้ จริง
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรจะพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี ้
1.3.1 มีความรู้ความสามารถในการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ระหว่าง การกีฬา
และนันทนาการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.2 มี ความสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒ นาการจัดการกี ฬ าและ
นันทนาการ สูค่ วามเป็ นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.3.3 มีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม เป็ นผู้นาบริ หารพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัดการกีฬา
และนันทนาการ การพัฒนาสภาวะแวดล้ อมและการส่งเสริ ม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม
อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ส่งผลต่อการทางานในวิชาชีพ ที่เอื ้อ ประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวม
โดยนอกจากจะให้ ความสาคัญในการพัฒนากับองค์ความรู้ ส่มู าตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถ
เชิงการแข่งขัน สูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม ประยุกต์เทคโนโลยีทงั ้ ระดับพื ้นฐาน
และ ระดับสากล บัณฑิตสามารถปรับตัวให้ สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเน้ นในด้ าน
คุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพเพื่อสนองตอบต่อความต้ องการของสังคมและประเทศชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หลัก สูตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ช าการจัด การกี ฬ าและ นันทนาการ มี แ ผนพัฒ นา
ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการ
แล้ วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิ ดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร ดังนี ้
พ.ศ. 2556
เปิ ดรับนิสิตใหม่เป็ นรุ่นแรกของหลักสูตรนี ้
พ.ศ. 2557 – 2558 ให้ นิสิตปี สุดท้ าย อาจารย์ผ้ สู อน และอาจารย์พิเศษประเมินหลักสูตร
พ.ศ. 2559 – 2560 ทาวิจยั เพื่อประเมินและติดตามผลการใช้ หลักสูตร
พ.ศ. 2561
ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการวิจยั และสถานการณ์ภายนอก
ด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
ก. ทาวิจยั เพื่อประเมิน
และติดตามการใช้
หลักสูตร

กลยุทธ์
1. นาผลการประเมินการดาเนินงานที่ราย
งานใน มคอ.7 มาเป็ นข้ อมูลในการ
ปรับปรุง
2. กาหนดให้ นิสิตปี สุดท้ าย อาจารย์ผ้ สู อน
และอาจารย์พิเศษ ประเมินหลักสูตร
3. ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตและ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ คุณภาพของหลักสูตร

4. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่มีผล
กระทบต่อการผลิตบัณฑิต

หลักสูตร/ตัวบ่ งชี ้
1. มคอ.7 รายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมิน
จากนิสิตปี สุดท้ าย อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ
3. รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้
บัณฑิตที่มีตอ่ คุณภาพของ
หลักสูตร
4. สรุปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
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แผนพัฒนา/แผนการ
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา
ข. จัดทาหลักสูตรปรับปรุง ผู้ใช้ หลักสูตร และผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมาวิพากษ์
ฉบับร่าง
หลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการวิพากษ์
การพัฒนาการเรี ยนการ 1. สนับสนุนให้ อาจารย์ทาวิจยั เพื่อพัฒนา
สอน
การเรี ยนการสอน
ค. พัฒนาบุคลากรด้ าน 2. สนับสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์เผย
การทาวิจยั การเรี ยนการ แพร่ผลงานวิจยั ทังในประเทศและ
้
สอน
ต่างประเทศ
3. ให้ อาจารย์เข้ าร่วมประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจยั ในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. สนับสนุนให้ อาจารย์ลาศึกษาต่อ ศึกษา
ดูงาน และทาวิจยั ร่วมกับคณาจารย์ใน
สถาบันอื่น
5. บูรณาการการเรี ยนการสอนกับการ
บริการวิชาการเพื่อความเข้ มแข็งของการ
นาทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิ

หลักสูตร/ตัวบ่ งชี ้
1. รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. หลักสูตรฉบับปรับปรุง
1. ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ที่มีงานวิจยั
2. ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ที่มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่
3. ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ที่เข้ าร่วมประชุมวิชาการหรื อ
นาเสนอผลงานวิชาการทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ
4. ร้ อยละของอาจารย์ประจา
ที่ลาศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน
และทาวิจยั ร่วมกับคณาจารย์
ในสถาบันอื่น
5. ร้ อยละของกิจกรรมหรื อ
โครงการบริ การวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้ องการพัฒนาและเสริมสร้ าง
ความเข้ มแข็งของสังคมต่อ
อาจารย์ประจา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา ข้ อ 6 และข้ อ 7 (ภาคผนวก ค)
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ซึ่งใช้ เวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดที่ 1 ข้ อที่ 7 และข้ อที่ 8
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนมิถนุ ายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 การรับเข้ าเป็ นบัณฑิต ข้ อ 17 และข้ อ 18 (ภาคผนวก ค)
2.2.2 เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกี ฬาและการออก
กาลังกาย พลศึกษา สันทนาการ นันทนาการ การจัดการนันทนาการ ผู้นานันทนาการ และ/หรื อ สาขาที่
เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ในกรณีที่สาเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้ องเป็ นมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรื อ
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
บัณฑิตที่เข้ ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปั ญหาด้ านการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้อง
ค้ นคว้ าและพึง่ พาตนเอง ความรู้พื ้นฐานภาษาอังกฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความต่าง ๆ ทักษะการ
ใช้ เทคโนโลยี
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
คณะพลศึกษามีวิธีการดาเนินการช่วยเหลืออย่างเป็ นระบบ ดังต่อไปนี ้
2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศสาหรับนิสิตแรกเข้ าเพื่อให้ เข้ าใจระบบการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา
การเข้ าใช้ ห้องสมุดทังในรู
้ ปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์
2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ
2.4.3 กาหนดให้ อาจารย์ฝึกนิสิตให้ วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน พร้ อม
ทังเขี
้ ยนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจยั ในแต่ละรายวิชา
2.4.4 กาหนดให้ แต่ละรายวิชาต้ องใช้ เทคโนโลยีในการสอนและฝึ กให้ นิสิตได้ ใช้ เทคโนโลยีอย่างเป็ น
ระบบ
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2.4.5 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทังภายใน/ภายนอกสถาบั
้
นให้ แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้ าศึกษาแต่ละสาขาและคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จานวนนิสิตแต่ ละปี การศึกษา
นิสิต
2556
2557
2558
2559
2560
ชันปี
้ ที่ 1
10
10
10
10
10
ชันปี
้ ที่ 2
10
10
10
10
รวม
10
20
20
20
20
คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
เป็ นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ของคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นคริ นทรวิโรฒ โดยมีการประมาณการค่าใช้ จา่ ยต่อหัวในการผลิตดังนี ้
งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
กีฬาและนันทนาการ
หมวดค่ าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (28 หน่วยกิต x 1,500 บาทต่อชัว่ โมง x 15 ครัง้ ต่อภาค
การศึกษา)
ค่าวัสดุประกอบการเรี ยนการสอน (10,000 x 10)
ค่าใช้ จา่ ยเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ
กิจกรรมนิสติ (5000x10)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้ สาหรับนิสติ
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรื ออื่นๆ แล้ วแต่หลักสูตร 2500 x 2 ครัง้ x 2
วิชาเอก x 4 ภาคการศึกษา)
→ ค่าใช้ จา่ ยรวม
→ ค่าใช้ จา่ ยต่อหัว (ค่าใช้ จ่ายรวม/จานวนนิสติ 10 คน)

ค่าใช้ จา่ ย
822,000
630,000

ยอดสะสม
(ต่อหัว)
82,200

100,000
2,000
50,000

40,000
822,000
82,200
14,000
7,000
7,000

14,000

20,000
20,000

20,000

342,900

-

หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2 ปี )
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2 ปี )

28,608
8,720
6,000
2,080
11,080

28,608

ค่ าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร

822,508

144,808

หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขันต
้ ่า 5%)
งบวิจยั ของหน่วยงาน (ขันต
้ ่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรื อค่าสาธารณูปโภค ร้ อยละ……
หมวดค่ าปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชันเรี
้ ยน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
แบบชันเรี
้ ยนผสมผสานกับการเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 การเปลี่ยนสภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต ข้ อ 37 ข้ อ 38 ข้ อ
39 ข้ อ 40 ข้ อ 41 และข้ อ 42 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ นันทนาการ เป็ นหลักสูตรแบบ
การศึกษาเต็มเวลา แผน ก โดยมีจานวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 28 หน่วยกิต และปริ ญญานิพนธ์ 12
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. วิชาแกน
2. วิชาบังคับ
3. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
4. ปริญญานิพนธ์
รวมไม่ น้อยกว่ า

หน่ วยกิต
7
15
6
12
40
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาแกน จานวน 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
พกน 501 วิธีวิทยาของการวิจยั ทางการกีฬาและนันทนาการ
PSL 501 Research Methodology in Sport and Leisure Management
พกน 502 การวิเคราะห์ทางสถิตทิ างการกีฬาและนันทนาการ
PSL 502 Statistical Analysis in Sport and Leisure Management
พกน 503 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 1
PSL 503 Seminar in Sport and Leisure Management I

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ นิสิตลงทะเบียนรายวิชา จานวน 15 หน่วยกิต
พกน 511 การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 511 Sport and Leisure Management
พกน 512 ภาวะผู้นาและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 512 Leadership and Ethics in Sport and Leisure
พกน 513 การจัดการองค์กรและทรัพยากรด้ านบุคคลากรทางกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 513 Sport and Leisure Organization and Human Resource Management
พกน 514 กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 514 Strategic Marketing in Sport and Leisure
พกน 515 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 2
3(2-2-5)
PSL 515 Seminar in Sport and Leisure Management II
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก
นิสิตต้ องเลือกเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรื อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จากรายวิชาต่อไปนี ้
พกน 521 การเงินทางการกีฬา
3(3-0-6)
PSL 521 Finance in Sport
พกน 522 การจัดกิจกรรมกีฬาและการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก
3(3-0-6)
PSL 522 Sport Events and Facilities Management
พกน 523 จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ทางการกีฬา
3(3-0-6)
PSL 523 Psychology of Human Behavior in Sport
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พกน 524 กฎหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
PSL 524 Legal Aspects and Risk Management in Sport
พกน 525 การจัดการทางการกีฬาสาหรับบุคคลพิเศษ
PSL 525 Sport Management for People with Special Needs
พกน 526 การสนับสนุนทางการกีฬา
PSL 526 Sport Sponsorship
พกน 527 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมทางการกีฬา
PSL 527 Ethics and Social Issues in Sport
PSL 528 กระบวนการโอลิมปิ ค
พกน 528 The Olympic Movement
พกน 529 สัมมนาเรื่ องพิเศษทางการจัดการกีฬา
PSL 529 Special Topics in Sport Management
พกน 530 กีฬาและนันทนาการอาเซียนศึกษา
PSL 530 ASEAN Studies in Sport and Leisure
พกน 531 การเงินและงบประมาณในบริการนันทนาการ
PSL 531 Financial and Budgeting in Leisure Services
พกน 532 การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกในนันทนาการ
PSL 532 Leisure Facilities Planning and Management
พกน 533 จิตวิทยาสังคมทางนันทนาการ
PSL 533 Social Psychology of Leisure
พกน 534 กฎหมายและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับงานบริการนันทนาการ
PSL 534 Legal Aspects and Risk Management in Leisure Service
พกน 535 การจัดบริการนันทนาการสาหรับบุคคลพิเศษ
PSL 535 Leisure Service Management for People with Special Needs
พกน 536 แนวคิด ทฤษฏีนนั ทนาการ
PSL 536 Concepts and Theories of Leisure
พกน 537 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมทางนันทนาการ
PSL 537 Ethics and Social Issues in Leisure
พกน 538 สื่อดิจิทลั กับการสื่อสารในงานบริการนันทนาการ
PSL 538 Digital Media and Leisure Service Communication

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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พกน 539 สัมมนาเรื่ องพิเศษทางการจัดการนันทนาการ
PSL 539 Special Topic in Leisure Management
3.1.3.4 ปริญญานิพนธ์
พลบ 699 ปริญญานิพนธ์
PEG 699 Thesis

3(2-2-5)

12 หน่วยกิต

ความหมายของรหัสวิชา
รหัสตัวอักษร
พลบ (PEG) หมายถึง รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา
พกน (PSL) หมายถึง รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา สาขา
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
รหัสตัวเลขความหมายเฉพาะวิชาเอก (คณะพลศึกษา)
เลขตัวแรก
5,6 หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาโท
เลขตัวกลาง
0
หมายถึง
วิชาแกน
1
หมายถึง
วิชาบังคับ
2,3
หมายถึง
วิชาเลือก
9
หมายถึง
ปริญญานิพนธ์
เลขตัวท้ าย
หมายถึง
ลาดับวิชา
ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทังหมดของรายวิ
้
ชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงที่ศกึ ษาด้ วยตนเอง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

15

3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พกน 501
วิธีวิทยาของการวิจยั ทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน 502
การวิเคราะห์ทางสถิตทิ างการกีฬาและนันทนาการ
พกน 511
การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม
9

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พกน 503
สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 1
พกน 512
ภาวะผู้นาและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน 513
การจัดการองค์กรและทรัพยากรด้ านบุคคลากรทางกีฬาและนันทนาการ
พกน 514
กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
พกน 515 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ2
วิชาเลือก 2 รายวิชา

