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หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑.  รหัสและช่ือหลกัสูตร  

 ภาษาไทย:  การศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
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๒.  ช่ือปริญญา 

 ช่ือเตม็ (ไทย):   การศึกษาดุษฎีบณัฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา) 

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

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

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

 

๓. วชิาเอก 

 - 

 

๔.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร ๕๕  หน่วยกิต 
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๕.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 ๕.๑  รูปแบบ 

  หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก หลกัสูตร ๓ ปี 

 ๕.๒  ภาษาท่ีใช ้

  ภาษาไทย 

 ๕.๓  การรับเขา้ศึกษา 

  รับเฉพาะนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ๕.๔  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ๕.๕  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 

๖.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

 เร่ิมใชใ้นภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยเป็นหลกัสูตรท่ีปรับปรุงมาจากหลกัสูตร

การศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรใน

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

 คณะกรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการประชุม 

คร้ังท่ี ๖ / ๒๕๕๔  วนัท่ี ๑๙  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   

 สภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี       

๑๒/๒๕๕๔  วนัท่ี   ๒ เดือนกนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔   

 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
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๘.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

 สามารถประกอบอาชีพเป็นนกัวจิยั นกัวชิาการ ท่ีปรึกษาทางดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา อาจารยใ์น

ระดบัอุดมศึกษา ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน วชิาชีพอ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ และพนกังานภาคเอกชน 

 

๙.  ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 
ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตวั

บตัรประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวฒิุและสาขาวชิา 
 

สถาบัน/ 

ปีทีส่ าเร็จ 
นางสาวสาล่ี 
สุภาภรณ์ 

๓๒๑๐๑๐๐๖๐
XXXX 

 

รอง
ศาสตราจารย ์

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

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

นางพิมพา 
ม่วงศิริธรรม 

๓๑๖๙๙๐๐๐๘
XXXX 

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

จุฬาลงกรณ์หาวทิยาลยั /๒๕๔๕ 
จุฬาลงกรณ์หาวทิยาลยั /๒๕๓๘ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ /
๒๕๒๕ 

นายอนนัต ์
มาลารัตน์ 

๓๑๔๐๔๐๐๑๒
XXXX 

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

มหาวทิยาลยันเรศวร /๒๕๕๑ 
 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/
๒๕๓๙ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
/๒๕๓๗ 
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ส.บ. (อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั) 
ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
/๒๕๓๕ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
/๒๕๓๓ 

 
๑๐.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
    ๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
                     สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในปัจจุบนัมีผลต่อทิศทางในการ
พฒันาประเทศ ส่งผลใหป้ระเทศตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงในหลายมิติ  โดยเฉพาะความเส่ียงดา้นความมัน่คงและ
ความเส่ือมถอยของค่านิยมท่ีดีงามของสังคมไทยในประเทศ การสร้างภูมิคุม้กนัประเทศให้เขม้แข็งภายใตห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นสถานการณ์ท่ีท าให้เป็นผลกระทบต่อการศึกษาของชาติ ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการแข่งขนัดา้นการศึกษาระหวา่งสถาบนัในระดบัประเทศ 
และต่างประเทศ 
                     จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ทางดา้นการศึกษา
ไดมี้การสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ชอ้ยา่งหลากหลายมากข้ึน มี
การสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบติัจริง น ามาจดัระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจอย่าง
กวา้งขวาง มีการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนทั้งระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษาท่ีมุ่งสู่
สังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง สังคม
สันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพและทรัพยากร ธรรมชาติย ัง่ยืนอยู่
ภายใตร้ะบบบริหารจดัการประเทศท่ีมีหลกัธรรมาภิบาล ด ารงไวซ่ึ้งระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นพระประมุข ภายใตแ้นวปฏิบติัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงอย่างกา้ว
กระโดดทางเทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยชีีวภาพ และอ่ืนๆ ซ่ึงสร้างความเปล่ียนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจทั้งในดา้นโอกาสและภยัคุกคาม ซ่ึงสถานการณ์ลกัษณะน้ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย และประเทศ
ไทยตอ้งพฒันาเพื่อสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงใหไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
 



 ๕ 

                     ๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
                     การพฒันาท่ีใหค้วามส าคญักบัมิติทางสังคมและวฒันธรรมไปพร้อมๆ กบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
การมีแนวคิดท่ีมุ่งเนน้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา  การพฒันาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนนั้น นอกจากการท าให้
คนในชาติมีรายไดท่ี้ดีข้ึนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ และการเห็น
ความส าคญัของการมีสุขภาพดีแลว้  ประเทศยงัตอ้งค านึงถึงดา้นการศึกษาซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการ
พฒันาทางสังคมและวฒันธรรม โดยท่ีมหาวิทยาลยัได้มีนโยบายให้ทุกหลกัสูตรไดมี้การปรับปรุงหรือสร้าง
หลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงใน
ปัจจุบนัสังคมตอ้งการบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งมี
ศกัยภาพ มีคุณวุฒิท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นคณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระ หน้าท่ีท่ีเป็นหน่วยงานท่ีผลิตบุคลากร
วิชาชีพน้ีโดยตรง จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัให้มีการศึกษาในขั้นท่ีสูงข้ึนไป เพื่อสร้างความกา้วหน้าให้กบั
บุคลากรในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงการพฒันาคน สังคม และวฒันธรรมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง เป็นการพฒันาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และ
มีจิตใจท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาส และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้สภาพแวดลอ้ม
และสถาบนัทางสังคมมีความเขม้แข็งยิง่ข้ึน โดยเฉพาะสถาบนัทางการศึกษาท่ีเป็นท่ียดึเหน่ียวและศูนยร์วมจิตใจ
ใหค้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
                     สภาพการปัจจุบนัมีความตอ้งการบุคลากรทางดา้นสุขศึกษา พลศึกษา และนกับริหารพลศึกษาและ
กีฬาท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพ เพื่อจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และการจดัการด้าน      
พลศึกษาและกีฬาของชาติ ทั้งในดา้นองคค์วามรู้ เทคโนโลยี การปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
จิตส านึกในการส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สามารถพฒันาความรู้ความสามารถได้
ดว้ยตนเอง จึงเป็นความจ าเป็นของสถาบนัการศึกษาผูผ้ลิตบณัฑิตตอ้งจดัพฒันากระบวน การเรียนรู้ให้เหมาะสม
กบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก และบริบทของสังคมไทย ทางคณะพลศึกษาซ่ึงมีความพร้อมทั้งดา้นบุคลากร 
สถานท่ี ครุภณัฑ์ อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก พร้อมท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมในการ
ผลิตบุคลากรทางการศึกษาดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
                     นอกจากน้ี คณะพลศึกษาไดด้ าเนินการรองรับการเปล่ียนแปลงและรักษาสถานะความมัน่คงทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่ือมโยงมิติของการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศกบัมิติความ
เช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาค โดยพิจารณาจากสถานการณ์ในบริบทความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้น ตาม
ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ตอบสนองใน (ร่าง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในการสร้าง



 ๖ 

ภูมิคุ ้มกันโดยการสร้างความเข้มแข็งและการพฒันาความสามารถในการปรับตัวของบัณฑิตให้ทันกับ
สถานการณ์การเช่ือมโยงระหวา่งภูมิภาคท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มระดบั
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในเวทีระหวา่งประเทศ  โดยคณะพลศึกษาไดจ้ดัโครงการประชุม
วิชาการในระดบัอาเซียน ระหว่างวนัท่ี ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์
จังหวัดนครนายก  เป็นการสนับสนุนทางวิชาการและพัฒนาบัณฑิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมให้บณัฑิตไดพ้ฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพและสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาประเทศอยา่งเตม็ท่ี โดยสามารถปรับตวัท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว เป็นการยกระดบัชีวติ รวมกนัเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี มีค่านิยมใน
การอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสันติสุขระหว่างกลุ่มคน ระหวา่งพื้นท่ี และระหว่างวยั พึ่งพาอาศยัและเก้ือกูลกนั
ภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็และเป็นพลงัร่วมของสังคมไทย 
 ๑๒.  ผลกระทบจากจากขอ้ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
                     ๑๒.๑  การพฒันาหลกัสูตร 
                     การพฒันาหลกัสูตรมุ่งเนน้คุณภาพทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชา ตอ้ง
พฒันาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การจัดการศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษาจึงต้องพฒันาผูเ้รียนให้มีองค์ความรู้และสามารถน าไปปฏิบติัได้ในวิถีชีวิต และสามารถจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการพฒันาประเทศได ้ 
                     หลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิตตอ้งพฒันาในดา้นวิชาการ การวิจยั และเทคโนโลยี เพื่อให้เท่าทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวฒัน์ และจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองในอนัท่ีจะท าให้บณัฑิตมี
คุณภาพอยา่งสูงสุด ดว้ยเหตุดงักล่าวคณะพลศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีผลิตบุคลากรดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา มา
เป็นระยะเวลากว่า ๖๐ ปีแลว้ จึงตอ้งด าเนินการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและ        
พลศึกษา ใหมี้ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัความตอ้งการของสังคมในปัจจุบนัและอนาคต  
  ๑๒.๒  ความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 
 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม มีผลต่อทิศทางการ
ก าหนดพนัธกิจของมหาวทิยาลยัดา้นการผลิตบณัฑิต การวจิยั การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
การพฒันาหลกัสูตรจึงเนน้ผลิตใหบ้ณัฑิตมีคุณภาพดา้นวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชา มี
ศกัยภาพในการท าวิจยั โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และการน าผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาสังคม เพื่อ
ตอบสนองยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
 



 ๗ 

๑๓.  ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กับหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน (เช่น รายวชิาที่เปิดสอน
เพือ่ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 
 ไม่มี  
 

หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
๑.  ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 ปรัชญาของหลกัสูตร 
 องคค์วามรู้ดา้นสุขศึกษา พลศึกษา การบริหารพลศึกษาและกีฬาเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันา
คุณภาพชีวติอยา่งย ัง่ยนื  
 ความส าคัญของหลักสูตร 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายใหทุ้กหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัมีการปรับปรุง หรือ   
สร้างหลกัสูตรใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในปัจจุบนัท่ี 
สังคมตอ้งการบุคลากรวชิาชีพครูสุขศึกษา ครูพลศึกษา และผูบ้ริหารพลศึกษาและกีฬา ท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบติังานอยา่งมีศกัยภาพ มีคุณวฒิุท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นคณะพลศึกษาตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีท่ีเป็น 
หน่วยงานท่ีผลิตบุคลากรวิชาชีพครูสุขศึกษา ครูพลศึกษา และผูบ้ริหารพลศึกษาและกีฬา จึงจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการจดัใหมี้การศึกษาในวชิาชีพดงักล่าว เพื่อสร้างความกา้วหนา้ใหก้บับุคลากรในวชิาชีพ 

ในสภาพการณ์ปัจจุบนัประเทศมีความตอ้งการครูสุขศึกษา ครูพลศึกษา และผูบ้ริหารพลศึกษาและ
กีฬาท่ีดี มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไป ในดา้นองคค์วามรู้ เทคโนโลยี การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตส านึก
ในการส่งเสริมให้รักการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ สามารถพฒันาความรู้ความสามารถไดด้ว้ยตนเอง  จึงเป็น
ความจ าเป็นของสถาบนัการศึกษาผูผ้ลิตบณัฑิตในสาขาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ตอ้งจดัพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก และบริบทของสังคมไทย ทางคณะพลศึกษาซ่ึงมีความ
พร้อมทั้งดา้นบุคลากรสถานท่ี ครุภณัฑ ์อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก จึงปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา และมีความพร้อมท่ีจะเปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป 
 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  

 หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษามีวตัถุประสงค ์เพื่อผลิตดุษฎี 
บณัฑิตดงัต่อไปน้ี  
 ๑.  มีความรู้ความสามารถระดบัสูงและเป็นผูน้ าในสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา การบริหารพลศึกษา
และกีฬา                    



 ๘ 

 ๒.  มีความสามารถในกระบวนการวจิยัเพื่อบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ในสาขาสุขศึกษา พลศึกษา 
การบริหารพลศึกษาและกีฬา   

 ๓.  ใชก้ารวจิยัเพื่อสร้างสรรคแ์ละจรรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการในวชิาชีพ และสร้างสรรค์ 
องคค์วามรู้ใหม่ทางดา้นสุขศึกษา พลศึกษา และการบริหารพลศึกษาและกีฬา 

    ๔.  มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าไปใชว้ชิาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา   
 

๒.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต (กศ.ด.) สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา มีแผนพฒันาปรับปรุงท่ีมี
รายละเอียดของแผนการพฒันา ยทุธศาสตร์ และตวับ่งช้ีความส าเร็จ ซ่ึงคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายใน     
๕ ปี นบัจากเปิดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ดงัน้ี 
 พ.ศ. ๒๕๕๕  เปิดรับนิสิตใหม่เป็นรุ่นแรกของหลกัสูตรน้ี 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ใหนิ้สิตปีสุดทา้ย อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยพ์ิเศษประเมินหลกัสูตร 
 พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ท าวจิยัเพื่อประเมินและติดตามผลการใชห้ลกัสูตร 
 พ.ศ. ๒๕๖๑  ปรับปรุงหลกัสูตรตามผลการวจิยั และสถานการณ์ภายนอก 
      ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม 

 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การพฒันาหลกัสูตร 
ก. ท าวจิยัเพื่อประเมินและติดตาม
การใชห้ลกัสูตร 

 
๑.น าผลการประเมินการด าเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.๗มาเป็นขอ้มูล
ในการปรับปรุง 
๒.ก าหนดใหนิ้สิตปีสุดทา้ย 
อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยพ์ิเศษ 
ประเมินหลกัสูตร 
๓.ประเมินความพึงพอใจของ
บณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ
คุณภาพของหลกัสูตร 
๔.วเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ี
มีผลกระทบต่อการผลิตบณัฑิต 

 
๑.มคอ.๗ รายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสูตร 
 
๒.รายงานผลการประเมินจากนิสิต
ปีสุดทา้ย อาจารยผ์ูส้อน และ
อาจารยพ์ิเศษ 
๓.รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ี
มีต่อคุณภาพของหลกัสูตร 
๔.สรุปบทวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 



 ๙ 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ข.  จดัท าหลกัสูตรปรับปรุงฉบบัร่าง ๑.เชิญผูท้รงคุณวุฒิจาก
สถาบนัการศึกษาจากภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งผูป้ระกอบการมา
วพิากษห์ลกัสูตร 
๒.ปรับปรุงหลกัสูตรตามผลการ
วพิากษ ์

๑.รายงานผลการวพิากษจ์าก
ผูท้รงคุณวุฒิ 
 
 
๒.หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง 

การพฒันาการเรียนการสอน 

ค. พฒันาบุคลากรดา้นการท าวจิยั

การเรียนการสอน 

 

๑.สนบัสนุนใหอ้าจารยท์  าวจิยัเพื่อ

พฒันาการเรียนการสอน 

๒.สนบัสนุนแหล่งทุนในการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

๓.ใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมประชุม

วชิาการและเสนอผลงานวจิยัใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 

๔.สนบัสนุนใหอ้าจารยล์าศึกษาต่อ 

ศึกษาดูงาน และท าวจิยัร่วมกบั

คณาจารยใ์นสถาบนัอ่ืน 

๕.บูรณาการการเรียนการสอนกบั

การบริการวชิาการเพื่อความ

เขม้แขง็ของการน าทฤษฎีสู่การ

ปฏิบติั 

 

๑.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมี

งานวจิยั 

๒.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมี

ผลงานวจิยัตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 

๓.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้

ร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอ

ผลงานวชิาการ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

๔.ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีลา

ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และท าวจิยั

ร่วมกบัคณาจารยใ์นสถาบนัอ่ืน 

๕.ร้อยละของกิจกรรมหรือ

โครงการบริการวชิาการและ

วชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการ

พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็

ของสังคมต่ออาจารยป์ระจ า 



 ๑๐ 

หมวดที ่๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

 ๑.๑ ระบบ 

 ระบบการศึกษาใชร้ะบบทวภิาค โดย ๑ ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ สัปดาห์ ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ดว้ยการศึกษาระดบั

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

 ๑.๒ การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 อาจมีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนส าหรับนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนนอกเวลาราชการ 

 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 

 ไม่มี 

 

๒.  การด าเนินการหลกัสูตร 

 ๒.๑ วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาท่ี ๑ เดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน 

 ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 

 ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

 ๒.๒ คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

  ๒.๒.๑ เป็นผูมี้คุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ย 

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

  ๒.๒.๒ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ในสาขาวชิาสุขศึกษา พลศึกษา หรือ สาขาท่ี

เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะตอ้งเป็นมหาวทิยาลยัท่ี ก.พ. รับรอง หรือไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ  

 

 



 ๑๑ 

 ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเขา้ 

 นิสิตท่ีเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรอาจประสบปัญหาดา้นการเรียนในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีตอ้งคน้ควา้

และพึ่งพาตนเอง ความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษ ความรู้ในการวเิคราะห์บทความต่าง ๆ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี

และการขาดแคลนทุนทรัพย ์

 ๒.๔ กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนิสิตในขอ้ ๒.๓ 

 คณะพลศึกษามีวธีิการด าเนินการช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ ดงัต่อไปน้ี 

  ๒.๔.๑ มีโครงการปฐมนิเทศส าหรับนิสิตแรกเขา้เพื่อใหเ้ขา้ใจระบบการเรียน การเขา้ใช้

หอ้งสมุดทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ 

  ๒.๔.๒ มีโครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรับนิสิตท่ีไม่สามารถสอบผา่นภาษาองักฤษ 

  ๒.๔.๓ ก าหนดใหอ้าจารยฝึ์กนิสิตใหว้เิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

พร้อมทั้งเขียนรายงานการวเิคราะห์บทความวชิาการ และบทความวจิยัในแต่ละรายวชิา 

  ๒.๔.๔ ก าหนดใหแ้ต่ละรายวชิาตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนการสอนและฝึกใหนิ้สิตไดใ้ชง้านอยา่งเป็น

ระบบ 

  ๒.๔.๕ ประชาสัมพนัธ์แหล่งทุนทั้งภายใน/ภายนอกสถาบนัใหแ้ก่นิสิตอยา่งต่อเน่ือง 

 ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 

จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับเขา้ศึกษาและคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 

 

จ านวนนิสิต ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

 

 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

ใน

เวลา 

นอก

เวลา 

จ านวนท่ีคาดวา่จะรับ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จ - - - - - - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

จ านวนสะสม ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

 

 



 ๑๒ 

 ๒.๖  งบประมาณ 

 เป็นไปตามระบบงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดข้องคณะพลศึกษา มหาวทิยาลยั           