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พลบ 699
ปริญญานิพนธ์

หน่ วยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
10

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
6
รวม
9

ชื่อวิชา
รวม

หน่ วยกิต
12
12
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกน
พกน 501 วิธีวิทยาของการวิจยั ทางการกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 501 Research Methodology in Sport and Leisure Management
หลักการ วิธีการ และการคัดกรองงานวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬาและ
นันทนาการ การออกแบบ การกาหนดระเบียบวิธีวิจยั ประเด็นทางด้ านจริ ยธรรมในการทาวิจยั การออกแบบ
การวิจยั การประยุกต์วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลและยุทธศาสตร์ ในการนาเสนอข้ อค้ นพบที่ได้ จากการวิจยั การ
นาเสนอผลงาน แหล่ง ทุน และการเขี ยนโครงการวิจัย ทางการกี ฬ าและนันทนาการ เพื่ อ ของบประมาณ
สนับสนุน
พกน 502 การวิเคราะห์ทางสถิตทิ างการกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 502 Statistical Analysis in Sport and Leisure Management
หลักการ การวิเคราะห์ การคัดเลือกวิธีการทางสถิติ ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตดิ ้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการนาสถิตไิ ปใช้ ในการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การเขียนรายงาน
ผลการวิจยั และการนาเสนอผลงานวิจยั ทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน 503 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 1
1(0-2-1)
PSL 503 Seminar in Sport and Leisure Management I
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั ปั จจุบนั การแสวงหาองค์ความรู้ ใหม่และนวัตกรรม ทางด้ านการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักวิชา และการนาไปประยุกต์ใช้
หมวดวิชาบังคับ
พกน 511 การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 511 Sport and Leisure Management
หลักการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ ด้ านองค์กร ด้ านการเงิน ด้ านกลยุทธ์ การบริ หารจัดการ
ด้ านการบริ หารบุคคล ด้ านการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก และด้ านการจัดการโปรแกรมทางการกีฬาและ
นันทนาการ
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พกน 512 ภาวะผู้นาและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 512 Leadership and Ethics in Sport and Leisure
การประยุก ต์ ท ฤษฎี ภ าวะผู้น าและอิ ท ธิ พ ลของภาวะผู้น าที่ มี ต่อ การบริ ห ารจัดการการ กี ฬาและ
นันทนาการ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้นาและรู ปแบบภาวะผู้นา การใช้ อานาจและ คุณธรรมและจริ ยธรรม
ของผู้นาและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ และค่านิยม ของการกีฬาและนันทนาการกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
พกน 513 การจัดการองค์กรและทรัพยากรด้ านบุคคลากรทางกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 513 Sport and Leisure Organization and Human Resource Management
การวิเ คราะห์ โ ครงสร้ าง วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และนโยบาย การจัด การองค์ก ร และทรั พ ยากรด้ า น
บุคคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ แนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์
การกากับการติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการควบคุมและประเมินการดาเนินกลยุทธ์ ตาม
เป้าหมาย และตัวบ่งชี ้ของการปฏิบตั งิ าน เพื่อการพัฒนาองค์กรกีฬาและนันทนาการ
พกน 514 กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 514 Strategic Marketing in Sport and Leisure
ทฤษฎีทางการตลาด การประยุกต์สว่ นผสมทางการตลาดในธุรกิจกีฬาและนันทนาการ การวางแผน
การจัดการการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ กระบวนการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทาง
การตลาด กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาด
เป้าหมาย การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร การบูรณาการหลักการทางการตลาด การประเมินผล การ
วิเคราะห์เป้าหมายของการส่งเสริมการตลาด การ การออกแบบและประยุกต์ใช้ แผนการตลาดสาหรับการกีฬา
และนันทนาการ
พกน 515 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 2
3(3-0-6)
PSL 515 Seminar in Sport and Leisure Management II
สัมมนา อภิปราย ค้ นคว้ า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้ องกับสาขาการจัดการการกีฬา
และนันทนาการ ในหัวข้ อที่สนใจ ฝึ กทักษะในการวิพากษ์ วิจารณ์งานวิจยั และสร้ างความเข้ าใจในรูปแบบและ
ลักษณะงานวิจยั ที่หลากหลาย และสามารถนาเสนอความคิดเห็นในงานวิจยั ทางการจัดการการกีฬาและ
นันทนาการ
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หมวดวิชาเลือก
พกน 521 การเงินทางการกีฬา
3(3-0-6)
PSL 521 Finance in Sport
ศึกษาหลักการเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬา ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดการแข่งขัน
กีฬาของสังคม การวางแนวทางการแก้ ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีตอ่ การกีฬาตลอดจนการจัดการทางการเงิน
วิเคราะห์การจัดระบบการจัดหารายได้ แหล่งเงินทุน การเตรี ยมงบประมาณ และวิเคราะห์การเงิน การประเมิน
สถานะทางการเงิน การลงทุนและ ความเสี่ยง และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการงบประมาณการเงิน
พกน 522 การจัดกิจกรรมกีฬาและการจัดการสิ่งอานวยความสะดวก
3(3-0-6)
PSL 522 Sport Events and Facilities Management
การจัดสรรบุคลากรงบประมาณในการจัดการกิจกรรม และกระบวนการและขันตอนในการเสนอตั
้
ว
เป็ นเจ้ าภาพจัดการแข่งขันกีฬา การวางแผนการก่อสร้ างสถานที่และติดตังวั
้ สดุ อุปกรณ์กีฬา ปั ญหาที่เกี่ยวข้ อ ง
กับการจัดการแข่งขันและการจัดการสถานที่ และวัสดุอปุ กรณ์ทางการกีฬา การปรับการให้ การบริการและ
ผลิตผลทางการกีฬา การใช้ การบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกทางการกีฬา
พกน 523 จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ทางการกีฬา
3(3-0-6)
PSL 523 Psychology of Human Behavior in Sport
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม
และแรงจูงใจของบุคคลในสังคม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้ าร่วม การคงเล่น และการเลิกเล่น กีฬา และบริ บท
ของสัง คมที่ เ กี่ ยวข้ องกับ การกี ฬ า กลยุทธ์ ข องการใช้ จิ ตวิ ทยาเพื่ อสร้ างค่านิ ยมที่ ดีท างการกี ฬ าในวิ ถีชี วิ ต
ประยุกต์ใช้ และบูรณาการ หลักทฤษฏีจิตวิทยา การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ที่มีตอ่ การบริ การและผลิตภัณฑ์
ทางการกี ฬ า และการเป็ นผู้ช มกี ฬา องค์ประกอบทางพฤติกรรมที่ส าคัญของผู้บริ โภค การปรั บปรุ ง และการ
พัฒนาการบริการและผลผลิตทางการกีฬา การปรับเปลี่ยนกิจกรรมกีฬาให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการ
และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
พกน 524 กฎหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
3(3-0-6)
PSL 524 Legal Aspects and Risk Management in Sport
ลักษณะกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬา องค์กรกีฬาและ สังคมกีฬา ธุรกิจกีฬา การวิเคราะห์กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการการกีฬา อานาจทางกฎหมายและการศึกษารายกรณี เกี่ยวกับกฎ
ข้ อบังคับ ระเบียบทางการกีฬา และปั ญหาจริ ยธรรมทางการกีฬาที่เกิดขึ ้นในสังคม กระบวนการจัดการความ
เสี่ยงทางการกีฬา การละเลย การละเมิดข้ อห้ ามที่เข้ มงวด มาตรฐานความปลอดภัยและเสียงรบกวน
พกน 525 การจัดการทางการกีฬาสาหรับบุคคลพิเศษ
3(3-0-6)
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PSL 525 Sport Management for People with Special Needs
ลักษณะและแนวโน้ มประชากรกลุ่มพิเศษในมิติทางการแพทย์และสังคม ตรวจสอบความต้ องการ
ทางการกีฬาของบุคคลพิเศษ จากปั จจัยด้ านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมการออกกาลัง
กาย รู ปแบบและหลักการบริ หารงานด้ านกีฬาแก่บุคคลพิเศษแบบรายบุคคล และกลุ่ม บทบาทองค์กรต่อการ
ให้ บริการ การประสานงาน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลพิเศษ
พกน 526 การสนับสนุนทางการกีฬา
3(3-0-6)
PSL 526 Sport Sponsorship
ทฤษฎีการบริ หารจัดการสิทธิประโยชน์ ลิขสิทธิ์ การจัดตังหน่
้ วยงานเพื่อบริ หารสิทธิประโยชน์
วิธีการและการจัดระบบการจัดหารายได้ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของบริ บทขององค์กรกีฬา
แนวทางในการเพิ่มรายได้ การเขียนแผนการการส่งเสริมการตลาด แบบเสนอขอสิทธิประโยชน์ และข้ อมูล
พื ้นฐานที่จาเป็ นในการเขียนแผนการตลาดสาหรับองค์การกีฬา
พกน 527 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมทางการกีฬา
3(3-0-6)
PSL 527 Ethics and Social Issues in Sport
ประเด็นที่สาคัญของพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน และกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับการกีฬา แนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงของความต้ องการทางสังคม และคุณค่าทางสังคมของบุคคลที่มีตอ่ การกีฬา ภาวะทางสังคมและ
จริยธรรมทางการกีฬาต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมกีฬาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม
พกน 528 กระบวนการโอลิมปิ ค
3(3-0-6)
PSL 528 The Olympic Movement
โครงสร้ างและนโยบายการดาเนินงานของคณะกรรมการโอลิมปิ คสากล สหพันธ์ กีฬานานาชาติ
สหพันธ์กีฬาภาคพื ้นทวีป คณะกรรมการโอลิมปิ คแห่งชาติ การส่งเสริ มกีฬา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องของ คณะกรรมการโอ
ลิมปิ คสากล ความหลากหลายในด้ านนโยบาย สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการแข่งขันโอลิมปิ ค
พกน 529 สัมมนาเรื่ องพิเศษทางการจัดการกีฬา
3(3-0-6)
PSL 529 Special Topics in Sport Management
ค้ นคว้ า ทบทวน ศึกษา สังเคราะห์บทความและงานวิจัยทางด้ านการจัดการทางการกี ฬา เพื่อการ
นาเสนอบทความ ภายใต้ การให้ คาปรึ กษาของอาจารย์ เลือกตามความสนใจเป็ นพิเศษของผู้เรี ยนแต่ละบุคคล
และค้ นคว้ าโดยอิสระ
พกน 530 กีฬาและนันทนาการอาเซียนศึกษา

3(3-0-6)
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PSL 530 ASEAN Studies in Sport and Leisure
แนวความคิด ทฤษฎี และวิวัฒ นาการเกี่ ย วกับนโยบายอาเซี ยน วิเคราะห์นโยบายที่ มีผลต่อกี ฬ า
นัน ทนาการและการท่อ งเที่ ยวในประเทศไทย การวางแผน สร้ างกระบวนการและวิธี ก ารพัฒ นากี ฬ าและ
นันทนาการในประเทศไทย
พกน 531 การเงินและงบประมาณในบริการนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 531 Finance and Budgeting in Leisure Service
ศึกษาแหล่งรายได้ และกระบวนการงบประมาณสาหรับหน่วยงานบริ การนันทนาการ การระดมทุน
การวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดซื ้อจัดจ้ าง การทาสัญญา และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการงบประมาณการเงิน
ศึกษาหลักการเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับนันทนาการ การวางแนวทางการแก้ ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีตอ่
นันทนาการ การจัดการทางการเงิน วิเคราะห์การจัดระบบการจัดหารายได้ แหล่งเงินทุน
พกน 532 การจัดการสิ่งอานวยความสะดวกในนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 532 Leisure Facilities Planning and Management
หลักและแนวทางจัดการการสิ่งอานวยความสะดวกด้ านงานนันทนาการ จัดสรรบุคลากรและ
งบประมาณในการจัดการกิจกรรม การวางแผนการก่อสร้ างสถานที่และติดตังวั
้ สดุ อุปกรณ์ การดาเนินการให้
การบริ การ การดูแลและบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวก
พกน 533 จิตวิทยาสังคมสาหรับนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 533 Social Psychology of Leisure
หลักการ ทฤษฎี ทางจิตวิทยา ความสาคัญของเวลา นันทนาการ พฤติกรรมมนุษย์ วิ ธีการเลือก
กิจกรรม คุณธรรม ค่านิยม และบริ บทของสังคมที่เกี่ยวข้ อง ปั จจัยของนันทนาการสาหรับบุคคล ความมีอิสระ
บุคลิกภาพ แรงจูงใจ พฤติกรรม และประสบการณ์นนั ทนาการ การสร้ างเสริ มทักษะนันทนาการเพื่อสุขภาวะ
กลยุทธ์ของการใช้ จิตวิทยาสังคมเพื่อสร้ างนันทนาการในวิถีชีวิต
พกน 534 กฎหมายและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับงานบริการนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 534 Legal Aspects and Risk Management in Leisure Service
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมในนันทนาการ ได้ แก่ กฎหมายสวนสาธารณะ นันทนาการ การ
ท่องเที่ยวและกีฬา เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจกระบวนการจัดการความเสี่ยง การละเลย การละเมิดข้ อห้ ามที่เข้ มงวด
มาตรฐานความปลอดภัยและเสียงรบกวน
พกน 535 การจัดบริการนันทนาการสาหรับบุคคลพิเศษ
3(3-0-6)
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PSL 535 Leisure Service Management for People with Special Needs
ลักษณะและแนวโน้ มประชากรกลุ่มพิเศษในมิติทางการแพทย์และสังคม ตรวจสอบความต้ องการ
ทางการนันทนาการของบุคคลพิเศษ จากปั จจัยด้ านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออก
กาลังกาย รู ปแบบและหลักการบริ หารงานด้ านนันทนาการแก่บุคคลพิเศษแบบรายบุคคล และกลุ่ม บทบาท
องค์กรต่อการให้ บริการ การประสานงาน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลพิเศษ
พกน 536 แนวคิด ทฤษฏีนนั ทนาการ
3(3-0-6)
PSL 536 Concepts and Theories of Leisure
แนวคิดและปรัชญาของพฤติกรรมมนุษย์การใช้ เวลาว่าง การทางาน เวลาและนันทนาการ เป้าหมาย
และคุณค่าของนันทนาการกับสังคม หลักการและทฤษฏีที่ประยุกต์เพื่อนันทนาการ อิทธิพลของสิ่งแวดล้ อมต่อ
นันทนาการ นันทนาการเชิงธุรกิจ การบริการนันทนาการ การจัดนันทนาการในสังคมปั จจุบนั
พกน 537 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมทางนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 537 Ethics and Social Issues in Leisure
ประเด็นที่สาคัญของพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน และกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องกับนันทนาการ แนวโน้ มการ
เปลี่ยนแปลงของความต้ องการทางสังคม และคุณค่าทางสังคมของบุคคลที่มีตอ่ นันทนาการ ภาวะทางสังคมและ
จริยธรรมทางนันทนาการต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม
พกน 538 สื่อดิจิทลั กับการสื่อสารในงานบริการนันทนาการ
3(3-0-6)
พกน 538 Digital Media and Leisure Service Communication
การวางแผนและการพัฒนาสื่อในงานบริการนันทนาการในรูปแบบสื่อดิจิทลั ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
ทางอินเตอร์ เน็ต กลยุทธ์ ในการใช้ สื่อดิจิทลั ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศทางอินเตอร์ เน็ต การใช้ สื่อดิจิตอลเพื่อการ
จัดการความรู้ และการสื่อสารทางการตลาดสาหรับงานบริ การนันทนาการ กระบวนการออกแบบและผลิตสื่อดิจิทลั
การสร้ างสรรค์สื่อใหม่ในงานบริการนันทนาการอย่างเป็ นรูปธรรมและนาไปประยุกต์ใช้
พกน 539 สัมมนาเรื่ องพิเศษทางการจัดการนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 539 Special Topics in Sport Management
ค้ นคว้ า ทบทวน ศึกษา สัง เคราะห์ บทความและงานวิจัยทางด้ านการจัดการนันทนาการเพื่ อการ
นาเสนอบทความ ภายใต้ การให้ คาปรึ กษาของอาจารย์เลือกตามความสนใจเป็ นพิเศษของผู้เรี ยนแต่ละบุคคล
และค้ นคว้ าโดยอิสระ
พลบ 699 ปริญญานิพนธ์

36 หน่วยกิต
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PEG 699 Thesis
การวิจยั ในสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ในแต่ละกลุ่มวิชาที่ศกึ ษา สาหรับนิสิตที่ต้องการขอจบ
การศึกษาระดับมหาบัณฑิต ทาการวิจยั ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ ลุม่ ลึก มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมหรื อสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในแต่ละวิชาที่ศกึ ษา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับ
รายชื่อ
ที่
คณาจารย์
*1
รศ.ดร.ภาคภูมิ
รัตนโรจนากุล

*2

*3

4

5

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา), ปี ที่จบ
กศ.บ. (พลศึกษา) /2524
กศ.ม. (พลศึกษา) /2528
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ การออก
กาลังกายและการกีฬา)
สาขาการบริ หารและการ
จัดการการออกกาลังกายและ
การกีฬา /2552
อ.ดร. ถนอมศักดิ์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬา)/
เสนาคา
2539
วท.ม.(เวชศาสตร์ การกีฬา)/
2541
D.S.M. (Sport
Management) /2551
อ.ดร. สุมนรตี
ศป.บ.นาฏศิลป์สากล /2541
นิ่มเนติพนั ธ์
ศศ.ม.พลศึกษา /2545
ปร.ด. การจัดการนันทนาการ
และการท่องเที่ยว /2552
อ.ดร. อัศวิน
วท.บ.(นันทนาการ )/2538
มณีอินทร์
กศ.ม.(พลศึกษา) / 2542
วท.ม.(นันทนาการ) / 2547
D.S.M. (Sport
Management) /2551
อ.ดร.อุษากร
กศ.บ. (พลศึกษา)/2522
พันธุ์วานิช
กศ.ม. (พลศึกษา) /2528
D.S.M. (Sport
Management)./ 2552

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
United States Sports
Academy
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี รามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
United States Sports
Academy
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
United States Sports
Academy

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

* อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ ประจา
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ
รัตนโรจนากุล
อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
อาจารย์ ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์
อาจารย์ ดร. อัศวิน มณีอินทร์
อาจารย์ ดร. อุษากร พันธุ์วานิช
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุนนั ทา ศรี ศริ ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณีวิ์
ขวัญบุญจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย
บุญวีรบุตร
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี
อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลาดับที่
รายชื่อคณาจารย์
1
2
3
4
5

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ
อินทรปาณ
อาจารย์ ดร.ศักดิช์ าย ทัพสุวรรณ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศุภวิบลู ย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการ
กีฬา)
D.S.M. (Sport Management)
ปร.ด (การจัดการนันทนาการและท่องเที่ยว)
D.S.M. (Sport Management)
D.S.M. (Sport Management)
D.S.M. (Sport Management)
Ed.D. (Curriculum and Supervision)
Ed.D. (Physical Education: Pedagogy)
Ph.D. (Sport Psychology)
ปร.ด. (อายุรศาสตร์ เขตร้ อน)
Ph.D. (Sport Science: Sport Psychology)
กศ.ด. (การวิจยั และประเมินผลการศึกษา)

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา)
Ph.D. (Physical Education)

Ph.D. (Physical Education)
Ph.D. (Exercise and Sport Science :
Movement Studies in Disability)
รองศาสตราจารย์ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ ค.ม. (พลศึกษา)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตัง้
Ph.D. (Recreation Administration)
สัจจพจน์
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

7

รองศาสตราจารย์ ดร.กาโชค
เผือกสุวรรณ
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. นิลมณี ศรี บญ
ุ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สันติพงษ์
ปลัง่ สุวรรณ
อาจารย์ ดร. อิษฎี กุฏอินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ บุญกอบ

8
9
10
11
12

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา)
Ph.D. ( Administration In Education)
ค.ด. (พลศึกษา)
Ph.D. (Sport Administration)
Ph.D. (Sport Pedagogy)
Ph.D. (Sport Administration)
Ph.D. ( Human Resource Development)