ศรีนครินครินทรวโิรฒ โดยมีการประมาณการค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตดงัน้ี 
๑.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาในเวลาราชการตลอดหลกัสูตร ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหม่ืนบาท

ถว้น) 
๒.  ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเวลาราชการตลอดหลกัสูตร ๒๗๐,๐๐๐บาท  (สองแสนเจด็หม่ืนบาท

ถว้น) 
 
๒.๗  ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
แบบชั้นเรียนผสมผสานกบัการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education) 
 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเขา้มหาวทิยาลยั 
 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๗ การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต ขอ้ ๓๘ ขอ้ ๓๙ ขอ้ ๔๐ 
ขอ้ ๔๑ ขอ้ ๔๒ (ภาคผนวก ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

๓.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลกัสูตร 

หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบการศึกษาเตม็เวลา 
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
 (แบบ  ๒)  จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๕๕  หน่วยกิต 

๓.๑.๒  โครงสร้างหลกัสูตร 
   รายละเอียด หน่วยกิต 

๑.  ปริญญานิพนธ์ ๓๖ 

๒.  รายวชิา ๑๙ 
     ๒.๑  หมวดวชิาแกน ๗  
     ๒.๒  หมวดวชิาเอก ๙ 
     ๒.๓  หมวดวชิาเลือก ๓  
                                    รวม ๕๕ 

 

หมายเหต:ุ นิสิตระดบัปริญญาเอกอาจไดรั้บการพิจารณาให้เรียนรายวชิาในระดบัปริญญาโท จ านวน ๓             
หน่วยกิต คือ พลบ ๕๐๓ กระบวนทศัน์ในวชิาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา ๓(๓-๐-๖) เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานก่อนลงทะเบียน
เรียนรายวชิาตามหลกัสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔ 

 ๓.๑.๓  รายวชิา 

  ๓.๑.๓.๑ ความหมายของรหสัวชิา 

รหสัตวัอกัษร 

พลบ (PEG)  หมายถึง  รายวชิาในคณะพลศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

รหสัตวัเลข  

เลขตวัแรก   

๗ และ ๘ หมายถึง  ล าดบัรายวชิาในหลกัสูตร  

เลขตวักลาง  

๐   หมายถึง  วชิาแกน  

๑   หมายถึง  แขนงวชิา : การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา 

๒   หมายถึง  แขนงวชิา :  การจดัการเรียนรู้พลศึกษา  

๓   หมายถึง  แขนงวชิา : การบริหารพลศึกษาและกีฬา 

๔ และ ๕  หมายถึง  วชิาเลือก 

๙   หมายถึง  ปริญญานิพนธ์ 

เลขตวัทา้ย หมายถึง  ล าดบัวชิา 

ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 

เลขรหสันอกวงเล็บ หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวชิา 

เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี ๑  หมายถึง  จ านวนชัว่โมงบรรยาย 

เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี ๒ หมายถึง  จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการ 

เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี ๓ หมายถึง  จ านวนชัว่โมงท่ีศึกษาดว้ยตนเอง 

 

 



 ๑๕ 

  ๓.๑.๓.๒ หมวดวชิาแกน วชิาแกน จ านวน ๗ หน่วยกิต จากรายวชิาต่อไปน้ี   
 พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                ๓(๒-๒-๕) 
 PEG 701    Advanced  Statistical Analysis in Health Education and Physical Education 

พลบ ๗๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                ๓(๒-๒-๕) 
 PEG 702    Advanced Research Methodology in Health Education and  Physical Education 

 พลบ ๗๐๓  ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  ๑(๐-๒-๑)

 PEG 703  Retrieve and Review in Health Education and Physical Education  

 

  ๓.๑.๓.๓ หมวดวชิาเอก  ใหนิ้สิตเลือกในแขนงใดแขนงหน่ึง จาก  ๓ แขนงวชิา ดงัน้ี  

 -  การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา (Learning Management in Health Education) 

 -  การจดัการเรียนรู้พลศึกษา (Learning Management in Physical Education) 

 -  การบริหารพลศึกษาและกีฬา  (Administration in Physical Education and Sport) 

หมวดวชิาเอก นิสิตลงทะเบียนรายวชิาตามแขนงวชิา และให้เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 

และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯ 

 

แขนงวชิา : การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

Learning Management in Health Education 

            พลบ ๗๑๑  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ และการประเมินผลทางสุขศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

             PEG 711  Learning Management and Evaluation Model Development in Health Education 

             พลบ ๗๑๒  การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษากบัการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓(๓-๐-๖) 

             PEG 712  Health Education Curriculum Development and Information Technology Management 

 พลบ ๘๑๑  สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา `                 ๓(๒-๒-๕)              

 PEG 811  Seminar on Issues and Trends in Learning Management in Health Education  

 

 

 



 ๑๖ 

แขนงวชิา : การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

  Learning Management in Physical Education 

 พลบ ๗๒๑  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ และการประเมินผลทางพลศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

 PEG 721  Learning Management and Evaluation Model Development in Physical Education 

             พลบ ๗๒๒  การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษากบัการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) 

    PEG 722  Physical Education Curriculum Development and Information Technology  Management 

 พลบ ๘๒๑  สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การจดัการเรียนรู้พลศึกษา                            ๓(๒-๒-๕) 

 PEG 821  Seminar on Issues and Trends in Learning Management in Physical Education  

 

แขนงวชิา : การบริหารพลศึกษาและกฬีา 

Administration in Physical Education and Sport 

 พลบ ๗๓๑  การพฒันาทรัพยากรมนุษยท์างพลศึกษาและกีฬา   ๓(๓-๐-๖) 

 PEG 731  Human Resources Development in Physical Education and Sport 

 พลบ ๗๓๒  การบริหารและการวางแผนกลยทุธ์ทางการพลศึกษาและกีฬา  ๓(๓-๐-๖) 

 PEG  732  Administration and Strategies Planning for Physical Education and Sport  

    พลบ ๘๓๑  สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การบริหารพลศึกษาและกีฬา                 ๓(๒-๒-๕) 
 PEG  831  Seminar on Issues and Trends in Administration in Physical Education and Sport 

               
     ๓.๑.๓.๔ หมวดวชิาเลอืก       
 นิสิตปริญญาเอกทุกวชิาเอกตอ้งเลือกเรียนรายวชิาในหมวดวชิาเลือก หรือรายวชิาในหมวดวชิาเอก
แขนงวชิาอ่ืน ๆ หรือหลกัสูตรอ่ืน ๆภายในคณะพลศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ ๓ หน่วยกิต โดยมีค าแนะน าจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ฯดงัรายวชิาต่อไปน้ี 

 พลบ ๗๔๑  การวเิคราะห์การส่ือสารสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ๓(๓-๐-๖) 

 PEG  741  Analysis in Health Communication and Health Behavior Changed 

 พลบ ๗๔๒  การพฒันาสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม                                    ๓(๓-๐-๖) 
 PEG 742  Health and Environmental Development 



 ๑๗ 

 พลบ ๗๔๓  การวจิยัและพฒันาสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 
 PEG 743  Research and Development in Health Education and Physical Education 
 พลบ ๗๔๔  วจิยัเชิงคุณภาพทางพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ   ๓(๓-๐-๖) 
 PEG 744  Qualitative Research in Physical Education, Sport and Health 
 พลบ ๘๔๑   การประเมินสุขภาพและการจดัการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖) 
 PEG  841  Health Assessment and Health Promotion Programs Management 
 พลบ ๘๔๒  การประเมินความตอ้งการจ าเป็นทางสุขศึกษา        ๓(๓-๐-๖) 
 PEG 842  Needs Assessment in Health Education 
 พลบ ๘๔๓  การประยกุตท์กัษะการเคล่ือนไหวและแนวคิดในผูเ้รียนวยัต่าง ๆ  ๓(๓-๐-๖) 
 PEG 843  Application of Movement Skills and Concept in Various Age Group 
 พลบ ๘๔๔  การวเิคราะห์การสอนพลศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
 PEG 844  Analysis of Elementary and Secondary Teaching Physical Education Method 
 พลบ ๘๔๕  การพฒันาสมรรถนะครูผูส้อนสุขศึกษาและพลศึกษา                  ๓(๒-๒-๕) 
 PEG 845  Competency Development for Health Education and Physical Education Teacher 
 พลบ ๘๔๖  ภาวะผูน้ าทางการบริหารพลศึกษาและกีฬา    ๓(๓-๐-๖) 
 PEG 846  Leadership of Physical Education and Sport Administration 
 พลบ ๘๔๗  การออกก าลงักายส าหรับบุคคลพิเศษ                   ๓(๓-๐-๖) 
 PEG 847  Exercise for Special Populations 
 พลบ ๘๔๘  กลยทุธ์การสอนพลศึกษาพิเศษ     ๓(๓-๐-๖) 
 PEG 848  Instructional Strategies in Special Physical Education 
 พลบ ๘๔๙  การศึกษาอิสระ                     ๓(๒-๒-๕) 
 PEG 849  Independent Study  
        
 ๓.๓.๑.๕  ปริญญานิพนธ์ 

  นิสิตท่ีเขา้ศึกษาจบการศึกษาในระดบัปริญญาเอก ตอ้งท าปริญญานิพนธ์  ๓๖ หน่วยกิต 
 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์    ๓๖ หน่วยกิต 
    PEG 899  Dissertation 

 

 



 ๑๘ 

 ๓.๑.๔  แผนการศึกษา 

(แบบ  ๒) 

การศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ในเวลาราชการ) 

แขนงวชิา : การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที ่๑ 
 พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                  ๓(๒-๒-๕) 

พลบ ๗๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                 ๓(๒-๒-๕) 
 พลบ ๗๐๓  ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   ๑(๐-๒-๑)      
       รวม  ๗ หน่วยกิต 

 
ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๗๑๑  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
 พลบ ๗๑๒  การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษากบัการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓(๓-๐-๖) 
 วชิาเลือก ๑ รายวชิา                         ๓(๓-๐-๖) 
      รวม  ๙ หน่วยกิต 
 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๑ 
 พลบ ๘๑๑  สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา               ๓(๒-๒-๕) 
      รวม  ๓ หน่วยกิต   
 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๒ 
 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 
 

ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๑ 
 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 
 
      ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๒ 
 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 



 ๑๙ 

แขนงวชิา : การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที ่๑ 
 พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                  ๓(๒-๒-๕) 

พลบ ๗๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                 ๓(๒-๒-๕) 
 พลบ ๗๐๓  ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   ๑(๐-๒-๑)      
      รวม  ๗ หน่วยกิต 

   

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๗๒๑  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลทางพลศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

 พลบ ๗๒๒  การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษากบัการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) 

 วชิาเลือก ๑ รายวชิา                         ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๙ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๑ 

 พลบ ๘๒๑  สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การจดัการเรียนรู้พลศึกษา               ๓(๒-๒-๕) 

      รวม  ๓ หน่วยกิต  

   

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 

          

ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๑ 

 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 

       

ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์          ๓๖ หน่วยกิต 

 



 ๒๐ 

แขนงวชิา : การบริหารพลศึกษาและกฬีา 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที ่๑ 
 พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                  ๓(๒-๒-๕) 

พลบ ๗๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                 ๓(๒-๒-๕) 
 พลบ ๗๐๓  ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   ๑(๐-๒-๑)      
      รวม  ๗ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๗๓๑  การพฒันาทรัพยากรมนุษยท์างพลศึกษาและกีฬา   ๓(๓-๐-๖) 

 พลบ ๗๓๒  การบริหารและการวางแผนกลยทุธ์ทางการพลศึกษาและกีฬา  ๓(๓-๐-๖) 

 วชิาเลือก ๑ รายวชิา                         ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๙ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๑ 

 พลบ ๘๓๑  สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การบริหารพลศึกษาและกีฬา                 ๓(๒-๒-๕) 

      รวม  ๓ หน่วยกิต  

   

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๑ 

 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 

       

ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 
 



 ๒๑ 

การศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (นอกเวลาราชการ) 
แขนงวชิา : การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที ่๑ 
 พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                  ๓(๒-๒-๕) 

พลบ ๗๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                 ๓(๒-๒-๕) 

     รวม  ๖ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๗๐๓  ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   ๑(๐-๒-๑)  

 พลบ ๗๑๑  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

 พลบ ๗๑๒  การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษากบัการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ         ๓(๓-๐-๖) 

             รวม  ๗ หน่วยกิต 

     

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๑ 

 พลบ ๘๑๑  สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา                ๓(๒-๒-๕) 

 วชิาเลือก ๑ รายวชิา                         ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๖ หน่วยกิต  

   

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 

ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๑ 

 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 

ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์     ๓๖ หน่วยกิต

          



 ๒๒ 

แขนงวชิา : การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที ่๑ 
 พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                  ๓(๒-๒-๕) 

พลบ ๗๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                 ๓(๒-๒-๕) 

           รวม  ๖ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๗๐๓  ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   ๑(๐-๒-๑)  

 พลบ ๗๒๑  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลทางพลศึกษา ๓(๓-๐-๖) 

 พลบ ๗๒๒  การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษากบัการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ           ๓(๓-๐-๖) 

             รวม  ๗ หน่วยกิต 

     

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๑ 

 พลบ ๘๒๑  สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การจดัการเรียนรู้พลศึกษา                ๓(๒-๒-๕) 

 วชิาเลือก ๑ รายวชิา                         ๓(๓-๐-๖) 

      รวม  ๖ หน่วยกิต  

   
ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 
 

ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๑ 
 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 

 
ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๒ 

           พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์     ๓๖ หน่วยกิต 

  

 



 ๒๓ 

แขนงวชิา : การบริหารพลศึกษาและกฬีา 

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที ่๑ 
 พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                  ๓(๒-๒-๕) 

พลบ ๗๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                 ๓(๒-๒-๕) 

           รวม  ๖ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๑ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๗๐๓  ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   ๑(๐-๒-๑)  

 พลบ ๗๓๑  การพฒันาทรัพยากรมนุษยท์างพลศึกษาและกีฬา   ๓(๓-๐-๖) 

 พลบ ๗๓๒  การบริหารและการวางแผนกลยทุธ์ทางการพลศึกษาและกีฬา                   ๓(๓-๐-๖) 

             รวม  ๗ หน่วยกิต 

 

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๑ 

 พลบ ๘๓๑   สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การบริหารพลศึกษาและกีฬา                           ๓(๒-๒-๕) 

 วชิาเลือก ๑ รายวชิา                         ๓(๓-๐-๖) 
      รวม  ๖ หน่วยกิต  
   

ปีที ่๒ ภาคการศึกษาที ่๒ 
 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 
 

ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๑ 
 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์             ๓๖ หน่วยกิต 

 
ปีที ่๓ ภาคการศึกษาที ่๒ 

 พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์     ๓๖ หน่วยกิต
          

 



 ๒๔ 

๓.๑.๕  ค าอธิบายรายวชิา 
พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา                         ๓(๒-๒-๕) 
PEG 701    Advanced  Statistical Analysis in Health Education and Physical Education 
 หลกัสถิติและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของขอ้มูลและค่าเฉล่ีย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การทดสอบความสัมพนัธ์และการวิเคราะห์การถดถอย  โฮเทลล่ิงที
แสควร์ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จ าแนก
กลุ่ม การวเิคราะห์พหุระดบั การประยุกตใ์ชส้ถิติทางสุขศึกษาและพลศึกษา และการฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์สถิติแต่ละตวั 
 
พลบ ๗๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา      ๓(๒-๒-๕) 
PEG 702    Advanced Research Methodology in Health Education and  Physical Education 
 รากฐานทางปรัชญา ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสานวิธี การประยุกต์ใชใ้นงาน
สุขศึกษาและพลศึกษา จุดอ่อนจุดแข็งของการวิจยัแต่ละประเภทและการวิจยัเชิงสหวิทยาการ การออกแบบการ
วิจยัขั้นสูง  การสังเคราะห์งานวิจยั การบริหารงานวิจยั  การประเมินงานวิจยั และการฝึกปฏิบติัการวิจยัทางสุข
ศึกษาและพลศึกษา  
 

 

พลบ ๗๐๓  ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา     ๑(๐-๒-๑) 
PEG 703    Retrieve and Review in Health Education and Physical Education   
 สืบคน้ แสวงหา และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีสนใจในสาขาวิชาสุขศึกษาและ   
พลศึกษา วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และประมวลผลการศึกษาท่ีผา่นมาเพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางการเขียน
ทบทวนวรรณกรรมการวจิยัของตนเองในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของการวจิยัในวชิาชีพ 
 
หมวดวชิาเอก 
แขนงวชิา : การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 
พลบ ๗๑๑  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
PEG 711     Learning Management and Evaluation Model Development in Health Education 
 การวเิคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาท่ีเหมาะสม การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั สร้างสรรค์นวตักรรมการเรียนรู้  การสร้างและจดัส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  การ
ออกแบบเคร่ืองมือและวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  



 ๒๕ 

พลบ ๗๑๒  การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษากบัการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓(๓-๐-๖) 
PEG 712      Health Education Curriculum Development and Information Technology Management 
 แนวคิด และการวิเคราะห์ระบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหลักสูตรสุขศึกษา การ
ออกแบบหลกัสูตร การก าหนดจุดมุ่งหมายและเน้ือหา การน าหลกัสูตรไปใช ้การประเมินหลกัสูตร การปรับปรุง
และเปล่ียนแปลงหลกัสูตรสุขศึกษา โดยประยกุตใ์ชส้ารสนเทศและเทคโนโลยทีางสุขศึกษา  
 
พลบ ๘๑๑  สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
PEG  811   Seminar on Issues and Trends in Learning Management in Health Education 
 การศึกษาคน้ควา้ งานวจิยัและทฤษฎ่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา การน าเสนอผล 
การศึกษาคน้ควา้  และการจดัประชุมสัมมนา เก่ียวกบัประเด็นและแนวโนม้ในสาขาวชิาชีพสุขศึกษา  
 
แขนงวชิา :  การจัดการการเรียนรู้พลศึกษา 
พลบ ๗๒๑    การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้และการประเมินผลทางพลศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
PEG 721     Learning Management and Evaluation Model Development in Physical Education 
 การวเิคราะห์รูปแบบการจดัการเรียนรู้พลศึกษาท่ีเหมาะสม การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั สร้างสรรค์นวตักรรมการเรียนรู้  การสร้างและจดัส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  การ
ออกแบบเคร่ืองมือและวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  
   
พลบ ๗๒๒ การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษากบัการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) 
PEG 722  Physical Education Curriculum Development and Information Technology Management 
 แนวคิด และการวิเคราะห์ระบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหลักสูตรพลศึกษา การ
ออกแบบหลกัสูตร การก าหนดจุดมุ่งหมายและเน้ือหา การน าหลกัสูตรไปใช ้การประเมินหลกัสูตร การปรับปรุง
และเปล่ียนแปลงหลกัสูตรพลศึกษา โดยประยกุตใ์ชส้ารสนเทศและเทคโนโลยทีางพลศึกษา  
 
พลบ ๘๒๑  สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การจดัการเรียนรู้พลศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 
PEG  821   Seminar on Issues and Trends in Learning Management in Physical Education 
 การศึกษาคน้ควา้ งานวจิยัและทฤษฎ่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้พลศึกษา การน าเสนอผล 
การศึกษาคน้ควา้  และการจดัประชุมสัมมนา เก่ียวกบัประเด็นและแนวโนม้ในสาขาวชิาชีพพลศึกษา 
 



 ๒๖ 

แขนงวชิา :  การบริหารพลศึกษาและกฬีา 
พลบ ๗๓๑  การพฒันาทรัพยากรมนุษยท์างพลศึกษาและกีฬา   ๓(๓-๐-๖) 
PEG 731     Human Resources Development in Physical Education and Sport 
 ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์แนวคิดทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีท่ีมีผล
ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีการวางแผน การวิเคราะห์และการก าหนดนโยบาย การวาง
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันานโยบายและการประเมินนโยบาย การแสวงหาและใชท้รัพยากร การ
บริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน การบริหารงบประมาณ การเงิน และบญัชี 
 
พลบ ๗๓๒  การบริหารและการวางแผนกลยทุธ์ทางการพลศึกษาและกีฬา  ๓(๓-๐-๖) 
PEG 732      Administration and Strategies Planning for Physical Education and Sport 
 หลกัการทฤษฎีทางการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ การน าไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงาน การ
สร้างองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการพลศึกษาและกีฬายุคใหม่ การก าหนดวิสัยทศัน์ และเป้าหมายขององคก์ร 
โครงสร้างการบริหาร ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศและวฒันธรรมองค์กร การประเมินแผนและประเมินโครงการ 
การพฒันาและการเปล่ียนแปลงองคก์ร  
 
พลบ ๘๓๑  สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การบริหารพลศึกษาและกีฬา  ๓(๒-๒-๕) 
PEG 831     Seminar on Issues and Trends in Administration in Physical Education and Sport  
 การศึกษาคน้ควา้ งานวจิยัและทฤษฎ่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารพลศึกษาและกีฬา การน าเสนอผล 
การศึกษาคน้ควา้  และการจดัประชุมสัมมนา เก่ียวกบัประเด็นและแนวโนม้ในสาขาวชิาชีพพลศึกษาและกีฬา  
 
หมวดวชิาเลอืก 
พลบ ๗๔๑   การวเิคราะห์การส่ือสารสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ๓(๓-๐-๖) 
PEG  741     Analysis in Health Communication and Health Behavior Changed 
 การวิเคราะห์วิธีการส่ือสารสุขภาพ การประยุกตใ์ช้ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ  แนวทางการให้ขอ้มูลสารสนเทศด้านสุขภาพท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคล สถาบนั และองค์การ 
นโยบายการดูแลสุขภาพ การจดัการปัญหาสุขภาพท่ีส าคญัของประเทศ โดยใช้ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและการส่ือสารสุขภาพ 
 
 



 ๒๗ 

พลบ ๗๔๒  การพฒันาสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม    ๓(๓-๐-๖) 
PEG 742       Health and Environmental Development 
 ประเด็นและแนวโน้มของภาวะเส่ียง การเจ็บป่วย และพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกนัโรค กระบวนการพฒันาสุขภาพ
และส่ิงแวดลอ้มทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยอาศยัเครือข่ายดา้นสุขภาพ การพฒันาสมรรถนะของบุคลากร
ดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
 
พลบ ๗๔๓  การวจิยัและพฒันาสุขศึกษาและพลศึกษา    ๓(๓-๐-๖) 
PEG 743      Research and Development in Health Education and Physical Education 
 แนวคิด หลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้การวิจยัเพื่อพฒันางานดา้น 
สุขศึกษาและพลศึกษา การสังเคราะห์และการน าผลงานวจิยัและพฒันาไปใช ้
            
พลบ ๘๔๑    การประเมินสุขภาพและการจดัการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖) 
PEG  841      Health Assessment and Health Promotion Programs Management 
 แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินสุขภาพ  ทกัษะการประเมินสุขภาพ การประยุกต์ทฤษฎีการสร้างเสริม
สุขภาพ และการน าผลการประเมินสุขภาพไปใชใ้นการจดัการโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ชุมชน 
และพื้นท่ีต่าง ๆ แนวคิดและหลกัการของการวางแผน ออกแบบ ด าเนินการและประเมินผลโครงการสร้างเสริม
สุขภาพ     
 
พลบ ๘๔๒  การประเมินความตอ้งการจ าเป็นทางสุขศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 
PEG 842       Needs Assessment in Health Education 
 หลกัการและแนวคิดการประเมินความตอ้งการจ าเป็นทางสุขศึกษา ขั้นตอนและเทคนิคการส ารวจ
ขอ้มูลเพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็น การวิเคราะห์ขอ้มูล สาเหตุ และการจดัล าดับความส าคญัของความ
ตอ้งการจ าเป็น การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหาสุขศึกษา กระบวนการวิจยัการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นและการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ทางสุขศึกษา 
 
 
 
 



 ๒๘ 

พลบ ๘๔๓  การประยกุตท์กัษะการเคล่ือนไหวและแนวคิดในผูเ้รียนวยัต่าง ๆ   ๓(๓-๐-๖) 
PEG 843      Application of Movement Skills and Concept in Various Age Learners 
 หลกัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าแนกทกัษะการเคล่ือนไหวและแนวคิดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว  การ
จ าแนกระดบัทกัษะและความสามารถในการเคล่ือนไหว การพฒันาทกัษะและการเลือกแนวคิดในกลุ่มผูเ้รียนท่ี
วยัแตกต่างกนั รูปแบบการสร้างเสริมทกัษะการเคล่ือนไหวของคนในวยัต่าง ๆ  
 
พลบ ๘๔๔  การวเิคราะห์การสอนพลศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ๓(๓-๐-๖) 
PEG 844      Analysis of Elementary and Secondary Teaching Physical Education Methods 
 หลกั แนวคิด ทฤษฎีวิเคราะห์การสอนทกัษะการเคล่ือนไหว การเล่นและการออกก าลงักายส าหรับ
เด็กปฐมวยั ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา รูปแบบกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการตามวยั การประเมินเพื่อ
จ าแนกระดบัทกัษะของผูเ้รียนและการประยกุตว์ธีิการสอนใหส้อดคลอ้งกนั  
 
พลบ ๘๔๕   การพฒันาสมรรถนะครูผูส้อนสุขศึกษาและพลศึกษา   ๓(๒-๒-๕) 
PEG 845       Competency Development for Health Education and Physical Education Teacher 
 ความรู้ และสมรรถนะของครูผูส้อนสุขศึกษาและพลศึกษา สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งของบุคลากร
ทางการศึกษา การฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะครูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
พลบ ๘๔๖  ภาวะผูน้ าทางการบริหารพลศึกษาและกีฬา    ๓(๓-๐-๖) 
PEG 846    Leadership of Physical Education and Sport Administration  
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า บทบาทและหนา้ท่ีของผูน้ า การพฒันาทกัษะผูน้ าทางพลศึกษา
และกีฬา การวเิคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการของผูน้ า การประยกุตห์ลกัการบริหารและจดัการพลศึกษา ปัญหา
เก่ียวกบัการจดัการด้านบุคลากร การเงิน และส่ิงอ านวยความสะดวก  จริยธรรมและกฎหมายในหน่วยงาน       
พลศึกษาและกีฬา 
 
พลบ ๘๔๗  การออกก าลงักายส าหรับบุคคลพิเศษ    ๓(๓-๐-๖) 
 PEG 847    Exercise for Special Populations 
 ศึกษาคน้ควา้ความเก่ียวข้องและประโยชน์ของการออก าลงักายส าหรับบุคคลพิเศษ อภิปรายถึง
ขอ้จ ากดัของความพิการต่าง ๆ ขอ้แนะน าการออกก าลงักายเก่ียวกบัโรคปลอกประสาทอกัเสบ โรคขอ้ เบาหวาน 
โรคอว้น ผูสู้งอาย ุและโรคอ่ืน ๆใหเ้หมาะกบัพยาธิสภาพ 



 ๒๙ 

พลบ ๘๔๘  กลยทุธ์การสอนพลศึกษาพิเศษ     ๓(๓-๐-๖) 
PEG 848   Instructional Strategies in Special Physical Education 
 ออกแบบและจดัการพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษประเภทต่าง ๆ ศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัขอ้จ ากดั
ของความพิการท่ีมีต่อการปฎิบัติกิจกรรมพลศึกษา องค์ประกอบท่ีต้องพิจารณาเก่ียวกับพยาธิสภาพและ
บุคลิกลกัษณะ กลยุทธ์การสอน ตลอดจนกิจกรรมเสนอแนะและกิจกรรมตอ้งห้ามในการเรียนพลศึกษาส าหรับ
บุคคลพิเศษ  
 
พลบ ๘๔๙  การศึกษาอิสระ      ๓(๒-๒-๕) 
PEG 849   Independent Study  
 คน้ควา้ อ่าน วพิากษแ์ละวเิคราะห์หวัขอ้ท่ีผูเ้รียนเลือกเก่ียวกบัวชิาเอกการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา หรือ 
การจดัการเรียนรู้พลศึกษา หรือ การบริหารพลศึกษาและกีฬา  ศึกษาหวัขอ้ท่ีสนใจภายใตค้  าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา และน าเสนอผลการศึกษา   
 
พลบ ๘๙๙  ปริญญานิพนธ์      ๓๖     หน่วยกิต 
PEG 899     Dissertation 

การวิจยัในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาเอกการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา หรือการ
จดัการเรียนรู้พลศึกษา หรือ การบริหารพลศึกษาและกีฬา  

 



 ๓๐ 

๓.๒ ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 ๓.๒.๑ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 
ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตวั        

บตัรประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

คุณวฒิุและสาขาวชิา 
 

สถาบัน/ปีทีส่ าเร็จ 

นางสาวสาล่ี 
สุภาภรณ์ 

๓๒๑๐๑๐๐๖๐
XXXX 

 

รอง
ศาสตราจารย ์

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

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

นางพิมพา 
ม่วงศิริธรรม 

๓๑๖๙๙๐๐๐๘ 
XXXX 

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

จุฬาลงกรณ์หาวทิยาลยั /๒๕๔๕ 
จุฬาลงกรณ์หาวทิยาลยั /๒๕๓๘ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ /
๒๕๒๕ 

นายอนนัต ์
มาลารัตน์ 

๓๑๔๐๔๐๐๑๒ 
XXXX 

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

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



 ๓๑ 

นายพชัร์ชศกัด์ิ  
ธญัประจญับาน 

๓๑๐๒๒๐๑๘๓ 
XXXX 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั /
๒๕๔๖ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/ 
๒๕๓๘ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั/
๒๕๓๗ 
มหาวทิยาลยัมหิดล / ๒๕๓๒ 
 

นางสาวสุนนัทา 
ศรีศิริ 

๓๑๑๐๔๐๑๑๘ 
XXXX 

ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

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

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

  

  ๓.๒.๒ อาจารยป์ระจ า 

ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตวั        

บตัรประชาชน 

ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวฒิุและสาขาวชิา 

 

นางสาวสาล่ี สุภาภรณ์ ๓๒๑๐๑๐๐๖๐XXXX 

 

รองศาสตราจารย ์ Ed.D. (Physical 

Education: Pedagogy)  

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

Supervision) 

นายเทเวศร์ พิริยะพฤนท ์ ๓๑๐๑๔๐๐๐๙XXXX รองศาสตราจารย ์ ค.ม. (พลศึกษา) 

นายธงชยั เจริญทรัพยม์ณี ๓๒๔๐๑๐๐๒๔XXXX รองศาสตราจารย ์ ค.ม. (พลศึกษา) 

นายไพบูลย ์ศรีชยัสวสัด์ิ ๓๓๐๙๙๐๑๒๘XXXX รองศาสตราจารย ์ กศ.ม. (พลศึกษา) 

นางสาวพรสุข หุ่นนิรันดร์ ๓๑๐๐๖๐๑๓๐XXXX รองศาสตราจารย ์ H.S.D. (Health and Safety 

Education)  



 ๓๒ 

นายภาคภูมิ รัตนโรจนากลู ๓๔๖๐๗๐๐๐๔XXXX รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.(การจดัการทาง    

การกีฬา) 

นายทรงพล ต่อนี ๓๗๓๐๔๐๐๓๐XXXX ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (อายรุศาสตร์      

เขตร้อน) 

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

Management) 

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

Sport Psychology) 

นางพิมพา ม่วงศิริธรรม ๓๑๖๙๙๐๐๐๘XXXX อาจารย ์ ค.ด. (พลศึกษา) 

นายอนนัต ์มาลารัตน์ ๓๑๔๐๔๐๐๑๒XXXX อาจารย ์ กศ.ด. (วจิยัและ

ประเมินผลการศึกษา) 

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

 

 ๓.๒.๓  อาจารยพ์ิเศษ 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล คุณวฒิุและสาขาวชิา 

๑. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชนี ขวญับุญจนั ค.ด. (พลศึกษา) 

๒. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญส่ง โกสะ Ph.D. (Physical Education) 

๓. รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ กศ.ด.(พฒันศึกษาศาสตร์) 

๔. รองศาสตราจารย ์ดร.เอมอชัฌา วฒันบุรานนท ์ Ed.D. (School and Community Health 

Education) 

๕. รองศาสตราจารย ์ดร. สุจิตรา สุคนธทรัพย ์ ค.ด. (พฒันศึกษา) 

๖. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐั อินทรปาณ Ph.D. (Physical Education) 

๗. อาจารย ์ดร.ศกัด์ิชาย ทพัสุวรรณ Ph.D. (Physical Education) 

๘. อาจารย ์ดร. ปัทมา กิติถาวร Ed.D. (Curriculum and Instruction) 

๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุรียพ์นัธ์ุ วรพงศธร ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 



 ๓๓ 

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 

 ไม่มี 

 ๔.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  -  

 ๔.๒  ช่วงเวลา 

  -  

 ๔.๓  การจดัเวลาและตารางสอน 

  -  

๕.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

 ขอ้ก าหนดในการวจิยัตอ้งเป็นหวัขอ้ทางสาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา ซ่ึงเป็นไปตามแขนงวชิาท่ี

นิสิตเลือกเขา้ศึกษา และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 ๕.๑  ค าอธิบายโดยยอ่ 

 การวจิยัรายบุคคลทางสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ซ่ึงเป็นไปตามแขนงวิชาท่ีนิสิตเลือกเขา้ศึกษา 

เป็นงานวิจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในแก่นสาระของสาขาวชิา งานวจิยัควรมีความส าคญัและแสดงใหเ้ห็น

ถึงความสามารถของผูเ้รียนในการน าผลการวิจยัไปพฒันาคุณภาพการศึกษาดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา โดยเนน้

จริยธรรมในการวิจยั 

 ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กล่าวคืองานวจิยัตอ้ง

สามารถพิสูจน์ได ้ผลการวจิยัสามารถอธิบายไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ รวมทั้งน าไปพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการ

เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา และการบริหารพลศึกษาและกีฬา ซ่ึงนิสิตสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้ไป

สร้างงานวจิยัไดด้ว้ยตนเองต่อไป 

 ๕.๓  ช่วงเวลา 

 ภาคการศึกษาท่ี ๓ เป็นตน้ไป 

 ๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 

 ปริญญานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 



 ๓๔ 

 ๕.๕  การเตรียมการ 

 คณะพลศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือนิสิตดา้นวจิยัและ

วชิาการ โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

  ๕.๕.๑  จดัโครงการสัมมนาในแต่ละแขนงวชิาเพื่อใหมี้ความรู้ดา้นวิจยัและกระบวนการวจิยั ใน

ภาคการศึกษาท่ี ๓ 

  ๕.๕.๒  จดัระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก าหนดตารางเวลาและจดัท าบนัทึกการให้

ค  าปรึกษาแก่นิสิต 

  ๕.๕.๓  ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ์ 

 ๕.๖  กระบวนการประเมินผล 

 หลกัสูตรก าหนดใหมี้การสอบเคา้โครงการปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และตอ้งมีการตีพิมพ์

ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 



 ๓๕ 

หมวดที ่๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

๑.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย ์และเสียสละเพื่อ
สังคม 

ส่งเสริม และสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณในการท างารนวจิยั ไม่บิดเบือน
ขอ้มูล เพื่อใหไ้ดผ้ลการวเิคราะห์ตามท่ีตอ้งการ มีการจดักิจกรรมการเก็บขอ้มูล 
กิจกรรมค่ายการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อใหนิ้สิตไดป้ระยกุตค์วามรู้ใน
การสอนวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

๒.สามารถน าความรู้ดา้น
การเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาไปท างานวจิยั และ
ประยกุตใ์นการประกอบ
อาชีพและการศึกษาต่อ
ระดบัสูง 

รายวชิาต่าง ๆในหลกัสูตรเนน้ความรู้ดา้นทฤษฎีการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
และการประยกุตใ์ช ้

๓.มีทกัษะการคิดวเิคราะห์
อยา่งมีตรรกะ 

ทุกรายวชิาตอ้งมีกิจกรรมการเรียน การตั้งค  าถามในระดบัวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
การน าไปใช ้มีการฝึกตั้งขอ้โตแ้ยง้อยา่งมีเหตุผล รวมทั้งการมอบหมายงานท่ีท า
ใหนิ้สิตไดฝึ้กทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา ท าโครงการวจิยัการเรียน การเขียน
รายงานวจิารณ์บทความ 

๔.มีทกัษะในการใหค้  า
เสนอแนะอยา่งสร้างสรรค ์

ใหนิ้สิตประเมินการน าเสนอผลงานในชั้นเรียนทั้งของตนเองและเพื่อน และ
แสดงความคิดเห็นบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

๕.มีทกัษะในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง เป็นผูใ้ฝ่รู้ 

มีการใชบ้ทเรียนออนไลน์ผสมผสานกบัการเรียนในชั้นเรียน มีการมอบหมายงาน
ใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

๖.มีทกัษะในการแกไ้ข
ปัญหา มีความอดทนต่อ
ปัญหาและอุปสรรค 

มีการแกโ้จทยปั์ญหาจากขอ้มูลการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การเก็บ
ขอ้มูลภาคสนาม รวมทั้งการท างานวจิยั 