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ สหกิจศึกษา)(ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.2 ช่ วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้ อกาหนดในการวิจยั ต้ องเป็ นหัวข้ อทางสาขาวิชาการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งเป็ นไปตามกลุ่มวิชา
ที่นิสิตเลือกเข้ าศึกษา และได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การวิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชาการกี ฬ าและนันทนาการ ซึ่งเป็ นไปตามสาขาที่ นิสิตเลือกเข้ า
ศึกษา เป็ นงานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจในแก่นสาระของสาขาวิชา งานวิจยั ควรมีความสาคัญและ
แสดงให้ เห็นถึงความสามารถของผู้เรี ยนในการนาผลการวิจยั ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ านการกีฬา
และนันทนาการ โดยเน้ นจริยธรรมในการวิจยั
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคืองานวิจยั ต้ อง
สามารถพิสจู น์ได้ ผลการวิจยั สามารถอธิบายได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ รวมทังน
้ าไปพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การกีฬาและนันทนาการ นิสิตสามารถนาประสบการณ์การเรี ยนรู้ไปสร้ างงานวิจยั ได้ ด้วยตนเองต่อไป
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5.3 ช่ วงเวลา
ช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กาหนดให้ ทางานวิจยั คือ ภาคการศึกษาที่ 3 เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะพลศึกษาและคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรให้ คาแนะนาและช่วยเหลือนิสิตด้ านวิจยั และ
วิชาการ โดยมีการดาเนินการดังนี ้
5.5.1 จัดโครงการสัมมนาในแต่ละสาขาเพื่อให้ มีความรู้ด้านวิจยั และกระบวนการวิจยั ในภาค
การศึกษาที่ 3
5.5.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ กาหนดตารางเวลาและจัดทาบันทึกการให้
คาปรึกษาแก่นิสิต
5.5.3 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กาหนดการ และรูปแบบในการทาปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรกาหนดให้ มีการสอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และต้ องมีการตีพิมพ์
ผลงานปริ ญญานิพนธ์ ของนิสิตในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ หรื อ
อย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
นิสติ มีความรู้ความสามารถในการจัดการทางการกีฬาและ
นันทนาการทังด้
้ านวิชาการ และการปฏิบตั ิ ในเรื่ องการ
จัดการพัฒนาองค์กร การบริ หารจัดการเงิน การตลาด รอบรู้
ในเรื่ องกฎหมาย มีความสามารถในการทาการวิจยั และการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านกีฬาและนันทนาการ มี
ความสามารถในการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ มี คุณธรรม
และจริ ยธรรมของการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ
เป็ นบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถพัฒนางานด้ านการกีฬาให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อบุคคล องค์กร และต่อประเทศได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่ง เสริ ม และสอดแทรกให้ นิ สิ ต มี จ รรยาบรรณในการ
ทางานวิจยั เพื่อให้ ได้ ผลการวิเคราะห์ตามที่ต้องการ มีการ
จัดกิจกรรม การเก็บข้ อมูล เพื่อให้ นิสิตได้ ประยุกต์ความรู้
ในการเรี ยนวิชาด้ านการกีฬา และนันทนาการ
รายวิชาต่าง ๆในหลักสูตรเน้ นความรู้ ด้านการจัดการกีฬา
และนันทนาการ และการประยุกต์ใช้

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

27

2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม
กลยุทธ์ การสอน
จริยธรรม
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้ าน -จัดกิจกรรมให้ นิสิตเก็บข้ อมูล
คุณธรรม และจริ ยธรรม อาทิ มีวินยั ภาคสนาม
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต
เสียสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ น -ทากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการ
ต้ น
จัดการเรี ยนรู้การกีฬา และ
นันทนาการ
2. สามารถจัด การปั ญ หาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดย
ใช้ ดุล ยพินิจ ทางค่า นิย มความรู้ สึก
ของผู้ อื่ น ค่ า นิ ย มพื น้ ฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

2.2 ด้ านความรู้
ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ
ทฤษฎี และสามารถนามาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาค้ นคว้ าทางการกีฬาและ
นันทนาการ

- กาหนดเกณฑ์การประเมิน
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั
ทุกรายวิชา
-กาหนดให้ มีนิสิตจัดกิจกรรม/
โครงการบริ การวิชาการแก่
สังคม

วิธีการวัดและประเมิน
-การบันทึกและจัดระบบข้ อมูลการ
จัดการเรี ยนรู้ การจัดการกี ฬ าและ
นันทนาการ
-การสังเกตพฤติกรรมด้ านทัศนคติ
เน้ นความเป็ นกลางในการวิเคราะห์
การจั ด การเรี ยนรู้ การกี ฬ าและ
นันทนาการ
-การพิจารณาผลงานของนิ สิตและ
มี บ ทลงโทษหากคัด ลอกผลงาน
ของผู้อื่น
-การสรุปผลการรายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการ

กลยุทธ์ การสอน
- บรรยาย อภิ ป ราย สั ม มนา
ร่วมกันระหว่างอาจารย์กบั นิสิต
-วิเคราะห์ ข้อ มูลด้ านการจัดการ
เรี ย นรู้ การกี ฬ าและนัน ทนาการ
โดยใช้ ทฤษฎีที่ทนั สมัย
-เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่าง ๆ
-เข้ าร่วมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก

วิธีการวัดและประเมิน
-แบบฝึ กแก้ โจทย์ปัญหา ข้ อมูล
การจัดการเรี ยนรู้ การกีฬา และ
นันทนาการ
-การสอบกลางภาค และปลาย
ภาคการศึกษา
-การทาโครงงาน/รายงาน
-การนาเสนอผลงาน
-การสรุปบทความวิจยั และการ
เขียนวิพากษ์
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ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
2. มี ความเข้ าใจ และตระหนักถึ ง
ผลกระทบของงานวิจยั ในปั จจุบนั
รวมทังเหตุ
้ ผลและการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิ ดขึน้ ในอนาคต ที่ เ กี่ ยวข้ อง
กับการแก้ ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ ทาง การจั ด การกี ฬาและ
นันทนาการ
2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1. สามารถประเมินข้ อมูล แนวคิดจาก
แหล่งข้ อมูลที่หลากหลายทางด้ านการ
กี ฬาและนันทนาการ รวมถึง ปั ญ หาที่
ซั บ ซ้ อน และใช้ ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ในการ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
ได้ อย่างสร้ างสรรค์
2. สามารถใช้ ความรู้ ทัง้ ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ การสังเคราะห์งานวิจยั สิ่ง
ตี พิ ม พ์ ท างวิ ช าการ ตลอดถึ ง เทคนิ ค
การวิ จั ย เพื่ อ วางแผนและด าเนิ น
โครงการวิจยั ได้ ด้วยตนเอง

กลยุทธ์ การสอน
-กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ าใน
หัวข้ อที่สนใจ
-ฝึ กการทางานวิจยั เดี่ยว
-ฝึ กนิสิตให้ เป็ นผู้ชว่ ยวิจยั

กลยุทธ์ การสอน
-กิจกรรม/โครงการบริ การ
วิชาการแก่สงั คม

วิธีการวัดและประเมิน
-การน าเสนอหัว ข้ อ วิ จัย และ
นาเสนองานวิจยั
-สอบเค้ าโครงวิจยั
-สอบปากเปล่า

วิธีการวัดและประเมิน
-จานวนกิจกรรม/โครงการ

-จัดอภิปราย สัมมนา
-การนาเสนอผลงาน
- ทาแบบฝึ กแก้ โจทย์ปัญหาทาง -ข้ อสอบแต่ละรายวิชาเน้ นการ
ด้ านการกีฬาและ นันทนาการ คิดวิเคราะห์
-การวิพากษ์งานของผู้อื่น

2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรี ยนรู้ ด้านความสัมพันธ์
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทางานเป็ นทีม -กิจกรรม/โครงการบริ การ
-จานวนกิจกรรม/โครงการ
มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี เคารพความ วิชาการแก่ชมุ ชนและผู้ด้อยโอกาส และความพึงพอใจของ
แตกต่างระหว่างบุคคล
-จัดโครงการอบรมเชิง
ผู้รับบริ การ
ปฏิบตั ิการเพื่อให้ นิสิตได้ ฝึกการ
ใช้ ภาษาได้ อย่างเหมาะสม
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
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ผลการเรี ยนรู้ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ

กลยุทธ์ การสอน

คิดเห็น
-เข้ าร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
2. มีความรับผิดชอบ รู้จกั วิธีการเรี ยนรู้ -กิจกรรม อภิปราย สัมมนา และ
การประเมินตนเอง รวมถึงการตัดสินใจ โครงการ
แก้ ไขปั ญหา ซึง่ สามารถนาไปใช้ ในการ -มอบหมายให้ นิสิตทางานกลุม่
พัฒนาตนเองและวิชาชีพได้ อย่าง
-ให้ นิสิตกาหนดบทบาทหน้ าที่
เหมาะสม
ในการทางานกลุม่

วิธีการวัดและประเมิน

-การสังเกตพฤติกรรม
-การนาเสนอในชันเรี
้ ยน
-แบบประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน และประเมิน
โดยผู้สอน

2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมิน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกใช้ เทคนิคทางสถิติ
-เชิญผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
-การประเมินจากแบบฝึ กใน
หรื อคณิตศาสตร์ เพื่อนามาใช้ ใน
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตมิ า
รายวิชา
การศึกษาค้ นคว้ า และเสนอแนะ
บรรยาย
-การนาเสนอผลงาน
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่าง
-ให้ นิสิตทางานวิจยั
เหมาะสม
-สอนการใช้ ซอฟท์แวร์ วิเคราะห์
ข้ อมูล
2. สามารถใช้ ทกั ษะภาษาไทยและ
-การอภิปราย สัมมนา
-การประเมินตามแบบประเมิน
ภาษาต่างประเทศ รวมถึงเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การนาเสนอ
สารสนเทศ ในการสื่อสาร และการ
-การนาเสนอรายงาน
นาเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์ทาง
-การกาหนดเกณฑ์การนาเสนอ
วิชาการและปริญญานิพนธ์ได้ อย่างมี ผลงาน
ประสิทธิภาพ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

30

3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
สรุปมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ด้ านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้ านคุณธรรม และจริ ยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นต้ น
2. สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้ ดลุ ยพินิจทางค่านิยมความรู้สึก
ของผู้อื่น ค่านิยมพื ้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้ านที่ 2 ความรู้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ ทฤษฎี และสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
ทางการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
2. มีความเข้ าใจและตระหนักถึงผลกระทบของงานวิจยั ในปั จจุบนั รวมทังเหตุ
้ ผลและการเปลี่ยน
แปลงที่ อาจจะเกิ ด ขึน้ ในอนาคต ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับการแก้ ปัญ หาและการต่อยอดองค์ค วามรู้ ทาง การกี ฬ า
นันทนาการและการท่องเที่ยว
ด้ านที่ 3 ทักษะทางปั ญญา
1. สามารถประเมิ นข้ อมูล แนวคิดจากแหล่ง ข้ อ มูลที่ หลากหลายทางด้ า นการจัด การกี ฬ าและ
นันทนาการ รวมถึงปั ญหาที่ซบั ซ้ อน และใช้ ข้อมูลที่ได้ ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่าง
สร้ างสรรค์
2. สามารถใช้ ความรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
ภาคปฏิบตั ิ การสังเคราะห์งานวิจยั สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ ตลอด
ถึงเทคนิคการวิจยั เพื่อวางแผนและดาเนินโครงการวิจยั ได้ ด้วยตนเอง
ด้ านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทางานเป็ นทีม มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. มี ความรับผิดชอบ รู้ จักวิธีการเรี ยนรู้ การประเมินตนเอง รวมถึงการตัดสินใจแก้ ไขปั ญหา ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
ด้ านที่ 5 การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกใช้ เทคนิคทางสถิตหิ รื อคณิตศาสตร์ เพื่อนามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้ ทัก ษะภาษาไทย และภาษาต่า งประเทศ ในการสื่ อ สารเพื่ อ การจัดการกี ฬ าและ
นันทนาการที่มีประสิทธิภาพ
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พลบ 501 วิธีวิทยาของการวิจยั ทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน 502 การวิเคราะห์ทางสถิตทิ างการกีฬาและนันทนาการ
พกน 503 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 1
พกน 511 การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน 512 ภาวะผู้นาและจริ ยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน 513 การจัดองค์กรและทรัพยากรด้ านบุคคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน 514 กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน 515 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 2
พกน 521 การเงินทางการกีฬา
พกน 522 การจัดกิจกรรมกีฬาและการจัดการสิง่ อานวยความสะดวก
พกน 523 จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ทางการกีฬา
พกน 524 กฎหมายและการจัดการความเสีย่ งทางการกีฬา
พกน 525 การจัดการทางการกีฬาสาหรับบุคคลพิเศษ
พกน 526 การสนับสนุนทางการกีฬา
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5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

2. ความรู้

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบต่ อการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

พกน 527
พกน 528
พกน 529
พกน 530
พกน 531
พกน 532
พกน 533
พกน 534
พกน 535
พกน 536
พกน 537
พกน 538
พกน 539

ประเด็นทางสังคมและจริ ยธรรมทางการกีฬา
กระบวนการโอลิมปิ ค
สัมมนาเรื่ องพิเศษทางการจัดการกีฬา
กีฬาและนันทนาการอาเซียนศึกษา
การเงินและงบประมาณในบริ การนันทนาการ
การจัดการสิง่ อานวยความสะดวกในนันทนาการ
จิตวิทยาสังคมทางนันทนาการ
กฎหมายและการจัดการความเสีย่ งเกี่ยวกับงานบริ การนันทนาการ
การจัดบริการนันทนาการสาหรับบุคคลพิเศษ
แนวคิด ทฤษฏีนนั ทนาการ
ประเด็นทางสังคมและจริ ยธรรมทางนันทนาการ
สือ่ ดิจิทลั กับการสือ่ สารในงานบริ การนันทนาการ
สัมมนาเรื่ องพิเศษทางการจัดการนันทนาการ
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รั บผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

2. ความรู้

1. คุณธรรม จริ ยธรรม

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี ้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขัน้ ดังนี ้
ระดับขัน้
ความหมาย
ค่าระดับขัน้
A
ดีเยี่ยม (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+
อ่อน (Por)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้ อกาหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการประเมิน
คุณภาพปริ ญญานิพนธ์ หรื อสารนิพนธ์ ให้ ผลการประเมินเป็ น ผ่าน P (Pass) หรื อ ไม่ผ่าน F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลัก สูต รมี ก ระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทุกด้ า นตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ โดยกาหนดให้ นิสิตประเมิ นผลการเรี ยนการสอนในทุก
รายวิชา และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบและการตัดสินผลการเรี ยน และมี
ความร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในการทวนมาตรฐานปริ ญญานิพนธ์ และจัดทารายงานผลการ
ทวนสอบเพื่อเป็ นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู้เป็ นประจาทุกปี
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตร ข้ อที่ 48 โดยนิสิตที่จะสาเร็ จการศึกษาได้ ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
1. ต้ องมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็ จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติตาม
ระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
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2. สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. เสนอปริ ญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผลงานปริ ญญานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่วน
หนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิม พ์ทางวิช าการหรื อเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็ นเรื่ อง
เต็ม (Full Paper)
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนานโยบายการจัดการเรี ยนการสอนและบทบาทหน้ าที่
ของอาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา พร้ อมทัง้ จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษาและเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั งิ านให้ อาจารย์ใหม่
1.2 คณะและภาควิชาชี ้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่าง ๆในหลักสูตร
1.3 คณะและภาควิชากาหนดให้ อาจารย์ใหม่สงั เกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและ
ภาควิชา
1.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี ้ยงเพื่อแนะนาและเป็ นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
(อธิบายถึงสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อช่วยให้ คณาจารย์ได้ พฒ
ั นา)
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ส่งเสริ มให้ คณาจารย์เข้ าร่ วมการอบรม การสัม มนา และการฝึ กปฏิบตั ิที่เกี่ ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
- สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์
และนาความที่ได้ มาปรับใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
- มหาวิ ท ยาลัย บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย และคณะจัด สรรทุน สนับ สนุน ให้ ค ณาจารย์ ท าวิ จัย
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
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- คณะและภาควิ ช า จัด สรรงบประมาณส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ เ ข้ า ร่ ว มและน าเสนอ
ผลงานวิจยั ในการประชุมหรื อการสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
- คณะส่งเสริ มให้ คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ ทางวิชาการและทาวิจยั ร่วมกับคณาจารย์
จากสถาบันอื่นทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
- คณะส่งเสริมให้ คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผู้บริ หารของคณะและ
อาจารย์ผ้ สู อน ติดตามและรวบรวมข้ อมูล สาหรับใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปี
อย่างต่อเนื่อง
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม กากับ ดูแลคุณภาพของ
หลักสูตร
1.3 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.4 มี ก ารจัด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการด าเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.5 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ ้นสุดปี การศึกษา
1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดยนิสิตปั จจุบนั และบัณฑิต
ที่สาเร็ จการศึกษา เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการ
เรี ยนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปี ที่แล้ ว
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 การวางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ในแต่ละปี โดยจัดโครงการ/กิจกรรม ให้ กับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 ด้ าน ดังนี ้ ด้ านวิชาการ ด้ านกีฬาและการส่งเสริ มสุขภาพ ด้ านบาเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้ อม ด้ านนันทนาการ ด้ านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.1.2 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยาย
2.1.3 จัดซื ้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนทุกปี การศึกษา
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2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้ อาคารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์
คณะจัดสรรห้ องเรี ยนให้ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2.2.2 ห้ องสมุด มหาวิทยาลัยมี แหล่ง ความรู้ ที่ สนับสนุนด้ านวิช าการ คื อ ส านักหอสมุดกลาง
ประสานมิตร และหอสมุด องครักษ์ มีหนังสือด้ านวิทยาศาสตร์ การกี ฬาและการออกกาลังกาย จานวน
ประมาณ 4,000 เล่ม มีวารสารด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย และวารสารที่เกี่ยวข้ อง
จ านวนประมาณ 30 ฉบับ ได้ แ ก่ ส านัก หอสมุด กลางมี ฐ านข้ อ มูล ออนไลน์ เช่น ฐานข้ อ มูล ThaiLIS
ฐานข้ อมูลปริ ญญานิพนธ์ นอกจากนี ้คณะกาหนดให้ ทุกรายวิชามีแหล่งสืบค้ นออนไลน์เป็ นแหล่งความรู้
เพิ่มเติม
2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 คณะ/ภาควิชา จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการจัดหาทรั พยากรการเรี ยนการสอน ตารา
วารสารวิชาการทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 คณะ/ภาควิชาให้ ผ้ สู อนเสนอความต้ องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้ อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การ
เรี ยนการสอน
2.3.4 คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภณ
ั ฑ์สาหรับห้ องปฏิบตั ิการวิจยั ห้ อง
ศึกษาค้ นคว้ าสาหรับอาจารย์และนิสิต
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สารวจความต้ องการทรัพยากรการเรี ยนการสอนเป็ นประจาทุกปี จากผู้สอนและผู้เรี ยน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุ ปแหล่ง ทรั พ ยากรการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิช าที่ผ้ ูสอนและ
ผู้เรี ยนสามารถใช้ บริการได้
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีสรร
หา การจ้ าง การบรรจุแ ต่ง ตัง้ การท าสัญ ญาจ้ า ง และการประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านของพนัก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประชุมทุก 2 เดือน เพื่อวางแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี และ
ติดตามทบทวนการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา
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3.2.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รน าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการติด ตามและทบทวนมาพิ จ ารณา
ปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนใน
บางรายวิชา และบางหัวข้ อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
3.3.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเป็ นอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
3.3.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกาหนดให้ อาจารย์พิเ ศษมีแผนการสอนตามคาอธิ บาย
รายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรเป็ นผู้ประสานงาน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
4.1.1 คณะ/ภาควิชากาหนดคุณสมบัติบคุ ลากรสนับสนุนให้ ตรงตามภาระหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ก่อนการรับเข้ าทางาน
4.1.2 บุคลากรต้ องผ่านการสอบแข่งขัน ซึ่งประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและการสอยสัมภาษณ์
โดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง และมีทศั นคติที่ดีตอ่ การให้ บริ การแก่
อาจารย์และนิสิต
4.1.3 การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนดาเนิน การตามกฎระเบียบในการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
4.2.1 คณะ/ภาควิชาสนับสนุนให้ บคุ ลากรฝึ กอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้ องกับงานที่รับผิดชอบ
4.2.2 คณะ/ภาควิชาให้ บคุ ลากรร่ วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะด้ านการให้ บริการ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
คณะ/ภาควิชาจัดระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาและคู่มือสาหรับนิสิต เพื่อให้ คาแนะนาด้ านวิชาการ ทุน
สนับสนุนการวิจยั ระเบียบและข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัย
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
สถาบันต้ องมีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิตอุทธรณ์ ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ ยวกับ
วิชาการ โดยกาหนดเป็ นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านัน้
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 สารวจความต้ องการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
6.2 สารวจการได้ งานทาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตทุกปี
6.3 เชิญผู้เกี่ยวข้ องประชุมเพื่อปรับปรุ งเนื ้อหารายวิชาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม
และตลาดแรงงานทุก 5 ปี
7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี ้ทัง้ หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษา เพื่อ
ติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทังนี
้ ้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้ อ 1-5 และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ แต่ละปี
ปี การศึกษา
ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน
2556 2557 2558 2559 2560
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ นร่วม
X
X
X
X
X
การประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงาน
ลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ อง
X
X
X
X
X
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
X
X
X
X
X
ก่อนการเปิ ดสอนครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตาม
X
X
X
X
X
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วันหลังสิ ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
X
X
X
X
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษาที่มีการ
เปิ ดสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
6. จานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
X
X
X
X
ไม่น้อยกว่า 25% รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
X
X
X
หรื อประเมินการสอนจากการรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรของปี ก่อนหน้ า (มคอ.7)
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ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน
9. อาจารย์ประจาทุกท่านต้ องได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
10. อาจารย์ประจาทุกท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามกาหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
11. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า 50% ต่อปี
12. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุดท้ ายต่อคุณภาพ
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
13. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตหรื อนิสิตต่อคุณภาพ
บัณฑิต ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
14. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
15. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อทรัพยากรสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

ปี การศึกษา
2556 2557 2558 2559 2560
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ก่อนการสอน
อาจารย์ในคณะ/ภาควิชา ประชุมร่ วมกันก่อนเปิ ดภาคเรี ยน เพื่อพิจารณาโครงการสอนของ
รายวิชาที่จะเปิ ดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะและขอคาแนะนา เพื่อนาไปวางแผนกล
ยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่างสอน
อาจารย์ผ้ สู อนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้ าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล
ของการเรี ยนรู้จากวิธีการสอน ด้ วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรื อใช้ แบบสอบถาม
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ ผ้ ูส อนประเมิ น การเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต จากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก การท ากิ จ กรรม
แบบฝึ กหัด และผลการสอบ ผลที่ได้ จากการประเมินจะนามาพัฒนาประสิทธิ ภาพกลยุทธ์ การสอน
ประกอบกับการปรึกษาหารื อกับผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและวิธีสอน
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้ าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี ้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ สื่อการสอน โดยใช้ แบบ
ประเมิน มศว ปค. 003 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 การประเมินการสอนเป็ นแบบครบวงจร ได้ แก่ การประเมิ นตนเอง การประเมินจาก
เพื่อนร่ วมงาน และผู้บงั คับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต
และความสอดคล้ องกับโครงการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทาวิจยั เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผ้ สู อน นิสิตปั จจุบนั
และบัณฑิตที่สาเร็จตามหลักสูตร
2.2 การประเมินวิพากษ์ หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ดาเนินการหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์ และนิสิต
2.3 การประเมินความพึง พอใจจากนายจ้ างหรื อผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ องต่อคุณภาพของบัณฑิต
หลักสูตร และการสารวจการได้ งานของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาประจ าทุก ปี ตามตัว บ่ง ชี ใ้ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา โดยคณบดีแ ต่งตังจาก
้
ผู้ทรงคุณวุฒินอกภาควิชาและสถาบัน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
เมื่อจบภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณบดีในการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจาคณะ
4.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีใ้ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7
จากการประเมิ นคุณ ภาพภายในภาควิ ช า และวางแผนปรั บปรุ ง ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมิน
4.4 อาจารย์ ประจ าหลักสูตรประชุม พิจ ารณาทบทวนสรุ ปผลการดาเนินงานที่ ไ ด้ จ ากการ
ประเมินในข้ อ 2 และข้ อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
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ภาคผนวก ก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
--------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรแก้ ไขปรับปรุงข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้ มีความเหมาะสม และให้ การบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ในการประชุม ครัง้ ที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.
2554 จึงมีมติให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ”
ข้ อ 2 ให้ ยกเลิก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548
บรรดาระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ ประกาศ หรื อมติอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี ้ หรื อซึง่ ขัด
หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ ข้ อบังคับนี ้แทน
ข้ อ 3 ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
“คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรื อตาแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสูตรหรื อสาขาวิชาสังกัด ซึง่ หมายความถึง
บุคคลที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งคณบดีหรื อตาแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ สถาบัน สานัก หรื อหน่วยงานที่
เทียบเท่า ซึง่ เป็ นส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้ วย
“คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร” หมายความว่าคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะหรื อ
ภาควิชา หรื อ สถาบัน หรื อสานัก หรื อหน่วยงานที่เทียบเท่า หรื อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพหุวิทยาการ
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ รับแต่งตังจากคณบดี
้
บณ
ั ฑิตวิทยาลัย ให้ ทาหน้ าที่บริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยที่สอนหรื อมีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ รับการแต่งตังจากคณบดี
้
บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นอย่างดี
ซึง่ อาจเป็ นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการหรื อเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้ าน
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ และแต่งตังโดยเสนอผ่
้
านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ ความเห็นชอบ
ข้ อ 4 เพื่อให้ การดาเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
กาหนดวิธีปฏิบตั ใิ นรายละเอียดเพิ่มเติมและสัง่ ปฏิบตั กิ ารได้ โดยที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ ส่วนการ
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ และมิได้ มีข้อบังคับหรื อ
ระเบียบอื่นกาหนดไว้ หรื อไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ให้ บณ
ั ฑิตวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็ นกรณีไป
ข้ อ 5 ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนี ้ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความข้ อบังคับนี ้ หรื อในกรณีที่มี
ปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความ วินิจฉัยสัง่ การ และให้ ถือเป็ นที่สดุ
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรี ยนออกเป็ น 3 ระบบ ดังนี ้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปี การศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึง่ ปี การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
30 สัปดาห์
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็ นภาค ดังนี ้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
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6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้ อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนขึ ้นได้ โดยกาหนดระยะเวลาและ
จานวนหน่วยกิตให้ มีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้ กบั การศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็ นการจัดการศึกษาปี ละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 8 สัปดาห์
จานวนชัว่ โมงการเรี ยนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้ างต้ น ให้ มีจานวนชัว่ โมงการเรี ยนตามที่
กาหนดไว้ ตามข้ อ 8
การจัดการศึกษาอาจเป็ นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึง่ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นช่วงเวลา
ช่วงละหนึง่ รายวิชาหรื อหลายรายวิชาก็ได้
ให้ แต่ละหลักสูตรกาหนดให้ ชดั เจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ข้ อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้ แบบหน่วยกิ ต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค ต้ องจัดการ
เรี ยนการสอนไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้ องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน
15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้ องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่
เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
สาหรับหลักสูตรที่จดั การศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้ อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้ เทียบจานวนหน่วยกิตให้
เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้ างต้ น
ข้ อ 8 หน่วยกิต หมายถึง การกาหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้ รับ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วยกิต
กาหนดไว้ ดังนี ้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่
เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่
เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
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8.4 การปฏิบตั กิ ารในสถานศึกษา การปฏิบตั กิ ารคลินิก การทาโครงงาน หรื อกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้ รับ
มอบหมายที่ใช้ เวลาปฏิบตั งิ าน 3 ถึง 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ 45 ถึง 180 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาด้ วยตนเอง (Self Study) หรื อการค้ นคว้ าอิสระที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจาก
แผนการเรี ยนตามที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ เตรี ยมการไว้ ให้ นิสิตได้ ใช้ ศกึ ษาไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธ์หรื อปริญญานิพนธ์ ที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
สาหรับรายวิชาที่จดั การศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้ อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้ เทียบค่าหน่วยกิตกับ
ชัว่ โมงการศึกษาให้ เป็ นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้ างต้ น
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ข้ อ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรื อเทียบเท่ามาแล้ ว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าขันปริ
้ ญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรื อเทียบเท่ามาแล้ ว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็ นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้ อ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรู้ได้ ตามระดับการศึกษาในข้ อ 9 โดยหลักเกณฑ์การ
เทียบความรู้ให้ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 11 โครงสร้ างของหลักสูตรเป็ นดังนี ้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ประกอบด้ วยรายวิชา
รวมกันตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด้ วยจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต หลักสูตรนี ้มี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ ซึง่ อาจมีได้ 2 แบบ คือ
แบบ ก 1 ประกอบด้ วยปริญญานิพนธ์ ซงึ่ มีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และคณะกรรมการ
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บริหารหลักสูตรอาจกาหนดให้ มีการเรี ยนรายวิชา หรื อทากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่
จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
แบบ ก 2 ประกอบด้ วยปริญญานิพนธ์ซงึ่ มีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต
11.2.2 แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาปริญญานิพนธ์ แต่ต้องทา
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชันสู
้ ง
โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้ เกิดความรู้ใหม่ และมีคณ
ุ ภาพสูงในทางวิชาการ หลักสูตรนี ้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ที่ก่อให้ เกิดความรู้ใหม่ ซึง่ หลักสูตรอาจ
กาหนดให้ มีการเรี ยนรายวิชาหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้ องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกาหนด ดังนี ้
แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริญญามหาบัณฑิต จะต้ องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริญญาบัณฑิต จะต้ องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทังนี
้ ้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็ นหลักสูตรที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทาปริญญานิพนธ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงและก่อให้ เกิดความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้
แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริญญามหาบัณฑิต จะต้ องทาปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
เรี ยนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็ จปริญญาบัณฑิต จะต้ องทาปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และเรี ยน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทังนี
้ ้ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้ อ 12 กาหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับนิสิตเต็มเวลา เป็ นดังนี ้
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ให้ ใช้ ระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาอย่างน้ อย 1 ปี การศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ให้ ใช้ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาอย่างน้ อย
3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ให้ ใช้ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็ จการศึกษาอย่างน้ อย
3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากสาหรับนิสิตวุฒิเริ่มต้ นต่างกัน ดังนี ้
12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ให้ มหาวิทยาลัยเป็ นผู้กาหนดระยะเวลา
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ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามความในข้ อนี ้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลาให้ กบั
นิสิตได้ ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้ รับ
การอนุมตั แิ ล้ วต้ องดาเนินการชาระค่ารักษาสภาพนิสิตตาม ข้ อ 25
สาหรับนิสิตที่ศกึ ษาแบบไม่เต็มเวลาในหลักสูตรใด ให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดจานวนหน่วย
กิตที่ให้ ลงทะเบียนเรี ยนได้ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจานวนหน่วยกิตในสัดส่วนที่เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจาเป็ นพิเศษ การลงทะเบียนเรี ยนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้ น
ก็อาจทาได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้ องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 13 การเปิ ดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึง่ เป็ นแผนการศึกษาแบบทาปริญญานิพนธ์อย่างเดียว
ให้ หลักสูตรคานึงถึงเรื่ องดังต่อไปนี ้
13.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้ องมีผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึง่
เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็ นผลงานที่ชี ้ชัดได้ วา่ สามารถที่จะสนับสนุนการวิจยั ในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนได้
13.2 หลักสูตรที่จะเปิ ดสอนควรมีเครื อข่ายความร่วมมือสนับสนุน
ข้ อ 14 การนับระยะเวลาเป็ นปี การศึกษาตามข้ อ 12.1 ข้ อ12.2 และ ข้ อ 12.3 ให้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ขึ ้นทะเบียน
เป็ นนิสิตตามข้ อ 19.2
ข้ อ 15 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
หลักสูตรที่จะเปิ ดใหม่หรื อหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้ องมีอาจารย์ ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดั
การศึกษาตามหลักสูตรนันไม่
้ น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้ องเป็ นคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา มี
คุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาที่เปิ ดสอน ทังนี
้ ้อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสูตรจะเป็ นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้ นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกาหนดให้ เป็ นได้ อีก 1
หลักสูตร โดยต้ องเป็ นหลักสูตรที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั หลักสูตรที่ได้ ประจาอยูแ่ ล้ ว หรื อในกรณีที่เป็ นอาจารย์
ประจาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตหรื อดุษฎีบณ
ั ฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรใน
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตหรื อมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้ อีก 1 หลักสูตร
ในกรณีเป็ นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรื อหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์ประจาของ
สถาบันในความร่วมมือนัน้ ให้ ถือเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร ประกอบด้ วย อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน และอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผ้ สู อบ หรื ออาจารย์ผ้ สู อน โดยทังหมดจะต้
้
องมีคณ
ุ สมบัตแิ บ่งตามระดับ
หลักสูตรดังนี ้
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15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา วิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้ อย 3 คน
15.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้ องเป็ นอาจารย์ประจามีคณ
ุ วุฒิปริญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชา
ที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรื อเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่แต่งตังโดยสภามหาวิ
้
ทยาลัย
15.1.3 อาจารย์ผ้ สู อบปริ ญญานิพนธ์ ต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน โดยต้ องมีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.4 อาจารย์ผ้ สู อน ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคณ
ุ วุฒิไม่ต่า
กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้
หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในด้ านการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
15.2.1 อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้ อย 3 คน
15.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
15.2.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ต้ องเป็ นอาจารย์ประจามีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
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กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.3 อาจารย์ผ้ สู อบปริญญานิพนธ์ ต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน โดยต้ องมีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารย์ผ้ สู อน ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในด้ านการสอนหรื อการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา
สาหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งจานวนและ
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน ให้ เป็ นไปตามข้ อ 15.1.1 และข้ อ 15.1.4 โดย
อนุโลม
ข้ อ 16 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์กาหนดให้ อาจารย์ประจา 1 คน เป็ นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของ
นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกได้ ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศกั ยภาพพร้ อมที่จะดูแล
นิสิต ให้ สามารถทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ มากกว่า 5 คน แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน 10 คน
อาจารย์ประจา 1 คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทได้ ไม่เกิน 15 คน หากเป็ นทัง้
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้ คิดสัดส่วนจานวนนิสิตที่ทาปริญญานิพนธ์ 1 คน เทียบได้ กบั
จานวนนิสิตที่ทาสารนิพนธ์ 3 คน ทังนี
้ ้ให้ รวบรวมนิสิตที่ยงั ไม่สาเร็จการศึกษาทังหมดในเวลาเดี
้
ยวกัน
หมวด 3
การรับเข้ าเป็ นนิสติ
ข้ อ 17 คุณสมบัติของผู้เข้ าเป็ นนิสิต
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต จะต้ องเป็ น
ผู้สาเร็จการศึกษาขันปริ
้ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง จะต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาขันปริ
้ ญญามหาบัณฑิต หรื อ
เทียบเท่า
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาขันปริ
้ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่มีผล
การเรี ยนดีมากตามที่หลักสูตรกาหนด หรื อสาเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรื อเทียบเท่า
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ทังนี
้ ้ผู้เข้ าเป็ นนิสิตจะต้ องแสดงหลักฐานการสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย หรื อ
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้ าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้ การรับรองและต้ องมีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ 18 การรับเข้ าเป็ นนิสิต ใช้ วิธีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเข้ าตามข้ อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ หรื อ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ข้ อ 19 การขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิต
19.1 ผู้ที่ผา่ นการรับเข้ าเป็ นนิสิตต้ องมารายงานตัวพร้ อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยชาระเงิน
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา และ
สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผู้ที่ผา่ นการรับเข้ าเป็ นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็ นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด เป็ นอัน
หมดสิทธิที่จะเข้ าเป็ นนิสิต เว้ นแต่จะได้ แจ้ งเหตุขดั ข้ องให้ มหาวิทยาลัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในวันที่
กาหนดให้ รายงานตัว และเมื่อได้ รับอนุมตั ติ ้ องมารายงานตัวตามที่กาหนด
19.2 การขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ข้ อ 20 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
20.1 กาหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรี ยนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบการจัดการศึกษาให้
เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
20.2 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อนิสิตได้ ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เรี ยบร้ อยแล้ วภายในกาหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรี ยน หรื อชาระ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังกาหนด จะต้ องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้ วยการเก็บเงินค่าบารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผู้ที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจัดการศึกษา ต้ องลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาในภาคการศึกษานัน้
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20.4 นิสิตที่ไม่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในกาหนดเวลาตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์เรี ยนในภาคการศึกษานัน้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั เิ ป็ นกรณีพิเศษจาก
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดว่าต้ องเรี ยนรายวิชาอื่นก่อนหรื อมีบรุ พวิชา นิสิตต้ องเรี ยนและสอบได้
รายวิชาหรื อบุรพวิชาที่กาหนดไว้ ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานันได้
้
ข้ อ 21 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้
นิสิตจะต้ องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้ เป็ นไปตามระบบการจัดการศึกษาในข้ อ 6 และ
ประเภทการจัดการศึกษาในข้ อ 7 นอกจากนี ้นิสิตอาจลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อนได้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต และ
หากนิสิตจะต้ องลงทะเบียนต่างไปจากที่กาหนดข้ างต้ น จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและได้ รับการอนุมตั ิจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 22 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา และอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานัน้
22.2 จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นบั รวมเป็ นหน่วยกิตสะสม
22.3 รายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นบั รวมเข้ าในจานวนหน่วยกิตที่ต่าสุด แต่จะนับ
รวมเป็ นจานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา
22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของเวลาเรี ยนทังหมดของรายวิ
้
ชานัน้ และไม่บงั คับให้ นิสิตสอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมตั ใิ ห้ บคุ คลภายนอกเข้ าเรี ยนบางรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิตได้
แต่ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละพื ้นความรู้ตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับและ
ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 23 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรู้พื ้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจให้
เรี ยนวิชาปรับพื ้นฐาน โดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้ องสอบผ่าน โดยผลการเรี ยนได้ ในระดับ S
ข้ อ 24 การของดเรี ยนรายวิชาใด ๆ ต้ องยื่นคาร้ องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยได้ รับ
อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 25 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร แต่ยงั ไม่สาเร็จการศึกษาต้ องลงทะเบียน
ชาระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรักษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