๗.มีความสามารถในการ
ท างานเป็นหมู่คณะ 

มีการมอบหมายงานกลุ่ม เนน้การอภิปรายและสัมมนา การจดัโครงการ 

 

 



 ๓๖ 

 ๒. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

  ๒.๑  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม กลยทุธ์การสอน วธีิการวดัและประเมิน 

๑.มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต มี
จรรยาบรรณทางวชิาการ/วจิยั และมีจิตอาสา 

- ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน
จรรยาบรรณทางวชิาการ/วจิยั
ทุกรายวชิา 
-ก าหนดใหมี้นิสิตจดักิจกรรม/
โครงการบริการวชิาการแก่
สังคม 

-การพิจารณาผลงานของ
นิสิตและมีบทลงโทษ
หากคดัลอกผลงานของ
ผูอ่ื้น 
-การสรุปผลการรายงาน
ผลการจดักิจกรรม/
โครงการ 

๒.ตระหนกัถึงคุณค่าของวชิาชีพครูสุขศึกษาและ
พลศึกษา มีความเป็นกลาง มีความรู้ความเขา้ใจ 
เคารพศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 

-จดักิจกรรมให้นิสิตเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม 
-ท ากิจกรรมวเิคราะห์ขอ้มูล
การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและ      
พลศึกษา 

-การบนัทึกและจดัระบบ
ขอ้มูลการจดัการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
-การสังเกตพฤติกรรม
ดา้นทศันคติ เนน้ความ
เป็นกลางในการวเิคราะห์
การจดัการเรียนรู้          
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๓.เป็นผูใ้ฝ่รู้ มีความเป็นผูน้ าทางวชิาการ เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

-ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
-อภิปราย สัมมนาในชั้นเรียน 
และน าเสนอผลงาน 

-การสังเกตพฤติกรรม 
การเป็นผูน้ ากลุ่ม และ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
-การน าเสนอรายงาน 

๔.มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ และ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของสังคม 

-ก าหนดบทลงโทษหากส่งงาน
ล่าชา้กวา่ก าหนด และกระท า
การใด ๆท่ีขดัต่อขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั 

-การประเมินจากการเขา้
ชั้นเรียนตรงเวลาและการ
ส่งงานตามก าหนดเวลาท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

    

 

 



 ๓๗ 

   ๒.๒  ดา้นความรู้  
ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ กลยทุธ์การสอน วธีิการวดัและประเมิน 

๑.มีความรู้และความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้  
สุขศึกษาและพลศึกษา 

- บรรยาย อภิปราย สัมมนา
ร่วมกนัระหวา่งอาจารยก์บั
นิสิต 
-วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการจดัการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โดยใชท้ฤษฎีท่ีทนัสมยั 
-เชิญผูเ้ช่ียวชาญมาบรรยายใน
รายวชิาต่าง ๆ 
-เขา้ร่วมสัมมนากบัหน่วยงาน
ภายนอก 

-แบบฝึกแกโ้จทยปั์ญหา 
ขอ้มูลการจดัการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
-การสอบกลาง และปลาย
ภาคการศึกษา 
-การท าโครงงาน/รายงาน 
-การน าเสนอผลงาน 
-การสรุปบทความวิจยั
และการเขียนวพิากษ ์

๒.สามารถสร้างงานวจิยัจากความรู้ดา้นการ
จดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเผยแพร่
งานในระดบัชาติหรือ นานาชาติ  

-ก าหนดใหนิ้สิตศึกษาคน้ควา้
ในหวัขอ้ท่ีสนใจ 
-ฝึกการท างานวิจยัเด่ียว 
-ฝึกนิสิตใหเ้ป็นผูช่้วยวจิยั 

-การน าเสนอหวัขอ้วิจยั 
และน าเสนองานวิจยั 
-สอบเคา้โครงวิจยั 
-สอบปากเปล่า 

๓.ติดตามความกา้วหนา้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง
ทางวชิาการและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

-ก าหนดใหนิ้สิตเผยแพร่
บทความวจิยั 
-จดัโครงการศึกษา ดูงาน 
-ใหนิ้สิตเขา้ร่วมสัมมนาทาง
วชิาการ 
-ก าหนดใหนิ้สิตศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองแลว้น ามารายงาน
ในหอ้งเรียน 

-การน าเสนอผลงานวิจยั 
-จ านวนผลงานวจิยัท่ี
ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
-จ านวนนิสิตท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 
-ประเมินคุณภาพการ
รายงานของนิสิต 

 

 

 

 



 ๓๘ 

 ๒.๓  ดา้นทกัษะทางปัญญา  
ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา กลยทุธ์การสอน วธีิการวดัและประเมิน 

๑.สามารถวเิคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์
ทางการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดย
ใชท้ฤษฎีทางการจดัการเรียนรู้ 

- ท  าแบบฝึกแกโ้จทยปั์ญหา
ทางดา้นการจดัการเรียนรู้            
สุขศึกษาและพลศึกษา 

-ขอ้สอบแต่ละรายวชิา
เนน้การคิดวเิคราะห์ 
 

๒.สามารถสนบัสนุน โตแ้ยง้หรือทา้ทายทฤษฎี
อนัน ามาซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่ 

-จดัอภิปราย สัมมนา 
-ฝึกการใชภ้าษาในการส่ือสาร
เพื่อการวพิากษเ์ชิงสร้างสรรค ์

-การน าเสนอผลงาน 
-การวพิากษง์านของผูอ่ื้น 

๓.สามารถบูรณาการงานวจิยัดา้นการจดัการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อน าไปพฒันาวชิาการและ
วชิาชีพ 

-กิจกรรม/โครงการบริการ
วชิาการแก่สังคม 

-จ านวนกิจกรรม/
โครงการ 

๔.รู้เท่าทนัและมีวจิารณญาณในการวเิคราะห์
ปรากฏการณ์ทางการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

-มีการท างานเก็บขอ้มูลดา้น
การจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและ      
พลศึกษา 

-จ านวนงานวจิยั
ภาคสนาม 

 ๒.๔  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  
ผลการเรียนรู้ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผดิชอบ 
กลยทุธ์การสอน วธีิการวดัและประเมิน 

๑.สามารถใชภ้าษาไทยในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

-จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อให้นิสิตไดฝึ้ก
การใชภ้าษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
-อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
-เขา้ร่วมงานประชุมวชิาการ
ระดบัชาติและนานาชาติ 

-การสังเกตพฤติกรรม 
-การน าเสนอในชั้นเรียน 
-การเขียนรายงาน 

๒.สามารถใหค้วามรู้ ค  าปรึกษา ค าแนะน า และ
ความช่วยเหลือทางวชิาการกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ี 

-กิจกรรม/โครงการบริการ
วชิาการแก่ชุมชนและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

-จ านวนกิจกรรม/
โครงการและความพึง
พอใจของผูรั้บบริการ 

๓.สามารถจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆทั้ง
ในบทบาทผูน้ าผูร่้วมทีมท างาน 

-กิจกรรม อภิปราย สัมมนา 
และโครงการ 
-มอบหมายใหนิ้สิตท าง่านกลุ่ม 
-ใหนิ้สิตก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
ในการท างานกลุ่ม 

-การสังเกตพฤติกรรม 
-การน าเสนอผลงาน 
-แบบประเมินตนเอง 
เพื่อนประเมินเพื่อน และ
ประเมินโดยผูส้อน 



 ๓๙ 

๒.๕  ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี 

กลยทุธ์การสอน 
 

วธีิการวดัและประเมิน 
 

๑.สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สืบคน้ขอ้มูลและการน าเสนอรายงาน 

-ใหนิ้สิตศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง โดยอาจารยเ์สนอ
แหล่งขอ้มูลคน้ควา้แต่ละ
รายวชิาผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
-จดักิจกรรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
-มอบหมายใหนิ้สิตส่งงานและ
แสดงความคิดเห็นผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ต 

-ประเมินจากสถิติการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ทในการ
เรียนและการส่งงาน 

๒. สามารถใชซ้อฟทแ์วร์และขอ้มูลทางสถิติเพื่อ
วเิคราะห์งานวจิยั 

-เชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติมา
บรรยาย 
-ใหนิ้สิตท างานวิจยั 
-สอนการใชซ้อฟทแ์วร์
วเิคราะห์ขอ้มูล 

-การประเมินจากแบบฝึก
ในรายวชิา 
-การน าเสนอผลงาน 

๓.สามารถใชต้รรกะในการส่ือสารและการ
น าเสนอรายงานอยา่งมีล าดบัขั้นตอน 

-การอภิปราย สัมมนา 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
-การน าเสนอรายงาน 
-การก าหนดเกณฑก์ารน าเสนอ
ผลงาน 

-การประเมินตามแบบ
ประเมินการน าเสนอ 

 
 
 
 
 



 ๔๐ 

๒.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา            
       (Curriculum Mapping) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรสะทอ้นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคไ์ด ้ประกอบดว้ย 
 ๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
  ๓.๑.๑  มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจรรยาบรรณทางวชิาการ/วิจยั และมีจิตอาสา 
  ๓.๑.๒  ตระหนกัถึงคุณค่าของวชิาชีพครูสุขศึกษาและพลศึกษา มีความเป็นกลาง มีความรู้ 

ความเขา้ใจ เคารพศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 
  ๓.๑.๓  เป็นผูใ้ฝ่รู้ มีความเป็นผูน้ าทางวชิาการ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   
  ๓.๑.๔  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ และปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของสังคม 
 ๓.๒ ความรู้ 
 ๓.๒.๑  มีความรู้และความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๓.๒.๒ สามารถสร้างงานวจิยัจากความรู้ดา้นการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อ
เผยแพร่งานในระดบัชาติ 
 ๓.๒.๓ ติดตามความกา้วหนา้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงทางวชิาการและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 ๓.๓ ทกัษะทางปัญญา 
 ๓.๓.๑  สามารถวเิคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โดยใชท้ฤษฎีทางการจดัการเรียนรู้ 
 ๓.๓.๒  สามารถสนบัสนุน โตแ้ยง้หรือทา้ทายทฤษฎีอนัน ามาซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่ 
 ๓.๓.๓  สามารถบูรณาการงานวจิยัดา้นการจดัการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อน าไป
พฒันาวชิาการและวชิาชีพ 
 ๓.๓.๔ รู้เท่าทนัและมีวจิารณญาณในการวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางการจดัการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
 ๓.๔ ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลและความรับผดิชอบ 
 ๓.๔.๑ สามารถใชภ้าษาไทยในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๔.๒  สามารถใหค้วามรู้ ค  าปรึกษา ค าแนะน า และความช่วยเหลือทางวชิาการกบัผูอ่ื้นอยา่งเตม็ท่ี 
 ๓.๔.๓ สามารถจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆทั้งในบทบาทผูน้ าผูร่้วมทีมท างาน 
 ๓.๕ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ๓.๕.๑ สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบคน้ขอ้มูลและการน าเสนอรายงาน 
 ๓.๕.๒ สามารถใชซ้อฟทแ์วร์และขอ้มูลทางสถิติเพื่อวิเคราะห์งานวจิยั 
 ๓.๕.๓ สามารถใชต้รรกะในการส่ือสารและการน าเสนอรายงานอยา่งมีล าดบัขั้นตอน 
 



 ๔๑ 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

 
 
 
 

รายวชิา 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

๕.ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงทางสุขศึกษา
และพลศึกษา 

                 

พลบ ๗๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูงทางสุขศึกษาและ
พลศึกษา  

                 

พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวชิาสุขศึกษา
และพลศึกษา  

                 

พลบ ๗๑๑ การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้และ
การประเมินผลทางสุขศึกษา 

                 

พลบ ๗๑๒ การพฒันาหลกัสูตรสุขศึกษากบัการ
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                 

พลบ ๘๑๑ สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การจดัการ
เรียนรู้สุขศึกษา 
 

                 



 ๔๒ 

 
 
 

รายวชิา 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

๕.ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
พลบ ๗๒๑ การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้และ
การประเมินผลทางพลศึกษา 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

พลบ ๗๒๒ การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษากบัการ
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พลบ ๘๒๑ สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การจดัการ
เรียนรู้พลศึกษา                  

พลบ ๗๓๑ การพฒันาทรัพยากรมนุษยท์างพลศึกษา
และกีฬา 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พลบ ๗๓๒ การบริหารและการวางแผนกลยทุธ์
ทางการพลศึกษาและกีฬา 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

พลบ ๘๓๑ สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การบริหาร
พลศึกษาและกีฬา                  

พลบ ๗๔๑ การวเิคราะห์การส่ือสารสุขภาพและการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรมสุขภาพ 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ๔๓ 

 
 
 

รายวชิา 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

๕.ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
พลบ ๗๔๒ การพฒันาสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม                  
พลบ ๗๔๓ การวจิยัและพฒันาสุขศึกษาและ                
พลศึกษา 

                 

พลบ ๗๔๔ วจิยัเชิงคุณภาพทางพลศึกษา กีฬา และ
สุขภาพ 

                 

พลบ ๘๔๑ การประเมินสุขภาพและการจดัการ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ 

                 

พลบ ๘๔๒ การประเมินความตอ้งการจ าเป็นทาง     
สุขศึกษา 

                 

พลบ ๘๔๓ การประยกุตท์กัษะการเคล่ือนไหวและ
แนวคิดในผูเ้รียนวยัต่าง ๆ 

                 

พลบ ๘๔๔ การวเิคราะห์การสอนพลศึกษาระดบั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 

                 



 ๔๔ 

 
 
 

รายวชิา 

๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

๒.ความรู้ ๓.ทกัษะทางปัญญา ๔.ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

๕.ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 
พลบ ๘๔๕ การพฒันาสมรรถนะครูผูส้อนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

                 

พลบ ๘๔๖ ภาวะผูน้ าทางการบริหารพลศึกษาและ
กีฬา 

                 

พลบ ๘๔๗ การออกก าลงักายส าหรับบุคคลพิเศษ                  
พลบ ๘๔๘ กลยทุธ์การสอนพลศึกษาพิเศษ                  
พลบ ๘๔๙ การศึกษาอิสระ                  
พลบ ๘๙๙ ปริญญานิพนธ์                  

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๕ 

หมวดที ่๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

๑.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
หลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั              

ศรีนครินทรวโิรฒวา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ การวดัและประเมินผล
การศึกษา ขอ้ ๒๖ – ขอ้ ๓๒ (ภาคผนวก ง) โดยมีการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวชิา ดงัน้ี 

 

ระดบัขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 

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

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

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

 

 หลกัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์ ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหา กระบวนการวจิยั การ
เขียน และการสอบปากเปล่า ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ การ
ประเมินใหก้ระท าหลงัจากนิสิตสอบปากเปล่าผา่นแลว้ และใหผ้ลการประเมินเป็นดงัน้ี 

    ระดบัขั้น  ความหมาย 
                       P  ผา่น (Pass) 

     F  ไม่ผา่น (Fail) 
 หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ใหผ้ลการ
ประเมินเป็นดงัน้ี 
    ระดบัขั้น  ความหมาย 
      P  ผา่น (Pass) 

     F  ไม่ผา่น (Fail) 
  
 
 
 



 ๔๖ 

๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
หลกัสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกดา้นตามท่ีก าหนดไวใ้น 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดใหนิ้สิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุก
รายวชิา และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอ้สอบและการตดัสินผลการเรียน และมีความ
ร่วมมือกบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในการทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจดัท ารายงานผลการทวนสอบ
เพื่อเป็นหลกัฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจ าทุกปี 
 

๓.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
นิสิตจะขอรับปริญญาไดต้อ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป ดงัน้ี 
๑ มีเวลาเรียนท่ีมหาวทิยาลยัน้ีไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามท่ี 

ก าหนดในขอ้ ๑๒ 
           ๒ สอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร 
           ๓ ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 
           ๔ สอบภาษาต่างประเทศได ้หรือไดรั้บการยกเวน้ตามขอ้ ๔๓.๒ 
           คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรับปริญญาดุษฎีบณัฑิต  

๑. สอบวดัคุณสมบติัได ้
๒. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่า 

ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้ง 
๓. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
๔. ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงาน 

หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น 

ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในขอ้น้ี หากมีเหตุผลอนัควร บณัฑิตวทิยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา 
ใหก้บันิสิตไดค้ร้ังละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา โดยการอนุมติัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั และเม่ือไดรั้บการ
อนุมติัแลว้ตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามขอ้ ๒๕ 
   
 
 
 
 
 



 ๔๗ 

หมวดที ่๖ การพฒันาคณาจารย์ 
 

๑.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      ๑.๑ บณัฑิตวทิยาลยัจดัปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจดัการเรียนการสอนและ 

บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา พร้อมทั้งจดัท าคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานใหอ้าจารยใ์หม่ 
       ๑.๒ คณะและภาควชิาช้ีแจงเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตและรายละเอียดต่าง ๆใน
หลกัสูตร 
       ๑.๓ คณะและภาควชิาก าหนดให้อาจารยใ์หม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารยใ์นคณะ
และภาควชิา 
       ๑.๔ มีระบบอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารยใ์หม่ 
 

๒.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
๒.๑ การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
 ๒.๑.๑ ส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบติัท่ี 

เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
 ๒.๑.๒ สนบัสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

ของคณาจารย ์และน าความท่ีไดม้าปรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
          ๒.๒ การพฒันาวชิาการและวชิาชีพดา้นอ่ืน ๆ 
  ๒.๒.๑ มหาวทิยาลยั บณัฑิตวทิยาลยั และคณะจดัสรรทุนสนบัสนุนใหค้ณาจารยท์  า
วจิยัตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
  ๒.๒.๒ คณะและภาควชิาส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมและน าเสนอผลงานวิจยัใน
การประชุมหรือการสัมมนาในระดบัชาติและนานาชาติ 
  ๒.๒.๓ คณะส่งเสริมใหค้ณาจารยแ์ลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวจิยัร่วมกบั
คณาจารยจ์ากสถาบนัอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  ๒.๒.๔ คณะส่งเสริมใหค้ณาจารยล์าศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
 
 

 
 
 



 ๔๘ 

หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
 ทุกหลกัสูตรจะตอ้งก าหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรใหช้ดัเจน ซ่ึงอยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ยประเด็นหลกั ๗ ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

 
๑. การบริหารหลกัสูตร ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของ 
คณะและอาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดย
กระท าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 
          ๑.๒ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทุก ๒ เดือน เพื่อติดตาม ก ากบั ดูแล
คุณภาพของหลกัสูตร 
          ๑.๓ มีการจดัท ารายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ก่อนการเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 
          ๑.๔ มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนใหค้รบทุกรายวชิา 
         ๑.๕ มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วนั 
หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 
         ๑.๖ มีการประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจุบนั 
และบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา เพื่อพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. ๗ ของปีท่ีแลว้ 
 