52

สภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยให้ แล้ วเสร็จภายใน 4 สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาค
การศึกษา
ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตให้ เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้ อ 26 นิสิตต้ องมีเวลาเรี ยนในรายวิชาหนึง่ ๆ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทังหมด
้
จึงจะมีสิทธิ์
เข้ าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้ นกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้ วยตนเอง(Self Study)
ข้ อ 27 การประเมินผลการเรี ยนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขัน้ ดังนี ้

ระดับขัน้
A
B+

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

ค่าระดับขัน้
4.0
3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

27.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็ นค่าระดับขัน้ ให้ ประเมินผลโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์
ดังนี ้
สัญลักษณ์
S
U
AU

ความหมาย
ผลการเรี ยน การปฏิบตั ิ ฝึ กงาน เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการเรี ยน การปฏิบตั ิ ฝึ กงาน ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
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I
W
IP

การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การงดเรี ยนโดยได้ รับอนุมตั ิ (Withdraw)
ยังไม่ประเมินผลการเรี ยนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)

27.3 การให้ E สามารถกระทาในกรณีตอ่ ไปนี ้
27.3.1 นิสิตสอบตก
27.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสิตมีเวลาเรี ยนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้ อ 26
27.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ หรื อการทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในข้ อ 27.5.2
27.4 การให้ S หรื อ U จะกระทาได้ เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรื อมีหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็นว่า ไม่
สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขัน้ หรื อการประเมินผลการฝึ กงานที่มิได้ กาหนดเป็ น
รายวิชา ให้ ใช้ สญ
ั ลักษณ์ S หรื อ U แล้ วแต่กรณี แต่ในกรณีที่นิสิตได้ U จะต้ องปฎิบตั งิ านเพิ่มเติมจนกว่าจะ
ได้ รับความเห็นชอบให้ ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ ศกึ ษาครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
27.5 การให้ I จะกระทาได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรี ยนครบตามเกณฑ์ในข้ อ 26 แต่ไม่ได้ สอบเพราะป่ วยหรื อเหตุสดุ วิสยั และ
ได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารย์ผ้ สู อนและคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยัง
ปฏิบตั งิ านซึง่ เป็ นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานันยั
้ งไม่สมบูรณ์ นิสิตที่ได้ รับการให้ คะแนนระดับขัน้ I จะต้ อง
ดาเนินการแก้ สญ
ั ลักษณ์ I ให้ เสร็จสิ ้นภายใน 4 สัปดาห์นบั แต่เปิ ดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อให้ อาจารย์ผ้ สู อนแก้
สัญลักษณ์ I หากพ้ นกาหนดดังกล่าว อาจารย์ผ้ สู อนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็ นค่าระดับขัน้ E ได้ ทนั ที
27.6 การให้ W จะกระทาในกรณีตอ่ ไปนี ้
27.6.1 นิสิตได้ รับอนุมตั ใิ ห้ งดเรี ยนรายวิชานันตามข้
้
อ 24
27.6.2 นิสิตได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ลาพักการเรี ยนตามข้ อ 34
27.6.3 นิสิตถูกสัง่ พักการเรี ยนในภาคเรี ยนนัน้
27.6.4 นิสิตได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I
เนื่องจากการป่ วยหรื อเหตุอนั สุดวิสยั ยังไม่สิ ้นสุด
27.7 การให้ AU จะกระทาในกรณีที่นิสิตได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิตตาม
ข้ อ 22
27.8 การให้ IP ใช้ สาหรับรายวิชาที่มีการสอนหรื อการทางานต่อเนื่องกัน เกินกว่า 1 ภาคการศึกษา
27.9 ผลการสอบต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ข้ อ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้ อกาหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าว ให้ ผลการประเมินเป็ น ดังนี ้
ระดับขัน้
P
F

ความหมาย
ผ่าน (Pass)
ไม่ผา่ น (Fail)

ข้ อ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ซึง่ ประกอบด้ วยเนื ้อหา กระบวนการวิจยั
การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ /สาร
นิพนธ์ การประเมินให้ กระทาหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าแล้ ว และให้ ผลการประเมินเป็ น ดังนี ้
ระดับขัน้
P
F

ความหมาย
ผ่าน (Pass)
ไม่ผา่ น (Fail)

ข้ อ 30 การเรี ยนซ ้าหรื อเรี ยนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรี ยนซ ้ารายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบได้ ต่ากว่าค่าระดับขัน้ B หรื อจะเลือก
เรี ยนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลกั ษณะเนื ้อหาคล้ ายคลึงกันแทนกันได้ ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสิตที่คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรี ยนซ ้าวิชาที่สอบได้ ต่ากว่าค่า
ระดับขัน้ B หรื อจะเลือกเรี ยนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได้
ข้ อ 31 การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1 การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ ในการคานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ นบั จากรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลการศึกษาที่มีคา่ ระดับขันตามข้
้
อ 27.1 ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรี ยนซ ้า หรื อเรี ยนแทนในรายวิชาใด
ให้ นาจานวนหน่วยกิต และค่าระดับขันที
้ ่ได้ ไปใช้ ในการคานวณหาค่าระดับขันเฉลี
้ ่ยด้ วย
31.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ ครบตามจานวนที่กาหนดในหลักสูตรให้ นบั เฉพาะหน่วยกิตของ
รายวิชาที่สอบได้ คา่ ระดับขัน้ D ขึ ้นไปเท่านัน้
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31.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้ คานวณจากผลการเรี ยนของนิสิตในภาคเรี ยนนัน้ โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขันของแต่
้
ละวิชาเป็ นตัวตังหารด้
้
วยจานวนหน่วยกิตของ
ภาคการศึกษานัน้
31.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ คานวณจากผลการเรี ยนของนิสิตตังแต่
้ เริ่มเข้ าเรี ยนจนถึงภาคเรี ยนสุดท้ าย
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขันของแต่
้
ละรายวิชาที่เรี ยนทังหมดเป็
้
นตัวตังหาร
้
ด้ วยจานวนหน่วยกิตรวมทังหมด
้
31.5 การคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ คานวณเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรี ยนที่ 2 ที่นิสิต
ลงทะเบียนเรี ยน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ต้องนารายวิชานันมาค
้
านวณค่าระดับขันเฉลี
้ ่ยรายภาค
การศึกษานัน้ แต่ให้ นาไปคานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ข้ อ 32 การทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาหรื อการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรื อทาการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาหรื อการสอบ อาจได้ รับโทษ อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี ้
32.1.1 ตกในรายวิชานัน้
32.1.2 ตกในรายวิชานัน้ และพักการเรี ยนในภาคการศึกษาถัดไป หรื อเลื่อนการเสนอชื่อขอรับ
ปริญญาไปอีก 1 ปี การศึกษา
32.1.3 พ้ นจากสภาพนิสิต
32.2 นิสิตที่ทาการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอให้ มีการ
เพิกถอนปริญญาได้ แม้ จะตรวจพบในภายหลัง
การพิจารณาการทุจริ ตดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ข้ อ 33 สถานภาพนิสิต มีดงั นี ้
33.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้ แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสิตแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้ แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา
33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้ าศึกษา
33.2.1 นิสิต ได้ แก่ ผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกและขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัย และเข้ าศึกษา
ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