๒.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจัิย 
๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
 ๒.๑.๑ การวางแผนการจดัสรรงบประมาณเงินรายไดใ้นแต่ละปี โดยจดัโครงการ/ 

กิจกรรม ใหก้บันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ๕ ดา้น ดงัน้ี ดา้นวชิาการ ดา้นกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ดา้น
บ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดา้นนนัทนาการ ดา้นส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
  ๒.๑.๒ จดัสรรงบประมาณแผน่ดินและงบประมาณเงินรายไดใ้นการเชิญอาจารย์
พิเศษ/วทิยากร/ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขามาบรรยาย 
  ๒.๑.๓ จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑเ์พื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
 



 ๔๙ 

         ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 
  ๒.๒.๑ สถานท่ีและอุปกรณ์การสอน 
  - ใชอ้าคารคณะพลศึกษา ประสานมิตร และองครักษ ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  - คณะจดัสรรห้องเรียนใหแ้ก่นิสิตระดบับณัฑิตศึกษา 
  ๒.๒.๒ หอ้งสมุด 
  มหาวทิยาลยัมีแหล่งความรู้ท่ีสนบัสนุนดา้นวชิาการ คือ ส านกัหอสมุดกลาง 
ประสานมิตร และหอสมุด องครักษ ์มีหนงัสือดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา จ านวนประมาณ ๔,๐๐๐ เล่ม มี
วารสารดา้นสุขศึกษาและพลศึกษาและวารสารท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวนประมาณ ๓๐ ฉบบั ไดแ้ก่ ส านกั
หอสมุดกลางมีฐานขอ้มูลออนไลน์ เช่น ฐานขอ้มูล ThaiLIS  ฐานขอ้มูลปริญญานิพนธ์ นอกจากน้ีคณะ
ก าหนดใหทุ้กรายวชิามีแหล่งสืบคน้ออนไลน์เป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม 
       ๒.๓ การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ๒.๓.๑ คณะ/ภาควชิา จดัสรรงบประมาณประจ าปีในการจดัหาทรัพยากรการเรียน
การสอน ต ารา วารสารวชิาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓.๒ คณะ/ภาควชิาใหผู้ส้อนเสนอความตอ้งการทรัพยากรเพื่อการจดัหา 
  ๒.๓.๓ คณาจารยร่์วมกนัประชุมเพื่อวางแผนจดัท าขอ้เสนองบประมาณครุภณัฑ ์
และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  ๒.๓.๔ คณะ/ภาควชิาจดัสรรงบประมาณในการจดัหาวสัดุครุภณัฑส์ าหรับ
หอ้งปฏิบติัการวจิยั หอ้งศึกษาคน้ควา้ส าหรับอาจารยแ์ละนิสิต 
     ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  ๒.๔.๑ ส ารวจความตอ้งการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผูส้อน
และผูเ้รียน 
  ๒.๔.๒ ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวชิา 
  ๒.๔.๓ สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยั คณะ และภาควชิาท่ี
ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถใชบ้ริการได ้
 

๓. การบริหารคณาจารย์ 
        ๓.๑ การรับอาจารยใ์หม่ 

การรับอาจารยใ์หม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์วธีิสรรหา การจา้ง การบรรจุแต่งตั้ง การท าสัญญาจา้ง และการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๓  
 



 ๕๐ 

    ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
   ๓.๒.๑ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมทุก ๒ เดือน เพื่อวางแผนการ
ปฏิบติังานประจ าปี และติดตามทบทวนการจดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา 
  ๓.๒.๒ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตามและทบทวนมา
พิจารณาปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป  
                       ๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ 
  ๓.๓.๑ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีนโยบายในการเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
มาร่วมสอนในบางรายวชิา และบางหวัขอ้ท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
  ๓.๓.๒ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเชิญอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิจากสถาบนัอ่ืน
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
  ๓.๓.๓ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดใหอ้าจารยพ์ิเศษมีแผนการสอนตาม
ค าอธิบายรายวชิาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรเป็นผูป้ระสานงาน 
 

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

ตอ้งรับผดิชอบก่อนการรับเขา้ท างาน 
  ๔.๑.๒ บุคลากรตอ้งผา่นการสอบคดัเลือก หรือ สอบแข่งขนั ซ่ึงประกอบดว้ยการ
สอบขอ้เขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยใหค้วามส าคญัต่อความสามารถในการปฏิบติังานตามต าแหน่ง 
และมีทศันคติท่ีดีต่อการใหบ้ริการแก่อาจารยแ์ละนิสิต 
  ๔.๑.๓ การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบ
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนบัสนุนการเรียนการสอนของมหาวทิยาลยั 
         ๔.๒ การเพิ่มทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบติังาน 
  ๔.๒.๑ คณะ/ภาควชิาสนบัสนุนใหบุ้คลากรฝึกอบรมและศึกษาดูงานท่ีสอดคลอ้งกบั
งานท่ีรับผดิชอบ 
  ๔.๒.๒ คณะ/ภาควชิาใหบุ้คลากรร่วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทาง
วชิาการ เพื่อเพิ่มพนูทกัษะดา้นการใหบ้ริการ 
 

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



 ๕๑ 

วชิาการทุนสนบัสนุนการวจิยั ระเบียบและขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั 
          ๕.๒ การอุทธรณ์ของนิสิต 
          สถาบนัตอ้งมีการจดัระบบท่ีเปิดโอกาสใหนิ้สิตอุทธรณ์ในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ือง
เก่ียวกบัวชิาการ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์เหล่านั้น 
 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
๖.๑ ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตบณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัความ 

ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
           ๖.๒ ส ารวจการไดง้านท าของบณัฑิตและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี 
           ๖.๓ เชิญผูเ้ก่ียวขอ้งประชุมเพื่อปรับปรุงเน้ือหารายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสังคมและตลาดแรงงานทุก ๕ ปี 
 

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

เพื่อติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผา่น คือ มีการ
ด าเนินงานตามขอ้ ๑-๕ และอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวแ้ต่ละปี 
 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

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

X X X X X 

๓.มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
ภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

๔.จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

 X X X X 



 ๕๒ 

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา 
๕.มีจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร 
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัส้ินสุดปี
การศึกษา 

 X X X X 

๖.มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ ของรายวชิาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 X X X X 

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

  X X X 

๘.อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X 

๙.อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ 
และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

๑๐.จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้
มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

๑๑.ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/
บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 
๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

   X X 

๑๒.ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ
บณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ 
๕.๐ 

    X 

๑๓.ระดบัความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการ
สอนและส่ิงอ านวยความสะดวก/ทรัพยากร
สนบัสนุนในรายวชิาเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ ๓.๕ จาก
คะแนนเตม็ ๕.๐ 

 X X X X 

 



 ๕๓ 

หมวดที ่๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

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

สอนของรายวชิาท่ีจะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและขอค าแนะน า เพื่อน าไปวางแผน
กลยทุธ์การสอนส าหรับรายวิชาท่ีอาจารยแ์ต่ละคนรับผิดชอบ 
  ๑.๑.๒ ระหวา่งสอน 
  อาจารยผ์ูส้อนสังเกตพฤติกรรมนิสิตท่ีแสดงถึงความเขา้ใจ สอบถามจากนิสิตถึง
ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวธีิการสอน ดว้ยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรือใชแ้บบสอบถาม 
  ๑.๑.๓ หลงัการสอน 
  อาจารยผ์ูส้อนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมทีแสดงออก การท า
กิจกรรมแบบฝึกหดั และผลการสอบ ผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะน ามาพฒันาประสิทธิภาพกลยทุธ์การสอน
ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและวธีิสอน 
           ๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธ์การสอน 
  ๑.๒.๑ นิสิตประเมินการสอนอาจารยใ์นทุกดา้น เช่น กลวธีิการสอน การตรงต่อเวลา 
การช้ีแจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา เกณฑก์ารวดัและประเมินผล และการใชส่ื้อการสอน โดยใช้
แบบประเมิน มศว ปค. ๐๐๓ ผา่นระบบออนไลน์ 
  ๑.๒.๒ การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ไดแ้ก่ การประเมินตนเอง การ
ประเมินจากเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา โดยสังเกตวธีิสอน ส่ือการสอน กิจกรรม/งานท่ีมอบหมาย
แก่นิสิต และความสอดคลอ้งกบัโครงการสอน 
  ๑.๒.๓ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่ง
ประสิทธิภาพของกลยทุธ์การสอนกบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต 
 

๒. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
๒.๑ การท าวจิยัเพื่อประเมินคุณภาพหลกัสูตร โดยสอบถามจากอาจารยผ์ูส้อน นิสิต 

ปัจจุบนัและบณัฑิตท่ีส าเร็จตามหลกัสูตร 
          ๒.๒ การประเมินวพิากษห์ลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผล
การด าเนินการหลกัสูตร การเยีย่มชม และการสัมภาษณ์อาจารย ์และนิสิต 



 ๕๔ 

          ๒.๓ การประเมินความพึงพอใจจากนายจา้งหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อคุณภาพของบณัฑิต 
หลกัสูตรแลการส ารวจการไดง้านของบณัฑิต 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามตวับ่งช้ีในหมวดท่ี ๗ ขอ้ ๗ โดยคณาจารย ์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดบัภาควชิา โดยคณบดีแต่งตั้งจาก
ผูท้รงคุณวุฒินอกภาควชิาและสถาบนั 
 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
๔.๑ อาจารยป์ระจ าวชิารายงานผลการด าเนินการรายวชิาต่อคณะกรรมการบริหาร 

หลกัสูตรเม่ือจบภาคการศึกษา 
          ๔.๒ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเสนอผลการด าเนินการรายวชิาต่อคณบดีในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 
          ๔.๓ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในหมวดท่ี ๗ 
ขอ้ ๗ จากการประเมินคุณภาพภายในภาควชิา และวางแผนปรับปรุงตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ประเมิน 
         ๔.๔ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการ
ประเมินในขอ้ ๒ และขอ้ ๓ และวางแผนปรับปรุง/พฒันาการด าเนินงานหลกัสูตรทุก ๕ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 
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 ๕๘ 

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

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร์ 

การกีฬา  
คณะกรรมการท่ีปรึกษากิจกรรมทางกายและออกก าลงักาย  กระทรวงสาธารณสุข  (๒๕๕๑- ปัจจุบนั 

ค าสั่งท่ี ๘๔๓/๒๕๕๑) ลง ๘ ส.ค. ๕๑ 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวารสารก่อนตีพิมพ ์(Peer Veview) วารสารคณะพลศึกษา 
กรรมการทบทวนวารสารก่อนตีพิมพ ์(Peer Veview) วารสารวทิยาศาสตร์การกีฬา 
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการของส านกังานการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  
 
เกยีรติประวตัิ 
รางวลัเส้ือสามารถนกักรีฑาดีเด่น วทิยาลยัครูสวนดุสิต (ราชภฏัสวนดุสิต)  ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ 
รางวลัเส้ือสามารถนกักรีฑายอดเยีย่ม สโมสรทหารอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 
รางวลัผูฝึ้กสอนกรีฑายอดเยี่ยมเขต ๑๐ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  
 
การเป็นสมาชิกสมาคมวชิาชีพ 
สมาชิก Health, Physical Education, Recreation and Dance of USA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๕๙ 

ประวตัิส่วนบุคคล 
 

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

คุณวุฒิการศึกษา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

ค.ด. (พลศึกษา) ๒๕๔๕ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

วทิยาเขตพลศึกษา 
 

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

 

ประสบการณ์การท างาน 
  พ.ศ.๒๕๒๕ อาจารยห์มวดวชิาพลานามยั โรงเรียนอมัพรไพศาลอนุสรณ์  เขตบางล าพ ูกรุงเทพมหานคร  
   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ.๒๕๒๘ อาจารยห์มวดวชิาพลานามยั โรงเรียนอมัพรไพศาล อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  
   สังกดัส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ.๒๕๓๒ อาจารยห์มวดวชิาพลานามยั โรงเรียนยงูทองพิทยาคม จงัหวดัอุดรธานี  สังกดักอง 
   การมธัยมศึกษา  กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ.๒๕๓๔ หวัหนา้หมวดวชิาพลานามยั โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จงัหวดันนทบุรี สังกดักอง 
   การมธัยมศึกษา  กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
 พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารยก์ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  
   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
   พ.ศ.๒๕๔๘ อาจารยป์ระจ าภาควชิาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 ๖๐ 

ประสบการณ์การท างานอืน่ๆ 
อาจารย์พเิศษและกรรมการที่ปรึกษา 
อาจารยพ์ิเศษสอนรายวชิา ๘๖๔๕๖๒  จิตวทิยาสังคมในการออกก าลงักายและการกีฬา (หลกัสูตรระดบั

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

จิตวทิยาการกีฬา มหาวทิยาลยับูรพา 
กรรมการจดัท าหนงัสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ กระทรวงศึกษาธิการ   
กรรมการจดัท าหนงัสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ   
   (ค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี ๕๘๔/๒๕๕๒)  
คณะกรรมการโครงการพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ฝ่ายวทิยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (โครงการถ่ายทอดส่งเสริมสมรรถภาพนกักีฬาทีมชาติไทย) 
กรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา (มหาบณัฑิต) สาขาพลศึกษา  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา (ดุษฎีบณัฑิต) สาขาสุขศึกษา  

และพลศึกษา  
คณะอนุกรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (โครงการเสริมสร้าง

จิตส านึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบณัฑิตในอุดมคติไทย: บก.11) 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (โครงการพฒันานิสิตเพื่อ 
   ความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา)   
 
ผลงานด้านกฬีา 
พ.ศ.๒๕๔๕ – ปัจจุบนั - ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวทิยาศาสตร์การกีฬาสาขาจิตวทิยาการกีฬาของ 
        การกีฬาแห่งประเทศไทย 
   -  ท่ีปรึกษานกักีฬาทีมชาติไทยท่ีไปเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาซีเกมส์     
        เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ 
 
 
 



 ๖๑ 

เกยีรติประวตัิ 
รางวลัโล่เกียรติยศอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์รนิสิตดีเด่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา ๒๕๔๘ 
รางวลัโล่เกียรติยศอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์รนิสิตดีเด่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 
รางวลัโล่เกียรติยศอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์รนิสิตดีเด่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
รางวลัโล่เกียรติยศอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์รนิสิตดีเด่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
รางวลัเส้ือสามารถอาจารยท่ี์ปรึกษาองคก์รนิสิตดีเด่น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

การเป็นสมาชิกสมาคมวชิาชีพ 
สมาชิกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท.) 
Health, Physical Education and Recreation of Thailand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒ 

ประวตัิส่วนบุคคล 
 

ช่ือ-นามสกุล    นายอนนัต ์ มาลารัตน์ 

ต าแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์

สังกดั     ภาควชิาสุขศึกษา คณะพลศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ประวตัิการศึกษา 

คุณวุฒิการศึกษา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

กศ.ด. (วจิยัและประเมินผลการศึกษา) ๒๕๕๑ มหาวทิยาลยันเรศวร 

กศ.ม. (สุขศึกษา) ๒๕๓๙ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) ๒๕๓๗ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ส.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) ๒๕๓๕ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ๒๕๓๓ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผลงานทางวชิาการ 

งานวจัิย 

อนนัต ์ มาลารัตน์ . (๒๕๓๙). สภาพและปัญหาในการด าเนินงานสุขศึกษาของเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

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

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . 

อนนัต ์ มาลารัตน์. (๒๕๓๙).  การวเิคราะห์ต้นทุนในระดับสถานีอนามัย : กรณีศึกษาจังหวดั 

พระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยธุยา : เอกสารอดัส าเนา. 

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

การศึกษาพฤติกรรมการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตชนบท : กรณศึีกษาในต าบล 

หนองแสง อ าเภอ ปากพล ีจังหวดันครนายก . กรุงเทพฯ : เอกสารอดัส าเนา. 

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

วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสุขศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ . กรุงเทพฯ :  

เอกสารอดัส าเนา. 

 

 



 ๖๓ 

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

ความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบทีม่ีต่อการให้บริการชุมชนของมหาวทิยาลัยนเรศวรตาม 

สภาพทีเ่ป็นจริงและสภาพที่คาดหวงั : การวจัิยรูปแบบผสม . พิษณุโลก: เอกสารอดัส าเนา. 

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

การพฒันาแบบวดัคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของบัณฑิต วทิยาลยันานาชาติ. พิษณุโลก  

: เอกสารอดัส าเนา. 

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

วถิีชีวติของคนเลีย้งสุนัขบางแก้ว.  พิษณุโลก : เอกสารอดัส าเนา. 

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

 แห่งเมือง สองแคว : มูลนิธิประสาทบุญสถาน.  พิษณุโลก : เอกสารอดัส าเนา. 

อนนัต ์มาลารัตน์ . (๒๕๕๑) . การพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อ 

ความส าเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ : การวจัิยแบบผสานวธีิ. วทิยานิพนธ์  

การศึกษาดุษฎีบญัฑิต (กศ.ด. วจิยัและประเมินผลการศึกษา).  มหาวทิยาลยันเรศวร.  

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

 ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณลกัษณะนักเรียนทีม่ีความสามารถพเิศษทาง 

วทิยาศาสตร์ : ระเบียบวธีิวจัิยแบบผสมผสาน. พิษณุโลก : เอกสารอดัส าเนา.ไดรั้บการ

สนบัสนุนทุนวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช) 

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

 พอเพยีงของคนในชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบน. ลพบุรี: เอกสารอดัส าเนา. ไดรั้บการ 

 สนบัสนุนทุนวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช) 

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

 พอเพยีงของคนในชุมชน จังหวดัลพบุรี.ลพบุรี: เอกสารอดัส าเนา.ไดรั้บการสนบัสนุน 

 ทุนวจิยัจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช) 

 

ต าราและบทความ 

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

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



 ๖๔ 

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

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

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

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

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

สุขศึกษา ม.๒ . กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ.ท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สุขศึกษา ม.๕ . กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ.ท 

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

สุขศึกษา ม.๖ . กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญทศัน์ อจ. 
 