56

33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ได้ แก่ ผู้ที่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ ในระดับบัณฑิตศึกษารับเข้ าทดลอง
ศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาหนดขึ ้นเฉพาะคราว ยกเว้ นหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิตแผน ก
แบบ ก1 และหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไม่ให้ มีนิสิตทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบณ
ั ฑิต (Doctoral Candidate) ได้ แก่ นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตที่สอบ
ภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผา่ น และได้ รับอนุมตั จิ ากบัณฑิตวิทยาลัยให้ ดาเนินการทาปริญญานิพนธ์ได้
33.2.4 นิสิตสมทบ ได้ แก่ นิสิตหรื อนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้ รับอนุมตั จิ ากบัณฑิต
วิทยาลัยให้ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่ตนสังกัด
33.2.5 ผู้เข้ าร่วมศึกษา ได้ แก่ บุคคลภายนอกที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้ เข้ าร่วม
ศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรี ยนได้ เมื่อได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นนิสิต
ข้ อ 34 การลาพักการเรี ยน
34.1 นิสิตอาจยื่นคาร้ องขอลาพักการเรี ยนได้ ในช่วงที่มีการเรี ยนรายวิชา ในกรณี ใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี ้
34.1.1 ได้ รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรื อทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควร
สนับสนุน
34.1.2 ป่ วยและต้ องรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคาสัง่ แพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์
34.1.3 มีเหตุจาเป็ นส่วนตัว โดยอาจยื่นคาร้ องขอลาพักการเรี ยนได้ ถ้ ามีสภาพนิสิตมาแล้ วอย่าง
น้ อย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรี ยน นิสิตต้ องยื่นคาร้ องภายใน 4 สัปดาห์นบั แต่เปิ ดภาคเรี ยนของภาคการศึกษาที่
ลาพักการเรี ยนและจะต้ องชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรี ยนของภาคการศึกษานัน้ โดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั กิ ารลาพักการเรี ยน
34.3 การลาพักการเรี ยน ให้ อนุมตั ิครัง้ ละ 1 ภาคการศึกษา ถ้ านิสิตยังมีความจาเป็ นที่จะต้ องขอลาพัก
การเรี ยนต่อไปอีก ให้ ยื่นคาร้ องใหม่ตามข้ อ 34.2
34.4 ให้ นบั ระยะเวลาที่ลาพักการเรี ยนรวมอยูใ่ นระยะเวลาการศึกษาด้ วย
ข้ อ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ ยื่นคาร้ องต่อคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด
ข้ อ 36 การพ้ นจากสภาพนิสิต
นิสิตพ้ นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
36.1 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยให้ ลาออกตามข้ อ 35
36.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดงั ต่อไปนี ้
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36.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตตาม ข้ อ 20.3
36.3.2 เมื่อพ้ นกาหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ ว ไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามข้ อ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อ 17 อย่างใดอย่างหนึง่
36.3.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศกึ ษาได้ ต่ากว่า 2.50
36.3.5 ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 แต่สงู กว่า 2.50 และไม่สามารถทาค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ คา่ ตังแต่
้ 3.00 ขึ ้นไป ภายในเวลาที่กาหนด ดังนี ้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสาหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สาหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุมตั เิ ค้ าโครงปริญญานิพนธ์ถึงวันสิ ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ไม่
เป็ นไปตามกาหนด ดังนี ้
36.3.6.1 สารนิพนธ์ จานวน 6 หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 3 เดือน
36.3.6.2 ปริญญานิพนธ์ จานวน 12 และ 15 หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 6 เดือน
36.3.6.3 ปริญญานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 9 เดือน
36.3.6.4 ปริญญานิพนธ์ จานวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึ ้นไป จะต้ องมีเวลาอย่างน้ อย 12
เดือน
36.3.7 สอบประมวลความรู้ หรื อ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครัง้ แล้ วยังไม่ผา่ น
36.3.8 เป็ นนิสิตทดลองศึกษาตามข้ อ 33.2.2 ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกต่ากว่า 3.00
36.3.9 ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้ อ 12 หรื อได้ ผลการประเมิน
คุณภาพปริญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ระดับขันไม่
้ ผา่ น (Fail)
36.3.10 ทาการทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ ายแรง
36.3.12 ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ ายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในคดีอาญา เว้ นแต่ความผิดโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
36.4 ถึงแก่กรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่ วยกิต
ข้ อ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
37.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมตั ใิ ห้ นิสิตเปลี่ยนสถานภาพ
ตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรื อไม่เต็มเวลาได้ ทังนี
้ ้นิสิตจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับและระเบียบต่างๆ
รวมทังช
้ าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพให้ ถกู ต้ อง
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37.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้ อ 37.1 ได้ จะต้ องลงทะเบียนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และ
ต้ องลงทะเบียนเรี ยนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้ อย 1 ปี การศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เข้ าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 ให้
เปลี่ยนสถานภาพเป็ นนิสิตได้ เมื่อสิ ้นภาคการศึกษาแรก
ข้ อ 38 การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ ใช้ เกณฑ์ดงั นี ้
38.1 การโอนหน่วยกิต นิสิตอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ไ ด้ เคย
ศึกษามาแล้ วได้ เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ คา่ ระดับขัน้ B ขึ ้นไป โดยนับหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนมาเป็ นส่วนหนึง่ ของ
หน่วยกิตในหลักสูตรที่กาลังศึกษาได้ โดยไม่ต้องเรี ยนรายวิชานันซ
้ ้าอีก ทังนี
้ ้รายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตต้ องเป็ น
รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ วไม่เกิน 3 ปี
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้ าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรื อ
สาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั ให้ เทียบโอนหน่วยกิตได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้ าศึกษา
การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร คณบดี และได้ รับ
อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
38.2 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเว้ น หรื อ เทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา หรื อ
ปริญญานิพนธ์จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ กบั นิสิตที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้
ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้ อ 39 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้ น หรื อ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทางาน จากการศึกษานอกระบบหรื อ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาตามหลักสูตรหรื อระดับการศึกษาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
ได้ ทังนี
้ ้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรื อสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรื อสาขาวิชาที่ศกึ ษา ให้ กระทาได้ โดยการคัดเลือกจากวิชาเอกหรื อ
สาขาวิชาที่ต้องการเข้ าศึกษา โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี และได้ รับ
อนุมตั จิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนับตังแต่
้ วนั ขึ ้นทะเบียนเป็ นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรื อสาขาวิชาแรกที่เข้ ามาศึกษา สาหรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาให้ เป็ นไปตามข้ อ 38
ข้ อ 41 การรับโอนนิสิตหรื อนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรื อนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทังนี
้ ้การนับระยะเวลาที่ศกึ ษาในหลักสูตร
ให้ เริ่มนับตังแต่
้ เข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
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41.2 นิสิตหรื อนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้ รับโอนเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้ องยอมรับ
การเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้ อ 38
41.3 นิสิตรับโอนจะต้ องใช้ เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา แต่ต้องไม่
เกินกาหนดเวลาตามข้ อ 12
ข้ อ 42 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอานาจคืนสภาพนิสิตให้ แก่ผ้ ทู ี่ถกู คัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอนั สมควรอย่างยิ่งเท่านัน้
และเมื่อดาเนินการแล้ วให้ รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์
ข้ อ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้ องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจาชาติของตนอย่างน้ อย
1 ภาษา การสอบภาษาใดให้ อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร โดยการอนุมตั ขิ องคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย
43.2 นิสิตอาจยกเว้ นให้ ไม่ต้องสอบภาษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
43.2.1 นิสิตสอบภาษาได้ แล้ วจากสถาบันการศึกษาหรื อหน่วยงานวัดและประเมินผลที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
43.2.2 นิสิตที่กาลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรื อสาขาวิชาทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจาชาติของตน
ซึง่ มีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีผลการประเมินผ่านรายวิชานันในค่
้ า
ระดับขันไม่
้ ต่ากว่า B
43.2.3 ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนเป็ นภาษาหลักในการสื่อสาร
และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผ่าน นิสิตจะต้ องได้ ระดับขัน้ P ตามข้ อ 28
ข้ อ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จะต้ องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัตเิ ป็ นการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวข้ อง เพื่อวัดว่านิสิตมีความรู้พื ้นฐาน
และมีความพร้ อมในการทาปริญญานิพนธ์
44.3 ผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 ที่ศกึ ษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและ
ผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรว่าสมควรเข้ าสอบวัดคุณสมบัตไิ ด้
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44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้ วนตาม
หลักสูตร และได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบถ้ วน
ตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติตงแต่
ั ้ ภาคการศึกษานันเป็
้ นต้ นไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัตใิ ห้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไม่ผา่ น (Fail) จะต้ องสอบแก้ ตวั ใหม่ ทังนี
้ ้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัตเิ พียง 3 ครัง้ และ
หากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผา่ นในครัง้ นัน้
ข้ อ 45 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
45.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้ องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
45.2 ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ คือ นิสิตหลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต ดังนี ้
45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศกึ ษามาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและ
ผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรว่าสมควรเข้ าสอบประมวลความรู้ได้
45.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้ วนตามหลักสูตร
และได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบถ้ วนตาม
หลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ตงแต่
ั ้ ภาคการศึกษานันเป็
้ นต้ นไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้ เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 นิสิตที่สอบไม่ผา่ น (Fail) จะต้ องสอบแก้ ตวั ใหม่ ทังนี
้ ้นิสิตมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้เพียง 3 ครัง้ และ
หากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผา่ นในการสอบครัง้ นัน้
ข้ อ 46 ปริญญานิพนธ์
46.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้ องทาปริญญา
นิพนธ์
46.2 นิสิตจะดาเนินการเสนอเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรี ยนที่ 5 สาหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไม่เกินภาคเรี ยนที่ 7 สาหรับ
หลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต โดยกาหนดให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ า (Progress Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิได้
ดาเนินการรายงานความก้ าวหน้ า นิสิตอาจถูกระงับการลงทะเบียนหรื อการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษา
ถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ โดยการแต่งตังของบั
้
ณฑิตวิทยาลัย ดังนี ้
46.3.1 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบด้ วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน หรื อ
อาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีที่มีความจาเป็ นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ อีก 1 คน โดยต้ องมี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อ 15.1.2
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ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันทาหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ ทาหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักได้ โดย
อนุโลม ในกรณีที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างจากนี ้ให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้ องเป็ นบุคลากรประจาในสถาบัน
เท่านัน้ ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็ นบุคลากรประจาในสถาบัน
หรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรื อ
ประสบการณ์สงู ในสาขาวิชานันๆ
้ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชีพด้ านนันๆ
้
เทียบได้ ไม่ต่ากว่าตาแหน่งระดับ 9 หรื อผู้เชี่ยวชาญขึ ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้ าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกาหนดโดยการแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะให้ เสนอผ่านคณะกรรมการ
ประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ ความเห็นชอบ และแจ้ งให้ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบการแต่งตังดั
้ งกล่าว
46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต (Dissertation) ประกอบด้ วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน
หรื ออาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 2 คน และในกรณีที่มีความจาเป็ นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพิ่มได้ อีก 1 คน
โดยต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อ 15.2.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันทาหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ ทาหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักได้ โดย
อนุโลม ในกรณีที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างจากนี ้ให้ เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักต้ องเป็ นบุคลากรประจาในสถาบัน
เท่านัน้ ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็ นบุคลากรประจาในสถาบัน
หรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรื อประสบการณ์สงู ในสาขาวิชานันๆ
้ เป็ นที่
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชีพด้ านนันๆ
้ เทียบได้ ไม่ต่ากว่าตาแหน่งระดับ 9
หรื อผู้เชี่ยวชาญขึ ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องกาหนด โดยการแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะให้ เสนอผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ ความเห็นชอบ และแจ้ งให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตัง้
ดังกล่าว
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผ้ สู อบปริญญา
นิพนธ์ หรื ออาจารย์ผ้ สู อน ที่ได้ รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรื อไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตังแต่
้ รอง
ศาสตราจารย์ขึ ้นไปในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจเสนอแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ านเป็ นกรณีๆ ไป โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อให้ ความ
เห็นชอบ และแจ้ งให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตังดั
้ งกล่าว
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ผู้ได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิแ์ ละศาสตราจารย์พิเศษให้ ประเมินผลงานทางวิชาการให้ เทียบเคียงได้
กับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรื อตาแหน่งที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่เที ยบเคียงและยอมรับให้ เทียบเท่า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้ าที่เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตอ่
บัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วมได้
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอีกไม่น้อยกว่า 4 คน ที่ประกอบด้ วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 คน และให้ แต่งตัง้
กรรมการ 1 คนทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการ
ในคณะกรรมการที่แต่งตังจะต้
้ องมีอย่างน้ อย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไม่ใช่อาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากนันผู
้ ้ ที่ทาหน้ าที่ประธานต้ องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ด้วย
เลขานุการที่ต้องเข้ าร่วมพิจารณาทุกครัง้ อาจจะแต่งตังผู
้ ้ ชว่ ยเลขานุการหรื อบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได้
โดยรายชื่อคณะกรรมการให้ กรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาเป็ นผู้เสนอรายชื่อโดยความเห็นชอบ
จากคณบดีต้นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตัง้
สาหรับคุณสมบัตขิ องกรรมการพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย
หรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่
มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เป็ นกรรมการบริ หารหลักสูตร
ประจาวิชาเอกหรื อสาขาวิชาซึง่ เคยเข้ าประชุมพิจารณาเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการให้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาเป็ นผู้เสนอโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้ นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตัง้
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้ องไม่เป็ นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
หากมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องแต่งตังกรรมการสอบปากเปล่
้
าปริญญานิพนธ์เพิ่มเติม ให้ อาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักเสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
และในกรณีที่นิสิตจะต้ องสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการสอบปากเปล่าอยูไ่ ม่ครบคณะ ให้ นิสิต
เสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
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46.6 ลิขสิทธิ์หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทาปริญญานิพนธ์ซงึ่ บัณฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ ให้
นับเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็ นของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้ องส่งหนังสือข้ อตกลงว่าด้ วยลิขสิทธิ์ในปริ ญญานิพนธ์ ให้ แก่มหาวิทยาลัยพร้ อมกับปริ ญญานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์
ข้ อ 47 สารนิพนธ์
47.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้ องทาสารนิพนธ์
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หนึง่ คนตามคาแนะนาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อ 47.3
47.3 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจานวนอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดดังนี ้
47.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ จานวน 1 คนต่อโครงการ ต้ องเป็ นอาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยมีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจานวนไม่ต่ากว่า 3 คน ประกอบด้ วย ประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรหรื อกรรมการบริ หารหลักสูตรที่ได้ รับมอบหมายเป็ นประธาน 1 คน ผู้แทนจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรไม่ต่ากว่า 1 คน เป็ นกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานันเป็
้ นกรรมการเพิ่มเติมได้ อีก 1 คน หรื อ อาจให้
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเป็ นผู้พิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได้
คุณสมบัตขิ องกรรมการต้ องเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรื อ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ทาหน้ าที่เป็ น
ประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้ าร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในหรื อภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องตังกรรมการสอบเพิ
้
่มเติม ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
พิจารณาอนุมตั ิ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยูไ่ ม่ครบคณะ แต่นิสิตมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต้ องสอบ
ให้ นิสิตเสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
กรรมการสอบสารนิพนธ์ต้องเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรื อ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
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ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิ์หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทาสารนิพนธ์ซงึ่ บัณฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ ให้ นบั เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเป็ นของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้ องส่งหนังสือข้ อตกลงว่าด้ วยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธ์ให้ แก่มหาวิทยาลัยพร้ อมกับการส่งสารนิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้ อ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรี ยนใดที่นิสิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาให้ ยื่นคาร้ องขอรับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรที่
บัณฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรื อประกาศนียบัตรได้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
48.2.1 มีเวลาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนี ้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
กาหนดในข้ อ 12
48.2.2 สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
48.2.3 ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
48.2.4 สอบภาษาต่างประเทศได้ หรื อได้ รับยกเว้ นตามข้ อ 43.2
คุณสมบัตเิ ฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรู้ได้
48.2.6 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
48.2.7 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่วน
หนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็ นเรื่ องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามความในข้ อนี ้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้ กบั นิสิตได้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมตั ขิ องคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ วต้ องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสิต ตามข้ อ 25
คุณสมบัตเิ ฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
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48.2.9 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
48.2.10 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่วน
หนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่ กรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็ นเรื่ องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามความในข้ อนี ้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้ กบั นิสิตได้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมตั ขิ องคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ วต้ องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสิต ตามข้ อ 25
คุณสมบัตเิ ฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรู้ได้
48.2.13 เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสาร
นิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
48.2.14 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คุณสมบัตเิ ฉพาะผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัตไิ ด้
48.2.16 เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตัง้
48.2.17 ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่วน
หนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามความในข้ อนี ้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้ กบั นิสิตได้ ครัง้ ละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมตั ขิ องคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ วต้ องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสิต ตามข้ อ 25
ข้ อ 49 การให้ ปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ ยื่นความจานงขอรับปริญญา ที่มี
คุณสมบัตติ ามข้ อ 48.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ปิ ริ ญญา หรื อประกาศนียบัตร
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ข้ อ 50 ทุกหลักสูตรจะต้ องกาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ ชดั เจน ซึง่ อย่างน้ อยประกอบด้ วย
ประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
50.1 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

66

50.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
50.3 การบริหารคณาจารย์
50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
50.5 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิตบัณฑิตศึกษา
50.6 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
50.7 ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน
ข้ อ 51 ให้ ทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี และให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 52 การดาเนินการใดที่เกิดขึ ้นก่อนวันที่เขียนข้ อบังคับนี ้มีผลใช้ บงั คับ และยังดาเนินการไม่แล้ วเสร็จใน
ขณะที่ข้อบังคับนี ้มีผลใช้ บงั คับ ให้ ดาเนินการหรื อปฏิบตั กิ ารต่อไปตามข้ อบังคับที่ใช้ บงั คับอยูก่ ่อนวันที่ข้อบังคับ
นี ้มีผลใช้ บงั คับจนกว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ข
สาเนาคาสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการร่ าง/ปรั บปรุ งหลักสูตร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ ๒๑๔๔/ ๒๕๕๔
เรื่ อง แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
เพื่อให้ การดาเนินการจัดทาหลักสูตรคณะพลศึกษา เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงอาศัย
อานาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ และอานาจ
ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ ๓๔๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่ อง
การมอบอานาจของอธิ ก ารบดีใ ห้ ผ้ ูป ฏิ บ ัติร าชการแทน จึง ขอแต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒวิพากษ์ หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการกีฬา
และนันทนาการ ดังรายชื่อต่อไปนี ้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ บุญกอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชยั
อาจารย์ดร.อิษฎี กุฎอินทร์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สันติพงษ์ ปลัง่ สุวรรณ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. นิลมณี ศรี บญ
ุ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตังสั
้ จจพจน์

ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สัง่ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์สปุ ราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ )
คณบดีคณะพลศึกษา ปฏิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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คาสัง่ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่ ๑๐๑/ ๒๕๕๕
เรื่ อง แต่ง ตัง้ คณะกรรมการจัด ทาหลัก สูต รศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต (ศศ.ม.) สาขาวิ ช าการกี ฬ า
นัน ทนาการและการท่อ งเที่ ย ว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและ
การท่องเที่ยว
----------------------------------------เพื่อให้ การดาเนินการจัดทาหลักสูตรคณะพลศึกษา เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงอาศัย
อานาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ และอานาจ
ตามคาสั่ง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ ๓๔๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่ อง
การมอบอานาจของอธิ การบดีให้ ผ้ ูปฏิ บัติราชการแทน จึง ขอแต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ปร.ด.) สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว ดังรายชื่อต่อไปนี ้
๑. คณบดี คณะพลศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ
รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ภ าคภูมิ รั ตนโรจนากูล
กรรมการ
๔. อาจารย์ ถนอมศัก ดิ์
เสนาคา
กรรมการ
๕. อาจารย์ อัศวิ น
มณี อิน ทร์
กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนัน ทา ศรี ศิริ
กรรมการ
๗. อาจารย์ สุม นรตี
นิ่ม เนติพันธ์
กรรมการ
๘. อาจารย์ วิพ งษ์ ชัย
ร้ องขันแก้ ว
กรรมการ
๙. อาจารย์ วณัฐ พงศ์
เบญจพงศ์
กรรมการ
๑๐.อาจารย์สราวุธ
ชัยวิชิต
กรรมการ
๑๑.อาจารย์ ดร.อุษากร
พันธุ์วานิช
กรรมการและเลขานุการ
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สัง่ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์สปุ ราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ )
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพลศึกษา
ปฏิบตั ริ าชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
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บันทึกการวิพากษ์ หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา นันทนาการและการท่ องเที่ยว
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
วันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้ องประชุม ๑๒๓ ชัน๒
้
โรงยิมส์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
...........................................................
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
ข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
ควรตัดและการขาดแคลนทุนทรัพย์ออก
ระบบการศึกษา
ควรตัด แบบทางไกลและแบบชันเรี
้ ยนผสมผสานกับการเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ออก
โครงสร้ างหลักสูตร
ควรพิจารณาจานวนหน่วยกิต 55 หน่วย
ความหมายรหัสวิชา

ควรพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ อง

รายวิชาเลือก

มีบางวิชาเหมือนวิชาในหลักสูตรป.โท ต้ องตรวจสอบความ
อีกครัง้

วิชาโอลิมปิ ค

ควรมีวิชานี ้และพิจารณาคาอธิบายรายวิชาแตกต่างจากระดับ
ปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิลมณี ศรีบุญ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รายวิ ช าการออกแบบวิ จัย และการวิ เ คราะห์
ทางสถิตขิ นสู
ั้ ง
รายวิชา Sport Event and Facilities
Management
รายวิชา

ข้ อเสนอแนะ
รายวิชาควรมีความ ลึกซึ ้ง เฉพาะเจาะจง และแตกต่างจาก
ระดับปริญญาโท.
ควรเปลี่ยนชื่อเป็ น Sport Facilities and Event
Management
มีบางวิชาเหมือนวิชาในหลักสูตรป.โท ต้ องตรวจสอบความ
อีกครัง้
สะกดคาให้ ถกู ต้ อง จาก Asian เป็ น ASEAN
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ดร. อิษฎี กุฏอินทร์
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
ชื่ อหลัก สูตร สาขาการกี ฬ า นันทนาการและ
การท่องเที่ยว
อาชี พ ที่ ส ามารถประกอบได้ หลั ง ส าเร็ จ
การศึกษา-ผู้ประกอบ ธุรกิจ
รายวิชาหมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วย
กิต
วิชาเลือก วิจยั คุณภาพทางการกีฬา
การประยุกต์วิจยั การตลาดในนันทนาการ
การวิจยั คุณภาพทางการกีฬา นันทนาการและ
การท่องเที่ยว
วิ ช าการตลาดทางการกี ฬ าและผู้ ให้ การ
สนับสนุน
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ บุญกอบ
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
ระบบการศึกษา

ข้ อเสนอแนะ
ควรแก้ ไขเป็ นสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
เปลี่ยนเป็ นผู้ประกอบการ ธุรกิจ
เพิ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖หน่วยกิต
ตรวจสอบวิชาที่เหมือนกันรวมเป็ นวิชาเดียวกัน

เปลี่ยนชื่อเป็ น การตลาดและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา

ข้ อเสนอแนะ
ควรตัดและการขาดแคลนทุนทรัพย์ออก

วิชาเลือก

ควรตัด แบบทางไกลและแบบชันเรี
้ ยนผสมผสานกับการเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ออก
ตรวจสอบวิชาที่เหมือนกันรวมเป็ นวิชาเดียวกัน

ความหมายรหัสวิชา

ควรพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ อง

รายวิชาเลือก

มีบางวิชาเหมือนวิชาในหลักสูตรป.โท ต้ องตรวจสอบความ
อีกครัง้

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
รายวิชา
รายวิชา Asian

ข้ อเสนอแนะ
ตรวจสอบความถูกต้ องของชื่อรายวิชาภาษาไทยกับ
ภาษาอังกฤษให้ สอดคล้ องมีความหมายไปทางเดียวกัน
สะกดคาให้ ถกู ต้ อง จาก Asian เป็ น ASEAN
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ตัง้ สัจจพจน์
หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555
รายวิชา
รายวิชาเลือก
รายวิชาบังคับ

ข้ อเสนอแนะ
มีบางวิชาเหมือนวิชาในหลักสูตรป.โท ต้ องตรวจสอบความ
อีกครัง้
ควรย้ ายวิชา นันทนาการเพื่อพัฒนาสังคมไปไว้ ในหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
ควรมีรายวิชาที่เป็ นพื ้นฐานให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อปรับพื ้นความรู้
เบื ้องต้ นให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรั บปรุ ง)
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รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรั บปรุ ง)
เนื่องจากยังไม่มีการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ นิสิตที่เป็ นผู้ประกอบการ แต่อย่างไร ก็ตามมีข้อสรุปจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ ประเมินหลักสูตรโดยสรุป ดังนี ้
1. ควรแยกหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอกจากกัน จากเดิมที่เป็ นหลักสูตร โทควบเอก
2. กลุม่ วิชาที่มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญพร้ อมและเป็ นด้ านที่สนองต่อ
ความต้ องการของสังคม คือ
- การจัดการกีฬา (Sport Management)
- การจัดการนันทนาการ (Recreation management)
และเห็นด้ วยกับรายวิชาแต่ขอให้ เขียนคาอธิบายรายวิชาแตกต่างระหว่างระดับปริญญาโทและเอก
2. นิสิตและบัณฑิตที่ร่วมวิพากษ์หลักสูตรเห็นว่าชื่อหลักสูตรและเนื ้อหา หลักสูตรเดิมมีความเหมาะสม
ดี เป็ นไปตามชื่อและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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ภาคผนวก จ ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ ประจาหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

77

ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
นายภาคภูมิ รัตน โรจนากุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สังกัด
ภาควิชาพลศึกษา
เบอร์ ตดิ ต่ อ
662-6495000 ต่อ 22502
E-mail
parkpoom@swu.ac.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ
การบริ หารและการจัดการการออกกาลังกายและการกีฬา
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับ
วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ
สถานที่ศึกษา
การศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกาลัง มหาวิทยาลัยบูรพา
กายและการกีฬา) สาขาวิชา การ
บริหารและการจัดการการออก
กาลังกายและการกีฬา
ปริญญาโท กศ.ม.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปริญญาตรี กศ.บ.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี ที่จบ
การศึกษา
2554

2527
2524

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล ( 2554 ).” รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กีฬาปี นหน้ าผาเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในประเทศไทย” วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 ( ธันวาคม.2554.) หน้ า
113 – 148
2. การนาเสนอผลงานวิจัย 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
ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล. ( 2549 ).“ ศึกษาดูงานและร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ การกีฬา ณ.มหาวิทยาลัย
การพลศึกษาและกีฬาหมายเลข II ( UPES II ) เมืองโฮจิมินห์ซิตี ้ ประเทศเวียดนาม.” วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 9,
เล่มที่ 2. ( ก.ค.- ธ.ค. 2549 ). หน้ า 111- 123.
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4. หนังสือ ตารา
4.1 เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 167 ซอฟท์บอล 1 2533
4.2 เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 215 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางพลศึกษา 2537
4.3 เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 171 เทนนิส 1 2542
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
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, NadadaveNational 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
ได้ รับทุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท.).
5.2 ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล ( 2537 ).” ปั ญหาการฝึ กซ้ อมของนักกีฬามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ในการเตรี ยมตัวเข้ าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 21 พ.ศ.2536 “ วารสาร
ศรี นครินทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา ปี ที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน. 2538.) หน้ า 53 – 62.
5.3 ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล ( 2537 ).” ความวิตกกังวลของนักกีฬามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่เข้ าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย“ วารสารวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
และการกีฬา ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 ( ก.ค.- ธ.ค. 2541.) หน้ า 61 – 72.
5.4 ดิสรณ์ แก้ วคล้ าย, ธงชัย เจริ ญ ทรัพย์มณี และ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล. ( 2554 ). “ ความวิตกกังวล
ตามสถานการณ์ของนักกีฬาบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 37 “
วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14, เล่มที่ 1( ม.ค.-มิ.ย. 2554). หน้ า 57- 65.
5.5 เสาวภา นิรุตติวฒ
ั น์ ( 2553.) “ สภาพและปั ญหาการเตรี ยมทีมแฮนด์บอลเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 37 “ วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 13, เล่มที่ 1( ม.ค.-มิ.ย. 2553).หน้ า 89 - 97.
5.6 สุนทร จันทาพูน. ( 2553 ). “ ความคิดเห็นของประชาชนที่มาออกกาลังกายในสถานการออกกาลัง
กายของเทศบาลนครเชียงราย ปี พุทธศักราช 2551. “ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยลัยราชภัฏ
สกลนคร ปี ที่ 7 ฉบับที่ 33 หน้ า 149 – 159.
5.7 มานิต ชมเชย. ( 2549 ). “ การสร้ างแบบทดสอบทักษะการตีดาบสองมือสาหรับนักเรี ยนช่วงชันปี
้ ที่ 4
เขตพื ้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ ปี การศึกษา 2547. “ วารสารวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ ปี ที่ 7
ฉบับที่ 2 หน้ า 29 – 38.
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ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
Softball
Tennis
Swimming
Golf
Motor Learning
Rock Climbing
Sport Medicine
Wellness and Healthy Lifestyle
General Education ForHuman Development
บัณฑิตศึกษา 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
ลาดับที่
รายวิชา
1
Sport Management and Administration
2
Seminar in Sport and Leisure
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นายถนอมศักดิ์ เสนาคา อาจารย์
อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
662-6495000 ต่อ 22549
tanormsa@swu.ac.th
SPORT BUSINESS, SPORTS MANAGEMENT

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับ
วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ
การศึกษา
ปริญญาเอก D.S.M. (Sport Management)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วท.ม. (เวชศาสตร์ การกีฬา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา)

สถานที่ศึกษา
United States Sports
Academy, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี ที่จบ
การศึกษา
2551
2541
2536

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส , เจริ ญทัศน์ จินตนเสรี , จตุรพร ณ นคร, เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ , บุญศักดิ์ หล่อพิพฒ
ั น์
, ถนอมศักดิ์ เสนาคา, ชูศกั ดิ์ พัฒนะมนตรี , ปนิก อวิรุทธการ (2544). “การวิเคราะห์ความเร็ วลูกและความ
แม่นยาในการเสริ ฟของนักเซปั กตะกร้ อหญิงทีมชาติ ” วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา 1(2) :
129-165.
2. การนาเสนอผลงานวิจัย 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 และถนอมศักดิ์ เสนาคา. (2552). “การวิเคราะห์ระยะทาง ความเร็ ว แลการ
เดิน การจ๊ อกกิง้ การวิ่ง และวิ่งที่ความเร็ วระดับสูง ของนักกี ฬาเนตบอลหญิ งในการแข่ง ขันเนตบอลชิ ง
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ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 4 ปี พ.ศ. 2549” Proceeding งานประชุม “ศรี นคริ นทรวิโรฒวิชาการ” ครัง้
ที่ 3 หน้ า 88-97.
3. บทความวิชาการ
ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และถนอมศักดิ์ เสนาคา . (2551). “การศึกษาประยุกต์วิทยาศาสตร์ การกีฬาแบบ
องค์รวมในการเก็ บตัวฝึ กซ้ อมและแข่งขันของนักกี ฬาเซปั กตะกร้ อหญิ งทีม ชาติไทย” อัดสาเนา คณะ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. หนังสือ ตารา
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
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. ถนอมศักดิ์ เสนาคา (2546). “ผลการให้ คาเฟอีนต่อสมรรถภาพความอดทน” วารสาร
คณะพลศึกษา. ปี ที่ 6 เล่มที่ 1-2. หน้ า 101-111.
4. ถนอมศักดิ์ เสนาคา และคณะ. (2553). “การใช้ พลังงานในขณะออกกาลังกายด้ วยการเล่นวีดีโอ
เกม” ปี พ.ศ. 2553-2554
5. สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล และถนอมศักดิ์ เสนาคา (2553). “ผลของการนอน 9 วัน ในสภาพ
ออกซิเจนต่าในระดับความสูงปานกลางที่ความดันบรรยากาศปกติตอ่ ความเข้ มข้ นของฮอร์ โมนเออ
รี โทรโปอีทีน เม็ดเลือดแดง และปริมาณฮีโมโกลบิน” ปี พ.ศ. 2553-2554
6. อนุชา มาคะวงศ์, ถนอมศักดิ์ เสนาคา และอุษากร พันธุ์วานิช (2553).การตอบสนองทางสรี รวิทยาใน
การเล่นฟุตบอลเกมเล็กสามแบบ. วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553). หน้ า
225-235
7. กัมปนาท แก้ วดารงชัย, ถนอมศักดิ์ เสนาคาและอุษากร พันธุ์วานิช (2553). ผลการฝึ กความเร็ วในการรุก
2 รูปแบบ ที่มีตอ่ เวลาตอบสนองของนักกีฬาปั นจักสีลตั . วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.ธ.ค. 2553). หน้ า 203-214
8. นภนต์ กุลกิติเกษ, คุณตั ว์ พิธพรชัยกุล และถนอมศักดิ์ เสนาคา. (2552). “การใช้ พลังงานภายหลังการ
ออกกาลังกายที่ปริมาณออกซิเจนเบาบาง” วารสารคณะพลศึกษา. ปี ที่ 12 เล่มที่ 2. หน้ า226-236.
9. อภิชญา เสียงลือชา, ภัทราวุธ อินทรกาแหง และถนอมศักดิ์ เสนาคา (2551). “กาศึกษาระดับความหนัก
เบาของการออกกาลังกายแบบแกว่งแขนขณะนัง่ และยืนในคนปกติ” เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูสาร 18(3) : 90-97.
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10. อรรณพ นับถือตรง สนธยา สีละมาด และถนอมศักดิ์ เสนาคา (2550). “ผลของการคลายอุ่นร่างกายด้ วย
การยืดเหยียดกล้ ามเนือ้ การเดิน และการวิ่ง ที่มี ต่อการฟื ้นสภาพของร่ างกาย” การประชุม วิชาการ
บัณฑิตศึกษา : พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา ครัง้ ที่ 2. หน้ า 154-166.
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
Sport Competition Management
Sport Business
บัณฑิตศึกษา Strategic Marketing in Sport
Sport Event and Facility Management
Paradigm in Sport and Leisure
Seminar in Sport and Leisure
Strategic Marketing in Sport
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
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
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวสุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์
ตาแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด
ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
เบอร์ ตดิ ต่ อ
662-6495000
E-mail
dr.sumonratee@hotmail.com
สาขาที่เชี่ยวชาญ
นันทนาการและการท่องเที่ยว
ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับ
วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ
สถานที่ศึกษา
การศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และการท่องเที่ยว)
ปริญญาโท ศศ.ม.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี

ศป.บ (นาฏศิลป์สากล )

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ปี ที่จบ
การศึกษา
2552
2545
2541

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์. การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนวิ ชา วนก345 นาฏศิ ลป์ ไทย
สาหรับนิ สิตปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ. วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 15 เล่ม 1 เดือน
มกราคม-มิถนุ ายน 2555 หน้ า 39-50
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
1. สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์. แอโรบิ คแดนซ์ . วารสารศิลปกรรมศาสตร์ .ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2
(ก.ค.-ธ.ค.2542) หน้ า 34-42
2. สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์ . นันทนาการด้านการท่องเทีย่ ว. วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14
ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2554 หน้ า 80-86
3. สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์ . ความรู้เบื อ้ งต้นเกี ่ยวกับแจ๊ สแดนซ์ . วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14
ฉบับพิเศษ เดือนธันวาคม 2554 หน้ า 94-103
4. รักษ์สินี อัครศวะเมฆ,สุพชั รจิต จิตประไพ,กรุณา นนทรักส์,และสุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์ (2554).
การบริ หารจัดการแสดงยิมนาสติกทัว่ ไปในประเทศไทย :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. หนังสือ ตารา
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนวิชา วนก 345 นาฏศิลป์ไทย สาหรับนิสิตระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 15 เล่มที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม –
มิถนุ ายน 2555 หน้ า 39-50
2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีตอ่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะอาดัง จังหวัด
สตูล : สิตางค์ กาญจนพรหม, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์ . วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 15 เล่ม
ที่ 2 ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 หน้ า 14-26
3. การเข้ าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรี สะ
เกษ : รณวัฒน์ มณีนิล, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ , สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์ . วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 15 เล่มที่ 2
ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 หน้ า 27 – 37
4. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีตอ่ อุทยานแห่งชาติน ้าตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี
: วิธาน จีนาภักดิ์ , เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ , สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์ . วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 15 เล่มที่ 2 ฉบับ
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 หน้ า 38-47
5. พฤติกรรมการดูละครโทรทัศน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี : นันท
สิทธิ์ แก้ วทิพยเนตร, สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์ , เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ . วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 15 เล่มที่ 2 ฉบับ
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 หน้ า 59-69
6. ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการที่มีตอ่ การผ่อนคลายความเครี ยดของนักกีฬายิมนาสติกลีลา
รุ่นยุวชนสมโมสารนันทศิลป์ จังหวัดชลบุรี : ทักสินนั ท์ แก้ วทิพยเนตร, สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์ , เทเวศร์ พิริยะ
พฤนท์. วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 15 เล่มที่ 2 ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 หน้ า 83-92
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
Folk Activities
Ecology For Recreation
Performing Art and Music for Recreation
Recreation Tourism
Tourism Leadership
Jazz Dance
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
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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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นายอัศวิน มณีอินทร์
อาจารย์
ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
662-6495000 ต่อ
Awmni1976@gmail.com
การจัดการกีฬา และ นันทนาการ

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับ
วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ
การศึกษา
ปริญญาเอก D.S.M (Sport Management)
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

สถานที่ศึกษา

ปี ที่จบ
การศึกษา
2551

วท.ม.(การจัดการนันทนาการ)

United States Sports
Academy, Alabama, USA.
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

กศ.ม.(พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2542

วท.บ.(สันทนาการ)

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

2538

2547

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
1. ณัฐพงศ์ สว่างวงศ์ ,วินิดา เจียระนัย และ อัศวิน มณี อินทร์ (2553). แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง นิเวศ ตลาดนา้ ยามเย็นอัม พวา จัง หวัดสมุทรสงคราม . ICSEAU-PERSH2011
(10-12 MAY 2011)
2. เอกราช กู้เขียว, วินิดา เจียระนัย และ อัศวิน มณีอินทร์ (2553).สภาพและความต้ องการการ
จัดกิจกรรมนันทนาการของนักเรี ยนโรงเรี ยนภูเขียว สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต
ICSEAU-PERSH2011 (10-12 MAY 2011)
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3. สุทธาจารี ย์ สุระมาตย์ , วินิดา เจี ยระนัย และ อัศวิน มณี อินทร์ (2553).สภาพและความ
ต้ องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อาเภอ เมืองอุทยั ธานี. ICSEAU-PERSH2011 (10-12 MAY 2011)
4. เสกสรร กุญชู , วินิดา เจียระนัย และ อัศวิน มณีอินทร์ (2553).ศึกษาการใช้ เวลาว่างในการ
ประกอบกิ จ กรรมนันทนาการของวัยรุ่ นในเขตพื น้ ที่ หนองจอก กรุ ง เทพมหานคร ICSEAUPERSH2011 (10-12 MAY 2011)
5. สุริชา ดารงศรี ,วินิดา เจียระนัย และ อัศวิน มณีอินทร์ (2553).ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สามชุกตลาด 100 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี . ICSEAUPERSH2011 (10-12 MAY 2011)
3. บทความวิชาการ
4. หนังสือ ตารา
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
อัศวิน มณี อินทร์ (2555). ปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อแรงจูง ใจในการเลือกศึกษาต่อคณะพลศึกษาของนิสิต
ปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ. คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
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
บัณฑิตศึกษา Paradigm in Sport and Leisure
Financial Management and Sport Economics
Strategic Marketing in Sport
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ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
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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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ ประจาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นางอุษากร พันธุ์วานิช
อาจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
662-6495000 ต่อ 22512
usakorn@swu.ac.th
การจัดการกีฬา

ประวัตกิ ารศึกษา
ระดับ
วุฒกิ ารศึกษาที่ได้ รับ
การศึกษา
ปริญญาเอก D.S.M (Sport Management)
ปริญญาโท

กศ.ม. (พลศึกษา)

ปริญญาตรี

กศ.บ. (พลศึกษา)

สถานที่ศึกษา
States Sports Academy,
Alabama, USA.
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พลศึกษา