ประสบการณ์การท างานอืน่ๆ 

- ผูป้ระเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข 

- ผูเ้ช่ียวชาญนิเทศโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในความร่วมมือของสถาบนัวจิยั

พฤติกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช) กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



 ๖๕ 

ประวตัิส่วนบุคคล 
 

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

คุณวุฒิการศึกษา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

คด.(พลศึกษา) ๒๕๔๖ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) ๒๕๓๘ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

คม.(พลศึกษา) ๒๕๓๗ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วท.บ.(วทิยาศาสตร์การกีฬา) ๒๕๓๒ มหาวทิยาลยัมหิดล 
ผลงานวชิาการ 
งานวจัิย 
ประยกุต ์  ประจนับาน. (๒๕๓๘).   การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซนตไ์ขมนัของร่างกายกบั 

องคป์ระกอบทาวชีวเคมีของไขมนัในเลือดของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา.  
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.พลศึกษา).   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ประยกุต ์  ประจนับาน. (๒๕๓๘).   เกณฑป์กติของเปอร์เซนตไ์ขมนัของร่างกายของนกัเรียนท่ีมีความ 
                บกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนการศึกษาพิเศษในประเทศไทย.ปริญญานิพนธ์ การศึกษา  
                มหาบณัฑิต (กศ.ม.การศึกษาพิเศษ).   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สาธิน  ประจนับาน. (๒๕๔๖).   การพฒันาโปรแกรมเพื่อพฒันาความสามารถในการเคล่ือนไหวของเด็ก 
                สมองพิการ.  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ค.ด.พลศึกษา).   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.     
 
ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ.๒๕๓๒  อาจารยส์อนวา่ยน ้า  โรงเรียนเสสะเวชวทิยา   ระยะเวลา  ๑๐  ปี 
พ.ศ.๒๕๓๔  โคช้วา่ยน ้านกักีฬาคนพิการท่ีส่งแข่งขนัสเปเชียลโอลิมปิค 
พ.ศ.๒๕๓๘  อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ภาควชิาการศึกษาพิเศษ 
                          อาจารยพ์ิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
                          อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 



 ๖๖ 

พ.ศ.๒๕๓๙   หวัหนา้แผนกกายภาพบ าบดัมูลนิธิสถาบนัแสงสวา่ง  สุขมุวทิ ๗๑  แขวงวฒันาเหนือ 
กรุงเทพฯ 
พ.ศ.๒๕๔๖   ผูอ้  านวยการศูนยฟ้ื์นฟูร่างกายเด็กพิเศษ 
พ.ศ.๒๕๔๙   อาจารยป์ระจ าภาควชิาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
ประสบการณ์การท างานอืน่ๆ 
อาจารยพ์ิเศษและกรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการ  สภาวฒันธรรมไทย  แห่งสหราชอาณาจกัร 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปะแม่ไมม้วยไทย  ของศูนยก์ารเรียนทางไกลประเทศองักฤษ 
เลขาธิการสภาวฒันธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจกัร 
อาจารยพ์ิเศษสอนรายวชิา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสรีรวทิยาการออกก าลงักาย (หลกัสูตรระดบัปริญญา
เอกมวยไทย)มหาวทิยาลยัราชภฎัจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 
กรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา (มหาบณัฑิต) สาขาพลศึกษา  
กรรมการบิหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา (ดุษฎีบณัฑิต) สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา   
               มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
คณะกรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  (โครงการเสริมสร้างจิตส านึก  
                สาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบณัฑิตในอุดมคติไทย: บก.๑๑) 
คณะกรรมการฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิตของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  (โครงการพฒันานิสิตเพื่อ 
                ความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา) 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต  
  
ผลงานด้านกฬีา 
พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบนั      - กรรมการการจดังานโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและกีฬาระหวา่งประเทศ 
                                             ไทยและ เมืองแมนเชสเตอร์ ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ                    
                                           - กรรมการการจดังานโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและกีฬาคร้ังท่ี ๕ และ 
                                              งานเปิดสโมสรแมนเชสเตอร์ซิต้ี ฟุตบอลคลบั  ณ เมืองแมนเชสเตอร์   
  
  
 

 
 



 ๖๗ 

ประวตัิส่วนบุคคล 

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

คุณวุฒิการศึกษา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

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

Academy 

International Certificate in Sport Management ๒๕๕๐ The United States Sports 

Academy 

สค.ม.(ประชากรศาสตร์) ๒๕๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วท.บ.(สุขศึกษา) ๒๕๓๘ มหาวทิยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลงานทางวชิาการ 
งานวจัิย 
สุนนัทา ศรีศิริ. (๒๕๔๒).  ความคาดหวงัการเกือ้หนุนในยามสูงอายุจากบุตรของสตรีไทย.ไดรั้บการสนบัสนุน 

ทุนวจิยัจากงบประมาณรายไดจุ้ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัประจ าปี ๒๕๔๑. 
สุนนัทา ศรีศิริ.(๒๕๔๓). การประเมินผลการด าเนินงานโครงการสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกดั 
 กรมสามัญศึกษา   กรุงเทพมหานคร.  วารสารคณะพลศึกษา ปีท่ี ๓, ฉบบัท่ี ๑-๔,  ๒๕๔๓,  

หนา้ ๔๖-๕๗. ไดรั้บการสนบัสนุนทุนวจิยัจากงบประมาณรายไดม้หาวทิยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ ประจ าปี ๒๕๔๒. 

สุนนัทา ศรีศิริ.(๒๕๔๗).กจิกรรมในการด าเนินชีวติประจ าวนัของผู้สูงอายุไทยในเขตภาคกลางของประเทศ 
ไทย. วารสารคณะพลศึกษา ปีท่ี ๖, ฉบบัท่ี ๑-๔,  ๒๕๔๗, หนา้ ๑๒๙-๑๔๔.   ไดรั้บการสนบัสนุน
ทุนวจิยัจากงบประมาณรายไดม้หาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประจ าปี ๒๕๔๓. 

Sununta Srisiri. (2007).A Case study of the strategic sponsorship process in Sirindhorn Sports Center,  
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ภาคผนวก ข 
เปรียบเทียบโครงสร้างและรายละเอยีด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๙ 

การเปรียบเทยีบโครงสร้างและรายละเอยีด 
หลกัสูตรการศึกษดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

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

(เดิม) 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(ใหม่) 
เหตุผลประกอบ 

๑.การจดัท าหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑.การจดัท าหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

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

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

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๓ และหนา้ ๔ 
โดยก าหนดให้อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓ ดว้ยจนกวา่นิสิต
คนสุดทา้ยใน หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ จะ
จบการศึกษา 

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

๓.อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ๕ ท่าน 
   ๓.๑ รองศาสตราจารย ์ดร.สาล่ี         
สุภาภรณ์ 
   ๓.๒ อาจารย ์ดร.พิมพา ม่วงศิริ
ธรรม 
   ๓.๓ อาจารย ์ดร.อนนัต ์มาลารัตน์ 
   ๓.๔ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนนั
ทา ศรีศิริ 
   ๓.๕ อาจารย ์ดร.พชัร์ชศกัด์ิ                    
ธญัประจญับาน 

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



 ๗๐ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เหตุผลประกอบ 
๔. ปรัชญาของหลกัสูตร 
สุขศึกษาและพลศึกษาสร้างเสริมสุข
ภาวะองคร์วมสู่คุณภาพชีวติท่ี
สมบูรณ์ 

๔. ปรัชญาของหลกัสูตร 
พฒันาองคค์วามรู้ดา้นสุขศึกษา          
พลศึกษาการบริหารพลศึกษาและ
กีฬาอยา่งมีคุณภาพ 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๗ 

๕.วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
   ๕.๑ ใหใ้ชคุ้ณธรรมสร้างความรู้
ความสามารถในการวจิยัและพฒันา
องคค์วามรู้ใหม่และความรู้เชิงบูรณา
การทางสุขศึกษาและ            พล
ศึกษา ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆไดอ้ยา่ง
ลุ่มลึก 
  ๕.๒ มีความสามารถประยกุต์
ความรู้และใชเ้ทคโนโลยใีนการสร้าง
เสริมสุขภาวะใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคม 
   
 ๕.๓ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึง
ส่งผลต่อการท างานในวชิาชีพท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอยา่ง
แทจ้ริง 
 
  ๕.๔ มีศกัยภาพในการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม 

๕.วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
   ๕.๑ มีความรู้ความสามารถ
ระดบัสูงและเป็นผูน้ าในสาขาวชิา
สุขศึกษา        พลศึกษา การบริหาร
พลศึกษาและกีฬา  
 
 
   ๕.๒ มีความสามารถใน
กระบวนการวิจยัเพื่อบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ในสาขาสุขศึกษา             
พลศึกษา การบริหารพลศึกษาและ
กีฬา 
๕.๓ ใชก้ารวจิยัเพื่อสร้างสรรคแ์ละ
จรรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ
ในวชิาชีพ และสร้างสรรคอ์งค์
ความรู้ใหม่ทางดา้นสุขศึกษา พล
ศึกษา และการบริหารพลศึกษาและ
กีฬา 
 ๕.๔ มีคุณธรรมและจริยธรรม
สามารถน าไปใชใ้นวชิาชีพสุขศึกษา
และพลศึกษา 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๗ และหนา้ 
๘ 

๖.โครงสร้างหลกัสูตร  
กศ.ด. (รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี) จ  านวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๘๙ หน่วย
กิต   

๖. โครงสร้างหลกัสูตร 
กศ.ด. (รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี) ยกเลิก 

ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
ความตอ้งการของผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 



 ๗๑ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เหตุผลประกอบ 
๗.โครงสร้างหลกัสูตร  
กศ.ด. (รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท) จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๕๒  
หน่วยกิต  ดงัต่อไปน้ี 
  ปริญญานิพนธ์              ๓๖ หน่วยกติ 
  รายวชิา                   ๑๖ หน่วยกติ 
   -หมวดวชิาแกน        ๗ หน่วยกิต 
   -หมวดวชิาเอก          ๖ หน่วยกิต 
   -หมวดวชิาเลือก        ๓ หน่วยกิต 

๗.โครงสร้างหลกัสูตร  
กศ.ด. (รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท) จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๕๕ 
หน่วยกิต  ดงัต่อไปน้ี 
ปริญญานิพนธ์              ๓๖ หน่วย
กติ 
  รายวชิา                        ๑๙ หน่วย
กติ 
   -หมวดวชิาแกน           ๕ หน่วยกิต 
   -หมวดวชิาเอก            ๙ หน่วยกิต 
   -หมวดวชิาเลือก          ๓ หน่วยกิต 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๓ 

๘. หมวดวชิาแกน 
พลบ ๗๐๑ การออกแบบวิจยัและการ
วเิคราะห์ทางสถิติขั้นสูง  
๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๗๐๒ บูรณาการกระบวนทศัน์
สุขศึกษาและพลศึกษา       
๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๗๐๓ สัมมนาสุขศึกษาและ         
พลศึกษา ๒   ๑(๑-๐-๒) 

๘. หมวดวชิาแกน 
พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติขั้น
สูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา   ๓
(๒-๒-๕) 
พลบ ๗๐๒ ระเบียบวธีิวจิยัขั้นสูง
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา   
๓(๒-๒-๕) 
พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมใน
สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  
  ๑(๐-๒-๑) 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๕  
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ ๗๐๑, พลบ ๗๐๒ 
และพลบ ๗๐๓ ในหนา้ 
๒๔ 

๙. หมวดวชิาเอก มี ๓ วชิาเอก 
   -วชิาเอก การจดัการเรียนรู้                
สุขศึกษา 
   -วชิาเอก การจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
   -วชิาเอกการบริหารพลศึกษา 
 
 
 

๙. หมวดวชิาเอก ให้นิสิตเลือก ๓ 
แขนงวชิา 
    -การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา 
    -การจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
    -การบริหารพลศึกษาและกีฬา 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๕ 



 ๗๒ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เหตุผลประกอบ 
๑๐. วชิาเอกการจดัการเรียนรู้สุข
ศึกษา 
พลบ ๗๑๑ สัมมนาทางการจดัการ
เรียนรู้สุขศึกษา     ๓(๓-๐-๖) 
 
พลบ ๗๑๒ สัมมนาแนวโนม้และ
ประเด็นทางการจดัการเรียนรู้                 
สุขศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 

๑๐ แขนงวชิา: การจดัการเรียนรู้สุข
ศึกษา 
พลบ ๗๑๑ การพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้และการประเมินผล
ทางสุขศึกษา          ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๗๑๒ การพฒันาหลกัสูตรสุข
ศึกษากบัการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ         ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๘๑๑ สัมมนาประเด็นและ
แนวโนม้การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา                        
๓(๒-๒-๕) 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๕  
ค าอธิบายรายวชิา พลบ 
๗๑๑   พลบ ๗๑๒ และ
พลบ ๘๑๑ ในหนา้ ๒๔ 
และหนา้ ๒๕ 

๑๑. วชิาเอกการจดัการเรียนรู้พล
ศึกษา 
 
พลบ ๗๒๑ สัมมนาทางการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษา     ๓(๓-๐-๖) 
 
พลบ ๗๒๒ สัมมนาแนวโนม้และ
ประเด็นทางการจดัการเรียนรู้                 
พลศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 

๑๑. แขนงวชิา: วชิาเอกการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษา 
พลบ ๗๒๑ การพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้และการประเมินผล
ทางพลศึกษา          ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๗๒๒ การพฒันาหลกัสูตร          
พลศึกษากบัการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ         ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๘๒๑ สัมมนาประเด็นและ
แนวโนม้การจดัการเรียนรู้พลศึกษา       
๓(๒-๒-๕) 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๖  
ค าอธิบายรายวชิา พลบ 
๗๒๑    พลบ ๗๒๒ และ
พลบ ๘๒๑ ในหนา้ ๒๕  

๑๒. วชิาเอกการบริหารพลศึกษาและ
กีฬา 
พลบ ๗๒๒ สัมมนาทางการบริหาร 
พลศึกษา     ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๗๒๔ สัมมนาแนวโนม้และ
ประเด็นทางการบริหารพลศึกษา  
๓(๓-๐-๖) 

๑๒. แขนงวชิา: การบริหารพลศึกษา
และกีฬา 
พลบ ๗๓๑ การพฒันาทรัพยากร
มนุษยท์างพลศึกษาและกีฬา             
๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๗๓๒ การบริหารและการ
วางแผนกลยทุธ์ทางการพลศึกษา
และกีฬา     ๓(๓-๐-๖) 

ดูรายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๖ 
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ ๗๓๑,พลบ ๗๓๒ 
และพลบ ๘๓๑ ในหนา้ 
๒๖  



 ๗๓ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เหตุผลประกอบ 

 พลบ ๘๓๑ สัมมนาประเด็นและ
แนวโนม้การบริหารพลศึกษาและ
กีฬา ๓(๒-๒-๕) 

 

๑๓. หมวดวชิาเลือก 
พลบ ๕๑๓ การจดัการสร้างเสริม
ความปลอดภยั   ๓(๓-๐-๖) 
 
พลบ ๕๑๔ การแนะแนวและให้
ค  าปรึกษาดา้นสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๒๕ วจิยัเชิงคุณภาพทาง            
สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๒๖ ภาวะผูน้ าทางพลศึกษา
และการบริหารจดัการ  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๕๒๗ การจดัรายการและส่ิง
อ านวยความสะดวกทางพลศึกษา
และกีฬา  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๑๓ การสร้างเสริมสุขภาพ
ส าหรับเด็กพิเศษ   ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๒๕ พลศึกษาพิเศษ  
๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๒๖ อุดมการณ์โอลิมปิกและ
จริยธรรมวชิาชีพ  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๖๒๗ การจดัการบริหาร
งบประมาณการเงิน  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๗๑๓ การจดัการโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพ  ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๗๒๕ การศึกษาอิสระ  
๓(๓-๐-๖) 
 

๑๓. หมวดวชิาเลือก 
พลบ ๗๔๑ การวเิคราะห์การส่ือสาร
สุขภาพและการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ     ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๗๔๒ การพฒันาสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม   ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๗๔๓ การวจิยัและพฒันาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  ๓(๓-๐-๖)  
พลบ ๗๔๔ วจิยัเชิงคุณภาพทาง 
พลศึกษา กีฬา และสุขภาพ 
๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๘๔๑ การประเมินสุขภาพและ
การจดัการโครงการสร้างเสริม
สุขภาพ         ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๘๔๒ การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นทางสุขศึกษา  
 ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๘๔๓ การประยกุตท์กัษะการ
เคล่ือนไหวและแนวคิดในผูเ้รียนวยั      
ต่าง ๆ     ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๘๔๔ การวเิคราะห์การสอน 
พลศึกษาระดบัประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา        ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๘๔๕ การพฒันาสมรรถนะครู 
ผูส้อนสุขศึกษาและพลศึกษา    
๓(๓-๐-๖) 
 

รายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๖ และหนา้ 
๑๗                 
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ ๗๔๑, พลบ ๗๔๒ 
พลบ ๗๔๓, พลบ ๗๔๔ 
พลบ ๘๔๑, พลบ ๘๔๒ 
พลบ ๘๔๓, พลบ ๘๔๔ 
พลบ ๘๔๕, พลบ ๘๔๖  
พลบ ๘๔๗, พลบ ๘๔๘ 
และ พลบ ๘๔๙ ในหนา้ 
๒๖  หนา้ ๒๗ หนา้ ๒๘           
และหนา้ ๒๙ 



 ๗๔ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ เหตุผลประกอบ 
พลบ ๗๒๖ กฎหมายและการบริหร
ความเส่ียงทางพลศึกษาและกีฬา  
๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๗๒๗ การพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรทางการศึกษา   ๓(๓-๐-๖) 

พลบ ๘๔๖ ภาวะผูน้ าทางการบริหาร  
พลศึกษาและกีฬา     ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๘๔๗ การออกก าลงักาย
ส าหรับบุคคลพิเศษ   ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๘๔๘ กลยทุธ์การสอนพล
ศึกษาพิเศษ   ๓(๓-๐-๖) 
พลบ ๘๔๙ การศึกษาอิสระ 
๓(๒-๒-๕) 

 

๑๔. ตารางแสดงแผนการศึกษา 
หนา้ ๑๘ หนา้ ๑๙ หนา้ ๒๐ หนา้ ๒๑ 
หนา้ ๒๒ หนา้ ๒๓ หนา้ ๒๔ หนา้ 
๒๕ และหนา้ ๒๖ แสดงแผนการ
ศึกษาเฉพาะในเวลาราชการ และ
แผนการศึกษาท่ีรับนิสิตเขา้ศึกษา
ดว้ยวฒิุปริญญาตรี และปริญญาโท 

๑๔. ตารางแสดงแผนการศึกษา 
หนา้ ๒๐ หนา้ ๒๑ หนา้ ๒๒ หนา้ 
๒๓ หนา้ ๒๔ หนา้ ๒๕ และหนา้ 
๒๖ แสดงแผนการศึกษาทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ และ
เฉพาะท่ีรับนิสิตเขา้ศึกษาดว้ยวฒิุ
ปริญญาโท 

รายละเอียดในหลกัสูตร
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ หนา้ ๑๘ หนา้ ๑๙ 
หนา้ ๒๐ หนา้ ๒๑ หนา้ 
๒๒ และหนา้ ๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวพิากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๖ 