ปี ที่จบ
การศึกษา
2552
2528
2522

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพมิ พ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. อนุชา มาคะวงศ์, ถนอมศักดิ์ เสนาคา และอุษากร พันธุ์วานิช (2553).การตอบสนองทางสรี รวิทยาใน
การเล่นฟุตบอลเกมเล็กสามแบบ. วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553). หน้ า
225-235
2. กัมปนาท แก้ วดารงชัย, ถนอมศักดิ์ เสนาคาและอุษากร พันธุ์วานิช (2553). ผลการฝึ กความเร็ วในการ
รุก 2 รูปแบบ ที่มีตอ่ เวลาตอบสนองของนักกีฬาปั นจักสีลตั . วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2
(ก.ค.-ธ.ค. 2553). หน้ า 203-214
3. สุรปรี ย์ รัตนกุล, มยุรี ศุภวิบลู ย์, อุษากร พันธุ์วานิช (2553). ผลการฝึ กกล้ ามเนื ้อด้ วยเมติซินบอลที่มีตอ่
ความสามารถในการโถมแทงดาบสากล. วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553)
หน้ า 182-192.
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2. การนาเสนอผลงานวิจัย 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 ตารา
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้ รับ
1. Punvanich, Usakorn (2009). Spectators’ Attitude Toward Professional Football and Volleyball
Sponsorship by Alcohol Companies in Thailand, United States Sports Academy, USA
2. อุษากร สิทธิโชคเจริ ญดี และคุณัตว์ พิธพรชัยกุล (2546). การสร้ างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. ปี ที่8 เล่มที่ 1
3. สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ สนธยา สีละมาด คุณตั ว์ พิธพรชัยกุล และอุษากร สิทธิโชคเจริ ญดี . (2545).
การศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชากรในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ .
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ.
4. สุรปรี ย์ รัตนกุล, มยุรี ศุภวิบลู ย์, อุษากร พันธุ์วานิช (2553). ผลการฝึ กกล้ ามเนื ้อด้ วยเมติซินบอลที่มีตอ่
ความสามารถในการโถมแทงดาบสากล. วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553)
หน้ า 182-192.
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ปริญญาตรี
Artistic Gymnastics
Swimming
Sport Skills Analysis
Sport Business
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บัณฑิตศึกษา

Paradigm in Sport and Leisure
Seminar in Sport and Leisure
Financial Management and Sport Economics
Sport Event and Facility Management
ภาระงานสอนในหลักสูตร
ลาดับที่
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 ตารางเปรี ยบเทียบการปรับปรุ งหลักสูตร
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ตารางเปรี ยบเทียบการปรั บปรุ งหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
ชื่อหลักสูตรปรั บปรุ ง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
1. ปรับชื่อสาขา ตัดสาขาการท่องเที่ยวออกจากหลักสูตร
2. เพื่อปรับปรุงรายวิชา เนื ้อหาให้ ทนั สมัยและเน้ นเนื ้อหาเฉพาะสาขาวิชาเพิ่มมากขึ ้น
3. ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและวาระการปรับปรุงหลักสูตรของ สกอ.
4. ปรับกระบวนการพัฒนานิสิตเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปรี ยบเทียบโครงสร้ างหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552
1. หมวดวิชาแกน
7 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
4. ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม
40 หน่วยกิต
รายละเอียดการปรับปรุ ง
หลักสูตร พ.ศ. 2552
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการกีฬา
นันทนาการและการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts
Program in Sport, Leisure and
Tourism
2. ชื่อปริญญาภาษาไทย
ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การกีฬา นันทนาการและการ

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2556
7 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program
in Sport and Leisure Management

เหตุผลประกอบ
เปลี่ยนแปลงชื่อ
สาขาวิชาจากเดิม
สาขาวิชาการกีฬา
นันทนาการและกา รท่
องเที่ยว เป็ นการ
จัดการกีฬาและ
นันทนาการ

2. ชื่อปริญญาภาษาไทย
ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การ
จัดการกีฬาและนันทนาการ)
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หลักสูตร พ.ศ. 2552
ท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ: ศศ.ม. (การกีฬา
นันทนาการและการท่องเที่ยว)
3. ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม: Master of Arts (Sport,
Leisure and Tourism)
ชื่อย่อ: M.A. (Sport, Leisure and
Tourism)
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
3 ท่ าน
4.1 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี
ศุภวิบลู ย์
4.2 อาจารย์ ดร.อุษากร
พันธุ์วานิช
4.3 อาจารย์ ดร. ล่าสัน เลิศกูล
ประหยัด
5. อาจารย์ ประจาหลักสูตร 5
ท่ าน
5.1 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี
ศุภวิบลู ย์
5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.
ณัฐกฤตย์ ดิฐ วิรุฬห์
5.3 อาจารย์ ดร.อุษากร พันธุ์วานิช
5.4 อาจารย์ ดร. อัศวิน มณีอินทร์
5.5 อาจารย์ ดร. ล่าสัน เลิศกูล
ประหยัด
6. ปรั ชญาของหลักสูตร
การกีฬา นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศอย่างยัง่ ยืน

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556
ชื่อย่อ:ศศ.ม. (การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ)

เหตุผลประกอบ

3. ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม: Master of Arts (Sport and
Leisure Management)
ชื่อย่อ: M.A. (Sport and Leisure
Management)
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่ าน
4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ
รัตนโรจนากุล
4.2 อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
4.3 อาจารย์ ดร. สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์
5. อาจารย์ ประจาหลักสูตร 5 ท่ าน
5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจ
นากุล
5.2 อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
5.3 อาจารย์ ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพนั ธ์
5.4 อาจารย์ ดร. อัศวิน มณีอินทร์
5.5 อาจารย์ ดร.อุษากร พันธุ์วานิช
6. ปรั ชญาของหลักสูตร
ดูรายละเอียดใน
การจัดการกีฬาและนันทนาการเพิ่ม
หลักสูตรฉบับ
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยัง่ ยืน ปรับปรุง พ.ศ.
2556 หน้ า5
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7. วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1 สร้ างความรู้ความสามารถในการ
วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ระหว่างการกีฬา นันทนาการ และ
การท่องเที่ยวด้ วยคุณธรรมและ
จริยธรรม
2 มีความสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ สอดคล้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
รู้เท่าทันองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ใน
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์
3 มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม ซึง่
ส่งผล
ต่อการทางานในวิชาชีพ ที่เอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวม

8. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
ผู้สมัครเข้ าศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556
7. วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
หลักสูตรจะพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะ
ดังต่อไปนี ้
1 มีความรู้ความสามารถในการวิจยั และ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ระหว่าง การกีฬา
และนันทนาการตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพัฒนาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ สู่ความเป็ นเลิศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3 มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม เป็ นผู้นาบริ หาร
พัฒนา ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
กีฬาและนันทนาการ การพัฒนาสภาวะ
แวดล้ อมและการส่งเสริม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติศลิ ปวัฒนธรรมอย่าง
ยัง่ ยืน ซึง่ ส่งผลต่อการทางานในวิชาชีพ ที่เอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวม
8. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
1 เป็ นผู้มี คุณ สมบัติ เ ป็ นไปตามข้ อ บัง คับ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ วย
การศึก ษาระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2554
หมวด 3 การรับเข้ าเป็ นบัณฑิต ข้ อ 17 และ
ข้ อ 18 (ภาคผนวก ค)
2 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย นันทนาการ การจัดการ
นันทนาการ ผู้นานันทนาการ และ/หรื อ
สาขาที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ในกรณีที่สาเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ จะต้ องเป็ น

เหตุผลประกอบ
ดูรายละเอียดใน
หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.
2556 หน้ า 6 -7

ดูรายละเอียดใน
หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.
2556 หน้ า 9
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หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรื อได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ฯ
9. โครงสร้ างหลักสูตร ศศ.ม. มี
9. โครงสร้ างหลักสูตร ศศ.ม. มี จานวน
จานวนหน่วยกิต รวม ตลอด
หน่วยกิต รวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 40 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้
ดังต่อไปนี ้
รายวิชา 28 หน่วยกิต
รายวิชา 28 หน่วยกิต
- หมวดวิชาแกน
7 หน่วยกิต
- หมวดวิชาแกน
7 หน่วยกิต - หมวดวิชาเอก
15 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเอก
15 หน่วยกิต - หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต - ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
- ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
10. หมวดวิชาแกน
10. หมวดวิชาแกน
-พลบ 501 ระเบียบวิธีวิจยั และการ พกน 501 วิธีวิทยาของการวิจยั ทางการกีฬา
วิเคราะห์ทางสถิติ 3(3-0-6)
และนันทนาการ 3(2-2-5)
-พนท 502กระบวนทัศน์การ กีฬา PSL 501 Research Methodology in
นันทนาการและการท่องเที่ยว
Sport and Leisure Management
3(3-0-6)
พกน 502 การวิเคราะห์ทางสถิตทิ างการ
- พนท 601 สัมมนาทางการกีฬา กีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5)
นัน ทนาการและการท่องเที่ยว 1
PSL 502 Statistical Analysis in Sport
1(1-0-2)
and Leisure Management
พกน 503 สัมมนาการจัดการทางการกีฬา
และนันทนาการ 1 1(0-2-1)
PSL 503 Seminar in Sport and Leisure
Management I
12. หมวดวิชาเอก มี 4 วิชาเอก 12. หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้ นิสิต
ดังนี ้
ลงทะเบียนรายวิชา จานวน 15 หน่วยกิต
- การจัดการทางการกีฬา (Sport พกน 511 การจัดการทางการกีฬาและ
Management)
นันทนาการ 3(3-0-6)
- การสื่อสารทางการกีฬา (Sport PSL 511 Sport and Leisure
Communication)
Management

เหตุผลประกอบ

ดูรายละเอียดใน
หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.
2556 หน้ า 12

รายละเอียดใน
หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.
2556 หน้ า 13
คาอธิบายรายวิชา
ในหน้ า17

เปลี่ยนชื่อหมวด
วิชาเอก เป็ นหมวด
วิชาบังคับ
- ไม่แบ่งวิชาเอก
รายละเอียดใน
หลักสูตรฉบับ
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- การจัดการนันทนาการ (Leisure
Management)
- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
นันทนาการ (Ecotourism and
Recreation)
วิชาเอกการจัดการทางการกีฬา
(Sport Management)
- พนท 511 การบริหารจัดการทาง
การกีฬา 3(3-0-6)
- พนท 512 การตลาดทางการกีฬา
3(3-0-6)
- พนท 513 การจัดการทางการเงิน
และเศรษฐศาสตร์ ทางการกีฬา
3(3-0-6)
พนท 611 การจัดกิจกรรมและสิ่ง
อานวยความสะดวกทางการกีฬา
3(3-0-6)
- พนท 612 การบริหารจัดการ
องค์กรและและทรัพยากรด้ าน
บุคลากรทางการกีฬา 3(3-0-6)
วิชาเอก การสื่อสารทางการ
กีฬา
- พนท 521 ทฤษฎีและปรัชญา
สื่อสารทางการกีฬา 3(3-0-6)
- พนท 522 สื่อเพื่อการสื่อสาร
ทางการกีฬา 3(3-0-6)
- พนท 523 กลยุทธ์และการจัดการ
สื่อสารทางการกีฬา 3(3-0-6)
พนท 621 จรรยาบรรณและ
กฎหมายทางการสื่อสาร (3-0-6)
พนท 622 ปั ญญาภิวฒ
ั น์ทางกีฬา

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556
เหตุผลประกอบ
พกน 512 ภาวะผู้นาและจริ ยธรรมทางการ ปรับปรุง พ.ศ.
กีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6)
2556 หน้ า 13
PSL 512 Leadership and Ethics in
คาอธิบายรายวิชา
Sport and Leisure
ในหน้ า17 - 18
พกน 513 การจัดการองค์กรและทรัพยากร
ด้ านบุคคลากรทางกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 513 Sport and Leisure Organization and
Human Resource Management
พกน 514 กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬา
และนันทนาการ 3(3-0-6)
PSL 514 Strategic Marketing in Sport
and Leisure
พกน 515 สัมมนาการจัดการทางการกีฬา
และนันทนาการ 2 3(3-0-6)
PSL 515 Seminar in Sport and Leisure
Management II
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หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556
เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
วิชาเอก การจัดการนันทนาการ
(Leisure Management)
- พนท 531 จิตวิทยาสังคมสาหรับ
นันทนาการ 3(3-0-6)
- พนท 532 การบริหารระบบงาน
นันทนาการ 3(3-0-6)
- พนท 533 ผู้นาองค์การสาหรับ
งานบริการนันทนาการ 3(3-0-6)
- พนท 631 กฎหมายเกี่ยวกับงาน
บริการนันทนาการ 3(3-0-6)
- พนท 632 การวางแผนและการ
จัดการสิ่งอานวยความสะดวกใน
นันทนาการ 3(3-0-6)
วิชาเอก การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
และนันทนาการ - พนท 541
หลักการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
นันทนาการ 3(3-0-6)
- พนท 542 การวางแผนและการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
นันทนาการ3(3-0-6)
- พนท 543 สื่อเพื่อการสื่อสารการ
ท่องเที่ยว 3(3-0-6)
- พนท 641 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื ้นที่
เปราะบาง 3(3-0-6)
- พนท 642 จริยธรรมกับ
สิ่งแวดล้ อมและการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
- พนท 514 กลยุทธ์การตลาด
ทางการกีฬาระดับสูง 3(3-0-6)

เหตุผลประกอบ
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หมวดวิชาเลือก
- พนท 515 การประยุกต์วิจยั
การตลาดทางการกีฬา 3(3-0-6)
- พนท 524การวางแผนและการ
ผลิตสื่อทางการกีฬา 3(3-0-6)
- พนท 525 สื่อสารทางการกีฬา ใน
วิถีสงั คมไทย 3(3-0-6)
- พนท 534 การตลาดในบริ การ
นันทนาการ 3(3-0-6)
พนท 535 การจัดการบุคลากรใน
บริการนันทนาการ 3(3-0-6)
- พนท 544 ความหลากหลาย การ
อนุรักษ์ และการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
- พนท 545 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
- พนท 613 ภาวะผู้นาและ
จริยธรรมทางการกีฬา 3(3-0-6)
- พนท 614 กฎหมายและการ
จัดการกับความเสี่ยงทางการกีฬา
3(3-0-6)
- พนท 616 การสื่อสารทาง
การตลาดแบบครบวงจรทางการ
กีฬา 3(3-0-6)
- พนท 623 สื่อดิจิทลั กับการ
สื่อสารทางการกีฬา 3(3-0-6)
- พนท 624 การรณรงค์การสื่อสาร
ทางการกีฬา 3(3-0-6)
- พนท 633 การเงินและ
งบประมาณในบริการนันทนาการ
3(3-0-6)

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556
หมวดวิชาเลือก
นิสิตต้ องเลือกเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมี
คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ฯ จาก
รายวิชาต่อไปนี ้
พกน 521 การเงินทางการกีฬา 3(3-0-6)
PSL 521 Finance in Sport
พกน 522 การจัดกิจกรรมกีฬาและการ
จัดการสิ่งอานวยความสะดวก 3(3-0-6)
PSL 522 Sport Events and Facilities
Management
พกน 523 จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์
ทางการกีฬา 3(3-0-6)
PSL 523 Psychology of Human
Behavior in Sport
พกน 524 กฎหมายและการจัดการความ
เสี่ยงทางการกีฬา 3(3-0-6)
PSL 524 Legal Aspects and Risk
Management in Sport
พกน 525 การจัดการทางการกีฬาสาหรับ
บุคคลพิเศษ 3(3-0-6)
PSL 525 Sport Management for
People with Special Needs
พกน 526 การสนับสนุนทางการกีฬา
3(3-0-6)
PSL 526 Sport Sponsorship
พกน 527 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม
ทางการกีฬา 3(3-0-6)

เหตุผลประกอบ
รายละเอียดใน
หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.
2556
หน้ า 13-15
คาอธิบายรายวิชา
ในหน้ า19 - 23
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- พนท 634 การบริหารค่ายพัก
แรม 3(3-0-6)
- พนท 643 การจัดการสิ่งแวด
ล้ อมสาหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
พนท 644 การท่องเที่ยวบน
พื ้นฐานธรรมชาติ 3(3-0-6)
- พนท 645 การท่องเที่ยวเชิง
อาสาสมัครและท่องเที่ยวโดยชุมชน
3(3-0-6)

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556
เหตุผลประกอบ
PSL 527 Ethics and Social Issues in
Sport
PSL 528 กระบวนการโอลิมปิ ค 3(3-0-6)
พกน 528 The Olympic Movement
พกน 529 สัมมนาเรื่ องพิเศษทางการ
จัดการกีฬา 3(2-2-5)
PSL 529 Special Topics in Sport
Management
พกน 530 กีฬาและนันทนาการอาเซียน
ศึกษา 3(3-0-6)
PSL 530 ASEAN Study in Sport and
Leisure
พกน 531 การเงินและงบประมาณใน
บริการนันทนาการ 3(3-0-6)
PSL 531 Finance and Budgeting in
Leisure Services
พกน 532 การจัดการสิ่งอานวยความ
สะดวกในนันทนาการ 3(3-0-6)
PSL 532 Leisure Facilities Planning
and Management
พกน 533 จิตวิทยาสังคมทางนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 533 Social Psychology of Leisure
พกน 534 กฎหมายและการจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับงานบริ การนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 534 Legal Aspects and Risk
Management in Leisure Service
พกน 535 การจัดบริการนันทนาการสาหรับ
บุคคลพิเศษ 3(3-0-6)
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หลักสูตร พ.ศ. 2552

หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2556
เหตุผลประกอบ
PSL 535 Leisure Service Management
for People with Special Needs
พกน 536 แนวคิด ทฤษฏีนนั ทนาการ
3(3-0-6)
PSL 536 Concepts and Theories of
Leisure
พกน 537 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม
ทางนันทนาการ 3(3-0-6)
PSL 537 Ethics and Social Issues in
Leisure
พกน 538 สื่อดิจิทลั กับการสื่อสารในงาน
บริการนันทนาการ 3(3-0-6)
PSL 538 Digital Media and Leisure
Service Communication
พกน 539 สัมมนาเรื่ องพิเศษทางการ
จัดการนันทนาการ 3(2-2-5)
PSL 539 Special Topics in Leisure
Management
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