บันทกึการวพิากษ์หลกัสูตรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต  

สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วนัที ่๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร 

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

รองศาสตราจารย์ ประพฒัน์  ลกัษณพสุิทธ์ิ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อเสนอแนะ 

ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในหลกัสูตร 
 

ใหค้ณะกรรมการจดัท าหลกัสูตรฯ  ศึกษาระเบียบ
และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตรใหช้ดัเจน 

 

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

ค าอธิบายรายวิชา พลบ ๗๓๒  การบริหารและการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการพลศึกษาและกฬีา 

ควรเพิ่มค าวา่ “การประเมินผล” หรือ “การประเมิน
โครงการ” ดว้ย 
 

รายวชิา ควรก าหนดรายวชิาในวชิาเอกการจดัการเรียนรู้สุข
ศึกษาและการจดัการเรียนรู้พลศึกษา ใหค้รอบคลุม
ประเด็น การสอน การประเมินผล หลกัสูตร 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
รายวชิาในวชิาเอกการบริหารพลศึกษาและกีฬา ไม่
มีประเด็นแกไ้ข 

 

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

ปรัชญาของหลกัสูตร ควรเพิ่มค าวา่ “ความเป็นผูน้ า”  เขา้ไปดว้ย  เป็น 
“พฒันาองคค์วามรู้และความเป็นผูน้ าดา้นสุขศึกษา
และพลศึกษา” 

 

 



 ๗๗ 

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

ปรัชญาของหลกัสูตร 
 

ควรปรับปรัชญาของหลกัสูตรใหม่เป็น  
    “คุณภาพและประสิทธิภาพของการสุขศึกษาและ
พลศึกษาเป็นผลมาจากการมีความรู้  ความเขา้ใจใน
เร่ืองสุขศึกษา พลศึกษา  และมีความสามารถในการ
บริหารการสุขศึกษาพลศึกษา  และกีฬาอย่างมี
คุณภาพ” 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ในขอ้ท่ี ๑ ควรเพิ่มค าวา่ “และความเป็นผูน้ า” 
ต่อทา้ยค าวา่ “ความสามารถระดบัสูง” 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ หากผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อไม่ไดส้ าเร็จการศึกษา
ทางดา้นสุขศึกษาหรือพลศึกษา จะตอ้งก าหนดให้
เรียนรายวชิาปรับพื้นฐานจ านวน ๖ หน่วยกิต เช่น
รายวชิา บูรณาการมนทศัน์สุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวชิา พลบ ๗๐๑  การออกแบบวจัิยและการ
วเิคราะห์ทางสถิติข้ันสูง 

ควรน ารายวชิา พลบ ๘๑๒  สัมมนาวจิยัการจดัการ
เรียนรู้สุขศึกษา  และ รายวชิา พลบ ๘๒๒  สัมมนา
วจิยัการจดัการเรียนรู้พลศึกษา มาบูรณาการกนัแลว้
เปล่ียนช่ือใหม่เป็น “การออกแบบวจิยัและการ
วเิคราะห์ทางสถิติขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา” 

ค าอธิบายรายวชิา ค าอธิบายรายวชิาควรใหส้อดคลอ้งกบั Curriculum 
Mapping ดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๘ 

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

ปรัชญาของหลกัสูตร ควรเพิ่มค าวา่ “ความเป็นผูน้ า”  เขา้ไปดว้ย 
รูปแบบของหลกัสูตร ควรเปล่ียนจาก “๕ ปี”  เป็น “๓ ปี”  
จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร ควรเปล่ียนเป็น “๖๐ หน่วยกิต” 
จ านวนหน่วยกติในหมวดวชิาเลอืก ควรก าหนดจ านวนหน่วยกิตใหม้ากกวา่ ๓ หน่วย

กิต 
รายวชิา พลบ ๗๑๑    การประเมินสุขภาพและการ
จดัการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 

ควรก าหนดใหเ้ป็นรายวชิาเลือก   

รายวชิาเอกของ วชิาเอกการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา ควรเพิ่มรายวชิาทางดา้น “Pedagogy” ท่ีครอบคลุม
ในเร่ือง 
  ๑. การพฒันาหลกัสูตร 
  ๒. การจดัการเรียนการสอน 
  ๓. การวดัและประเมินผล 
  ๔. ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการวพิากษ์หลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๐ 

 
 

ค าส่ังมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ี  ๑๕๕๓/ ๒๕๕๔ 

เร่ือง แต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิวพิากษห์ลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) และการศึกษาดุษฎีบณัฑิต  
 (กศ.ด.)  สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการจัดท าหลกัสูตรคณะพลศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศยั   
อ านาจตามมาตรา  ๒๙   แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และอ านาจ
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี  ๑๖๒๙/๒๕๕๐  เร่ือง  การมอบอ านาจของอธิการบดี
ให้ผูป้ฏิบตัิราชการแทน  ลงวนัท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒวิพากษ์
หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) และการศึกษาดุษฎีบณัฑิต (กศ.ด.) สาขาวชิาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

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

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

    สั่ง  ณ  วนัท่ี  ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                        
 (รองศาสตราจารยสุ์ปราณีวิ์  ขวญับุญจนัทร์) 
 คณบดีคณะพลศึกษา  ปฏิบติัราชการแทน 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 

 



 ๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒ 

 
ค าส่ังมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ี  ๖๔/ ๒๕๕๔ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิตและการศึกษามหาบณัฑิต 

     สาขาวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

  เพื่อใหก้ารด าเนินการพฒันาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิตและการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  คณะพลศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศยัอ านาจตามมาตรา  
๒๙  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยศ รีนครินทรวิโรฒ  พ .ศ.   ๒๕๔๑  และอ านาจตามค าสั ่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  ๑๖๒๙/๒๕๕๐  ลงวนัที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  เร่ือง  การ
มอบอ านาจของอธิการบดีให้ผูป้ฏิบติัราชการแทน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังน้ี  
 รองศาสตราจารยสุ์ปราณีวิ์  ขวญับุญจนัทร์  ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารยส์าล่ี สุภาภรณ์   กรรมการ 
 รองศาสตราจารยไ์พบูลย ์ ศรีชยัสวสัด์ิ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารยว์าสนา คุณาอภิสิทธ์ิ  กรรมการ 
 รองศาสตราจารยธ์งชยั เจริญทรัพยม์ณี  กรรมการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัทา ศรีศิริ   กรรมการ 
 อาจารยพ์ชัร์ชศกัด์ิ  ธญัประจญับาน  กรรมการ 
 อาจารยอ์นนัต ์ มาลารัตน์   กรรมการ 
 อาจารยสิ์งหา  จนัทน์ขาว   กรรมการ 
 อาจารยพ์ิมพา  ม่วงศิริธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวนัท่ี   ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    สั่ง  ณ  วนัท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

       

 (รองศาสตราจารยสุ์ปราณีวิ์  ขวญับุญจนัทร์) 
 คณบดีคณะพลศึกษา  ปฏิบติัราชการแทน 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
 



 ๘๓ 

 
 

ค าสั่งมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ท่ี ๓๓๗๙/ ๒๕๕๔ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   
คณะพลศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

----------------------------------------- 
 เพื่อให้การบริหารหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าประสงค์ทางวิชาการตามเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยวางไว ้ เห็นสมควรแต่งตั้ งคณะกรรมการ
บริหารหล ักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา  ประจ าสาขาวิชา   จึงอาศยัอ านาจตามมาตรา  ๒๙  แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๔๑ และอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  
ที่ ๑๖๒๙/๒๕๕๐  ลงวนัที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เ ร่ืองการมอบอ านาจของอธิการบดีให้ผู ้
ปฏิบตัิราชการแทน  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะพลศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๔  ดงัต่อไปน้ี  

๑. คณบดีคณะพลศึกษา    ท่ีปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ท่ีปรึกษา 

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

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



 ๘๔ 

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

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

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

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

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

 ๓๕. อาจารย ์ดร.อนงค ์ หาญสกุล  กรรมการ 
 ๓๖. อาจารย ์ดร.สุคนัธา  โอศิริพนัธ์  กรรมการ 
 



 ๘๕ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  (ปร.ด.) สาขาวชิาการจดัการสร้างเสริมสุขภาพ 
๓๗. รองศาสตราจารย ์ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์  ประธานกรรมการ 
๓๘. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงพล  ต่อนี  กรรมการ 
๓๙. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลมาลย ์ วรัิตน์เศรษฐสิน กรรมการ 
๔๐. อาจารย ์ดร.อนงค ์ หาญสกุล   กรรมการ 
๔๑. อาจารย ์ดร.สุคนัธา  โอศิริพนัธ์   กรรมการ 
๔๒. นางสาวจุฑาทิพย์  มากนก    กรรมการและเลขานุการ  
๔๓. นางสาวจาริวรรณ  หมัน่ไชย  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

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

    สั่ง  ณ  วนัท่ี   ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

       
 (รองศาสตราจารยสุ์ปราณีวิ์     ขวญับุญจนัทร์) 
 คณบดีคณะพลศึกษา  ปฏิบติัราชการแทน 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
 
 
 
 



 ๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๘๗ 

 

 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   

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

โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษาใหมี้ความเหมาะสม และใหก้ารบริหารการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

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

 

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

ขอ้ 2     ใหย้กเลิก ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548   

บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใด ในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี หรือ
ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ช ้ขอ้บงัคบัน้ีแทน  

 

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

ศรีนครินทรวโิรฒ 



 ๘๘ 

“คณบดี” หมายความวา่ คณบดีหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่าท่ีหลกัสูตรหรือสาขาวชิาสังกดั ซ่ึง
หมายความถึงบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่าของคณะ สถาบนั 
ส านกั หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า ซ่ึงเป็นส่วนงานในก ากบัของมหาวทิยาลยัดว้ย  

“คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร” หมายความวา่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรต่างๆ  ภายในคณะ
หรือภาควชิา หรือ สถาบนั หรือส านกั หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า  หรือคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาพหุ
วทิยาการระดบับณัฑิตศึกษาท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ใหท้  าหนา้ท่ีบริหารจดัการหลกัสูตร  

“คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา” หมายความวา่ คณาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยัท่ีสอนหรือมีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

“ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา่ บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาท่ีเปิดสอนเป็น
อยา่งดี ซ่ึงอาจเป็นบุคลากรท่ีไม่อยูใ่นสายวชิาการหรือเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั โดยไม่ตอ้ง
พิจารณาดา้นคุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการ และแต่งตั้งโดยเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วทิยาลยั และเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามเห็นชอบ   

ขอ้ 4     เพื่อใหก้ารด าเนินการของบณัฑิตวทิยาลยัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย บณัฑิตวิทยาลยัอาจ
ก าหนดวธีิปฏิบติัในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบติัการไดโ้ดยท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี  ส่วนการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาซ่ึงมิไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี  และมิไดมี้
ขอ้บงัคบัหรือระเบียบอ่ืนก าหนดไว ้ หรือไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ีใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัน าเสนอสภา
มหาวทิยาลยัเป็นกรณีไป 
 

ขอ้ 5     ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความขอ้บงัคบัน้ี หรือใน
กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ใหอ้ธิการบดีมีอ านาจตีความ วนิิจฉยัสั่งการ และใหถื้อ
เป็นท่ีสุด  

 
หมวด 1 

ระบบการจัดการศึกษา  

 

ขอ้ 6    ระบบการจดัการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงัน้ี 
6.1  การจดัการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หน่ึงปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ย

กวา่ 30 สัปดาห์ 
6.2  การจดัการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดงัน้ี 

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

    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ  หน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 สัปดาห์ 

    ระบบการจดัการศึกษาต่าง ๆ ในขอ้ 6.2.1-6.2.3  อาจจดัภาคฤดูร้อนข้ึนได ้โดยก าหนดระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิตใหมี้สัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจดัการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจดัการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 8 สัปดาห์  

จ านวนชัว่โมงการเรียนในแต่ละรายวชิาตามการจดัการศึกษาขา้งตน้ ใหมี้จ านวนชัว่โมงการเรียน
ตามท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 8 

การจดัการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวชิา (Modular System) ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนเป็น
ช่วงเวลาช่วงละหน่ึงรายวชิาหรือหลายรายวชิาก็ได ้

ใหแ้ต่ละหลกัสูตรก าหนดให้ชดัเจนวา่จะจดัระบบการจดัการศึกษาแบบใด 

ขอ้ 7     การจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ใชแ้บบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวภิาค ตอ้ง
จดัการเรียนการสอนไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจดัการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ดงัน้ี 

7.1  การศึกษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษาไม่
เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวภิาค  

7.2  การศึกษาแบบไม่เตม็เวลา (Part Time) นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนรายวชิาในแต่ละภาคการศึกษา
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

ส าหรับหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ้ 6 ท่ีไม่ใช่ระบบทวภิาค ใหเ้ทียบจ านวนหน่วย
กิตใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวภิาคขา้งตน้ 
 

ขอ้ 8    หน่วยกิต หมายถึง การก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนิสิตไดรั้บ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วย
กิตก าหนดไว ้ดงัน้ี 

8.1  รายวชิาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวภิาค 

8.2  รายวชิาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่า
เท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวภิาค 



 ๙๐ 

8.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้
ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวภิาค 

8.4  การปฏิบติัการในสถานศึกษา การปฏิบติัการคลินิก การท าโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาปฏิบติังาน 3 ถึง 12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 45 ถึง 180  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ตามระบบทวภิาค 

8.5  การศึกษาดว้ยตนเอง (Self Study) หรือการคน้ควา้อิสระท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก
แผนการเรียนตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดเ้ตรียมการไวใ้ห้นิสิตได้ใชศึ้กษาไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวภิาค  

8.6  สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตตามระบบทวภิาค  

ส าหรับรายวชิาท่ีจดัการศึกษาในระบบอ่ืน ๆ ตามขอ้ 6 ท่ีไม่ใช่ระบบทวภิาค ใหเ้ทียบค่าหน่วยกิตกบั
ชัว่โมงการศึกษาใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวภิาคขา้งตน้ 

หมวด 2 
หลกัสูตรการศึกษา  

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

ปริญญาบณัฑิต หรือเทียบเท่ามาแลว้ 
9.2 หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาในระดบัสูงกวา่ขั้นปริญญาบณัฑิต 
9.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา 

ระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเท่ามาแลว้  
9.4 หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต เป็นหลกัสูตรการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญามหาบณัฑิต 
9.5 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัเห็นสมควร 

 

ขอ้ 10    มหาวทิยาลยัอาจจดัหลกัสูตรเทียบความรู้ไดต้ามระดบัการศึกษาในขอ้ 9 โดยหลกัเกณฑ์
การเทียบความรู้ให้เป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

ขอ้ 11    โครงสร้างของหลกัสูตรเป็นดงัน้ี 
11.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ประกอบดว้ย

รายวชิารวมกนัตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 
11.2  หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ประกอบดว้ยจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 36 

หน่วยกิต หลกัสูตรน้ีมี 2 แผน 
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         11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยัโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ ซ่ึงอาจมีได ้ 2  แบบ 
คือ 
                   แบบ ก 1 ประกอบดว้ยปริญญานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจก าหนดใหมี้การเรียนรายวชิา หรือท ากิจกรรมวชิาการอ่ืนประกอบไดโ้ดย
ไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้งมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
                   แบบ ก 2 ประกอบดว้ยปริญญานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และรายวชิาไม่
นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต  
                  11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษารายวชิา โดยไม่ตอ้งท าปริญญานิพนธ์ แต่ตอ้งท า
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

11.3  หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การวจิยัเพื่อพฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชีพ
ชั้นสูงโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ และมีคุณภาพสูงในทางวชิาการ  หลกัสูตรน้ีมี 2 
แบบ คือ 

แบบ 1  เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ ซ่ึงหลกัสูตร
อาจก าหนดใหมี้การเรียนรายวชิาหรือท ากิจกรรมทางวชิาการอ่ืนประกอบได ้โดยไม่นบัหน่วยกิต แต่จะตอ้ง
มีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนด ดงัน้ี 

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

ความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และศึกษารายวชิาเพิ่มเติม ดงัน้ี 
แบบ 2.1  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต จะตอ้งท าปริญญานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

และเรียนรายวชิาอีกไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
แบบ 2.2  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิต จะตอ้งท าปริญญานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต และ

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

การศึกษาตามหลกัสูตรจนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา และอยา่งมากไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
12.2   หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ใหใ้ชร้ะยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนส าเร็จการศึกษาอยา่ง

นอ้ย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวภิาค และอยา่งมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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12.3   หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ใหใ้ชร้ะยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนส าเร็จการศึกษาอยา่ง
นอ้ย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวภิาค  และอยา่งมากส าหรับนิสิตวฒิุเร่ิมตน้ต่างกนั ดงัน้ี 

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

ใหก้บันิสิตไดไ้ม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั และ
เม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้ตอ้งด าเนินการช าระค่ารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ้ 25 

ส าหรับนิสิตท่ีศึกษาแบบไม่เตม็เวลาในหลกัสูตรใด ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดจ านวน
หน่วยกิตท่ีใหล้งทะเบียนเรียนไดใ้นแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกบัจ านวนหน่วยกิตในสัดส่วนท่ี
เหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์
ขา้งตน้ก็อาจท าได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอ้งผา่นการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั   

ขอ้ 13  การเปิดสอนหลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซ่ึงเป็นแผนการศึกษาแบบท าปริญญานิพนธ์อยา่ง
เดียว ใหห้ลกัสูตรค านึงถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

13.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตอ้งมีผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์าง
วชิาการซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และเป็นผลงานท่ีช้ีชดัไดว้า่สามารถท่ีจะสนบัสนุนการวจิยัใน
สาขาวชิาท่ีเปิดสอนได ้

13.2 หลกัสูตรท่ีจะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนบัสนุน 

ขอ้ 14    การนบัระยะเวลาเป็นปีการศึกษาตามขอ้ 12.1 ขอ้12.2 และ ขอ้ 12.3 ใหน้บัตั้งแต่วนัท่ีข้ึน
ทะเบียนเป็นนิสิตตามขอ้ 19.2 

ขอ้ 15   จ  านวนและคุณวฒิุของอาจารย ์
หลกัสูตรท่ีจะเปิดใหม่หรือหลกัสูตรท่ีขอปรับปรุง จะตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลา

ท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้นไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะตอ้งเป็นคณาจารย์
บณัฑิตศึกษา มีคุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาท่ีเปิดสอน  ทั้งน้ีอาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสูตรจะเป็น
อาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ยกเวน้หลกัสูตรพหุวทิยาการ (Multidisciplinary) 
ท่ีอาจก าหนดใหเ้ป็นไดอี้ก 1 หลกัสูตร โดยตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีไดป้ระจ าอยู่
แลว้ หรือในกรณีท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิตหรือดุษฎีบณัฑิตหลกัสูตรใดหลกัสูตร
หน่ึง อาจเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในระดบัดุษฎีบณัฑิตหรือมหาบณัฑิตในสาขาวชิาเดียวกนัไดอี้ก 1 
หลกัสูตร  
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ในกรณีเป็นหลกัสูตรร่วมระหวา่งสถาบนัหรือหลกัสูตรความร่วมมือของหลายสถาบนั อาจารย์
ประจ าของสถาบนัในความร่วมมือนั้น ใหถื้อเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรได ้  

โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารยผ์ูส้อบ หรืออาจารยผ์ูส้อน โดยทั้งหมดจะตอ้งมีคุณสมบติัแบ่งตาม
ระดบัหลกัสูตรดงัน้ี  

15.1 หลกัสูตรระดบัมหาบณัฑิต   
        15.1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขา วชิานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน  

        15.1.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        15.1.2.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ ามีคุณวฒิุปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่า
กวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ี
มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีแต่งตั้งโดยสภามหาวทิยาลยั 

     15.1.3  อาจารยผ์ูส้อบปริญญานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกสถาบนั โดยตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.4  อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุไม่ต ่า
กวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา
นั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2  หลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิต 
         15.2.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน  

         15.2.2  อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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                     15.2.2.1  อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ ามีคุณวฒิุ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่า
กวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ี
มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารยผ์ูส้อบปริญญานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกสถาบนั โดยตอ้งมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในดา้นการสอนหรือการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         ส าหรับหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงจ านวน
และคุณสมบติัของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน ให้เป็นไปตามขอ้ 15.1.1 และขอ้ 
15.1.4 โดยอนุโลม  

ขอ้ 16 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก าหนดให้อาจารยป์ระจ า 1 คน เป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์

ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยป์ระจ าท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะ
ดูแลนิสิต ใหส้ามารถท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไดม้ากกวา่ 5 คน แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 10 คน 

อาจารยป์ระจ า 1 คน ให้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทไดไ้ม่เกิน 15 คน หาก
เป็นทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตท่ีท าปริญญานิพนธ์ 1 คน 
เทียบไดก้บัจ านวนนิสิตท่ีท าสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งน้ีให้รวบรวมนิสิตท่ียงัไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
เดียวกนั 
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หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

 
ขอ้ 17  คุณสมบติัของผูเ้ขา้เป็นนิสิต 
17.1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต   จะตอ้งเป็น 

ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
17.2  หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง   จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญามหาบณัฑิต 

หรือเทียบเท่า  
17.3  หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต  จะตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีมีผล

การเรียนดีมากตามท่ีหลกัสูตรก าหนด หรือส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเท่า 
 

ทั้งน้ีผูเ้ขา้เป็นนิสิตจะตอ้งแสดงหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยั 
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีรับรองวฒิุการศึกษาใหก้ารรับรองและตอ้งมีคุณสมบติัอ่ืนตามท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 

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

มหาวทิยาลยั 

ขอ้ 19   การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต   
19.1  ผูท่ี้ผา่นการรับเขา้เป็นนิสิตตอ้งมารายงานตวัพร้อมหลกัฐานท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด โดยช าระ

เงินตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ืองการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ตามวนั เวลา 
และสถานท่ี ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  

ผูท่ี้ผา่นการรับเขา้เป็นนิสิตท่ีไม่อาจมารายงานตวัเป็นนิสิตตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด เป็น
อนัหมดสิทธิท่ีจะเขา้เป็นนิสิต เวน้แต่จะไดแ้จง้เหตุขดัขอ้งใหม้หาวทิยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน
วนัท่ีก าหนดให้รายงานตวั และเม่ือไดรั้บอนุมติัตอ้งมารายงานตวัตามท่ีก าหนด 

19.2 การข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตจะนบัจากวนัแรกของภาคการศึกษาท่ีนิสิตรายงานตวั 
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หมวด 4 
การลงทะเบียน 

   

ขอ้ 20    การลงทะเบียนเรียนรายวชิา 
20.1 ก าหนดวนั และวธีิการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวชิาในแต่ละระบบการจดัการศึกษา

ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาจะสมบูรณ์ต่อเม่ือนิสิตไดช้ าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ

มหาวทิยาลยัเรียบร้อยแลว้ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั นิสิตผูใ้ดลงทะเบียนเรียน 
หรือช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลงัก าหนด จะตอ้งถูกปรับตามระเบียบมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการเก็บเงิน
ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจดัการศึกษา ตอ้งลงทะเบียน
เรียนรายวชิาในภาคการศึกษานั้น  

20.4 นิสิตท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียนรายวชิาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั จะไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัเป็นกรณีพิเศษ
จากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

20.5 รายวชิาท่ีหลกัสูตรก าหนดวา่ตอ้งเรียนรายวชิาอ่ืนก่อนหรือมีบุรพวชิา นิสิตตอ้งเรียนและสอบ
ไดร้ายวชิาหรือบุรพวชิาท่ีก าหนดไวก่้อนจึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นได ้

ขอ้ 21  จ  านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนได ้ 
นิสิตจะตอ้งลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติใหเ้ป็นไปตามระบบการจดัการศึกษาในขอ้ 6 และ

ประเภทการจดัการศึกษาในขอ้ 7  นอกจากน้ีนิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 
และหากนิสิตจะตอ้งลงทะเบียนต่างไปจากท่ีก าหนดขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและไดรั้บการอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  

ขอ้ 22  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิตได ้ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยผ์ูส้อนรายวชิานั้น  
22.2  จ านวนหน่วยกิตของรายวชิาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต จะไม่นบัรวมเป็นหน่วยกิต

สะสม 
22.3  รายวชิาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต จะไม่นบัรวมเขา้ในจ านวนหน่วยกิตท่ีต ่าสุด แต่

จะนบัรวมเป็นจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
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22.4  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต จะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวชิานั้น และไม่บงัคบัให้นิสิตสอบ 

22.5  บณัฑิตวทิยาลยัอาจอนุมติัใหบุ้คคลภายนอกเขา้เรียนบางรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต
ได ้แต่ตอ้งมีคุณสมบติัและพื้นความรู้ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัเห็นสมควร และจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 

ขอ้ 23    นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาท่ีขาดความรู้พื้นฐานของวชิาเอก คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
อาจใหเ้รียนวชิาปรับพื้นฐาน โดยไม่มีหน่วยกิตและจะตอ้งสอบผา่น โดยผลการเรียนไดใ้นระดบั S 

ขอ้ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตอ้งยืน่ค  าร้องก่อนสอบปลายภาคไม่นอ้ยกวา่ 2 สปัดาห์ โดย
ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

ขอ้ 25    การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต 
นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร แต่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษาตอ้ง

ลงทะเบียนช าระเงินตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ือง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา โดยใหแ้ลว้เสร็จภายใน 4 สัปดาห์นบัจาก
วนัเปิดภาคการศึกษา 

ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเ้ป็นไปตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยั 

หมวด 5 
การวดัและประเมินผลการศึกษา  

          
ขอ้ 26    นิสิตตอ้งมีเวลาเรียนในรายวชิาหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมี

สิทธ์ิเขา้สอบในรายวชิาดงักล่าวได ้ยกเวน้กรณีการจดัการศึกษาแบบการศึกษาดว้ยตนเอง(Self Study)  

ขอ้ 27    การประเมินผลการเรียนรายวชิา  
27.1  การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวชิาใหใ้ชร้ะบบค่าระดบัขั้น ดงัน้ี 

 

ระดบัขั้น ความหมาย ค่าระดบัขั้น 
A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช ้(Fairly Good) 2.5  
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C  พอใช ้(Fair) 2.0  
  D+  อ่อน (Poor) 1.5  

D  อ่อนมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีท่ีรายวชิาในหลกัสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดบัขั้น ใหป้ระเมินผลโดยใช้
สัญลกัษณ์ ดงัน้ี  

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

AU  การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit)  
I  การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdraw)  
IP  ยงัไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In Progress)  

   

27.3  การให ้E  สามารถกระท าในกรณีต่อไปน้ี 
      27.3.1  นิสิตสอบตก 

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

27.4  การให ้S หรือ U จะกระท าไดเ้ฉพาะรายวชิาท่ีไม่มีหน่วยกิต หรือมีหน่วยกิตแต่สาขาวชิาเห็น
วา่ ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลกัษณะของค่าระดบัขั้น  หรือการประเมินผลการฝึกงานท่ีมิได้
ก าหนดเป็นรายวชิา  ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์ S หรือ U แลว้แต่กรณี   แต่ในกรณีท่ีนิสิตได ้U จะตอ้งปฎิบติังาน
เพิ่มเติมจนกวา่จะไดรั้บความเห็นชอบใหผ้า่นได ้จึงจะถือวา่ไดศึ้กษาครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  

27.5  การให ้I จะกระท าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑใ์นขอ้ 26 แต่ไม่ไดส้อบเพราะป่วยหรือเหตุสุดวสิัย และ
ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

         27.5.2  อาจารยผ์ูส้อนและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยงั
ปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวชิานั้นยงัไม่สมบูรณ์  นิสิตท่ีไดรั้บการใหค้ะแนนระดบัขั้น I 
จะตอ้งด าเนินการแกส้ัญลกัษณ์ I ใหเ้สร็จส้ินภายใน 4 สัปดาห์นบัแต่เปิดภาคการศึกษาถดัไป  เพื่อให้
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อาจารยผ์ูส้อนแกส้ัญลกัษณ์ I  หากพน้ก าหนดดงักล่าว อาจารยผ์ูส้อนจะเปล่ียนสัญลกัษณ์ I เป็นค่าระดบั
ขั้น E ไดท้นัที 

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

เน่ืองจากการป่วยหรือเหตุอนัสุดวสิัยยงัไม่ส้ินสุด 
27.7  การให ้AU  จะกระท าในกรณีท่ีนิสิตไดรั้บอนุมติัให้ลงทะเบียนเรียนวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบั

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

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

 
ระดบัขั้น   ความหมาย  

P   ผา่น (Pass)  
F   ไม่ผา่น (Fail)  

 

ขอ้ 29   การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหา   
กระบวนการวิจยั การเขียน และการสอบปากเปล่า ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบั
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์   การประเมินใหก้ระท าหลงัจากนิสิตสอบปากเปล่าแลว้ และใหผ้ลการประเมิน
เป็น ดงัน้ี 

ระดบัขั้น   ความหมาย  
P   ผา่น (Pass)  
F   ไม่ผา่น (Fail)  
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ขอ้ 30  การเรียนซ ้ าหรือเรียนแทน 
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวชิาบงัคบัในหลกัสูตรท่ีสอบไดต้ ่ากวา่ค่าระดบัขั้น B หรือจะ

เลือกเรียนวชิาอ่ืนในหมวดเดียวกนัและมีลกัษณะเน้ือหาคลา้ยคลึงกนัแทนกนัได ้ ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั   

30.2 นิสิตท่ีค่าคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 แต่มากกวา่ 2.50 อาจเรียนซ ้ าวชิาท่ีสอบไดต้ ่ากวา่ค่า
ระดบัขั้น B หรือจะเลือกเรียนวชิาอ่ืนในหมวดเดียวกนัแทนกนัได ้

 

ขอ้ 31   การนบัจ านวนหน่วยกิต และการค านวณค่าคะแนนเฉล่ียสะสม 
31.1 การนบัจ านวนหน่วยกิตเพื่อใชใ้นการค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ใหน้บัจากรายวชิาท่ีมีการ

ประเมินผลการศึกษาท่ีมีค่าระดบัขั้นตามขอ้ 27.1 ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซ ้ า หรือเรียนแทนใน
รายวชิาใดใหน้ าจ  านวนหน่วยกิต และค่าระดบัขั้นท่ีไดไ้ปใชใ้นการค านวณหาค่าระดบัขั้นเฉล่ียดว้ย 

31.2 การนบัจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อใหค้รบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลกัสูตรให้นบัเฉพาะหน่วยกิ
ตของรายวชิาท่ีสอบไดค้่าระดบัขั้น D ข้ึนไปเท่านั้น 

31.3 ค่าคะแนนเฉล่ียรายภาคการศึกษา ใหค้  านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น   โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหวา่งจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัขั้นของแต่ละวชิาเป็นตวัตั้งหารดว้ยจ านวนหน่วยกิ
ตของภาคการศึกษานั้น 

31.4 ค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ใหค้  านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนจนถึงภาคเรียน
สุดทา้ย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวา่งจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัขั้นของแต่ละรายวชิาท่ีเรียนทั้งหมด
เป็นตวัตั้งหารดว้ยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

31.5 การค านวณค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ใหค้  านวณเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติภาคเรียนท่ี 2 ท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาท่ีนิสิตได ้IP รายวชิาใด ไม่ตอ้งน ารายวชิานั้นมาค านวณค่าระดบัขั้นเฉล่ียราย
ภาคการศึกษานั้น แต่ใหน้ าไปค านวณในภาคการศึกษาท่ีมีการประเมินผล 

ขอ้ 32   การทุจริตใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหรือการสอบ  
32.1  นิสิตท่ีเจตนาหรือท าการทุจริตใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรั้บโทษ อยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
         32.1.1  ตกในรายวชิานั้น 
         32.1.2  ตกในรายวชิานั้น และพกัการเรียนในภาคการศึกษาถดัไป หรือเล่ือนการเสนอช่ือ

ขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา      
         32.1.3  พน้จากสภาพนิสิต 
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32.2  นิสิตท่ีท าการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยัจะเสนอใหมี้
การเพิกถอนปริญญาไดแ้มจ้ะตรวจพบในภายหลงั 

การพิจารณาการทุจริตดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก 

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

ศึกษาในหลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึง 
         33.2.2  นิสิตทดลองศึกษา ไดแ้ก่ ผูท่ี้หลกัสูตรใดหลกัสูตรหน่ึงในระดบับณัฑิตศึกษารับเขา้

ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเง่ือนไขท่ีก าหนดข้ึนเฉพาะคราว  ยกเวน้หลกัสูตรปริญญา
มหาบณัฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ไม่ใหมี้นิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบณัฑิต (Doctoral Candidate) ไดแ้ก่ นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิตท่ี
สอบภาษาและสอบวดัคุณสมบติัผา่น และไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยัใหด้ าเนินการท าปริญญานิพนธ์
ได ้ 

         33.2.4  นิสิตสมทบ ไดแ้ก่ นิสิตหรือนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
บณัฑิตวทิยาลยัใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิา เพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกบัหลกัสูตรของสถาบนัท่ีตนสังกดั  

         33.2.5  ผูเ้ขา้ร่วมศึกษา ไดแ้ก่  บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัใหเ้ขา้
ร่วมศึกษาในรายวชิา  โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตท่ีเรียนไดเ้ม่ือไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นนิสิต 

ขอ้ 34   การลาพกัการเรียน 
34.1  นิสิตอาจยืน่ค  าร้องขอลาพกัการเรียนได ้ในช่วงท่ีมีการเรียนรายวชิา ในกรณีใดกรณีหน่ึง 

ต่อไปน้ี 
         34.1.1  ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งประเทศ หรือทุนอ่ืนใดท่ีมหาวทิยาลยัเห็นควร

สนบัสนุน 
         34.1.2  ป่วยและตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทยโ์ดยมีใบรับรองแพทย ์
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         34.1.3  มีเหตุจ าเป็นส่วนตวั โดยอาจยืน่ค  าร้องขอลาพกัการเรียนได ้ถา้มีสภาพนิสิตมาแลว้
อยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา 

34.2  การลาพกัการเรียน นิสิตตอ้งยื่นค าร้องภายใน 4 สัปดาห์นบัแต่เปิดภาคเรียนของภาคการศึกษา
ท่ีลาพกัการเรียนและจะตอ้งช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพกัการเรียนของภาคการศึกษานั้น  โดย
คณบดีบณัฑิตวทิยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัการลาพกัการเรียน 

34.3  การลาพกัการเรียน ให้อนุมติัคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถา้นิสิตยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขอลา
พกัการเรียนต่อไปอีก ใหย้ืน่ค  าร้องใหม่ตามขอ้ 34.2 

34.4  ใหน้บัระยะเวลาท่ีลาพกัการเรียนรวมอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาดว้ย 

ขอ้ 35  การลาออก 
นิสิตท่ีประสงคจ์ะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวทิยาลยั ใหย้ืน่ค  าร้องต่อคณบดีบณัฑิต

วทิยาลยั โดยผา่นประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณบดีท่ีหลกัสูตรสังกดั 

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

สะสมไดค้่าตั้งแต่ 3.00 ข้ึนไป ภายในเวลาท่ีก าหนด ดงัน้ี 
                     36.3.5.1  ภาคการศึกษาถดัไปส าหรับนิสิต หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและ

หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง 
        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถดัไป ส าหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตและ

หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
         36.3.6 ระยะเวลาอนุมติัเคา้โครงปริญญานิพนธ์ถึงวนัส้ินสุดระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร 

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

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

12 เดือน 
      36.3.7  สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวดัคุณสมบติั  3 คร้ัง แลว้ยงัไม่ผา่น 
      36.3.8  เป็นนิสิตทดลองศึกษาตามขอ้ 33.2.2 ไดค้่าคะแนนเฉล่ียในภาคการศึกษาแรกต ่ากวา่ 

3.00 
      36.3.9  ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาตามขอ้ 12 หรือไดผ้ลการประเมิน

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

         36.3.13  ถูกพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในคดีอาญา เวน้แต่ความผิดโดยประมาท หรือความผดิ
ลหุโทษ 

36.4  ถึงแก่กรรม 
หมวด 7 

การเปลีย่นสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกติ 
 

ขอ้ 37    การเปล่ียนสถานภาพนิสิต 
37.1  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่  บณัฑิตวทิยาลยัอาจอนุมติัใหนิ้สิตเปล่ียน

สถานภาพตามการจดัการศึกษาแบบเตม็เวลาหรือไม่เตม็เวลาได ้ทั้งน้ีนิสิตจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและ
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปล่ียนสถานภาพใหถู้กตอ้ง 

37.2  นิสิตท่ีเปล่ียนสถานภาพตามขอ้ 37.1 ได ้จะตอ้งลงทะเบียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา 
และตอ้งลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปล่ียนใหม่อยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดค้่าคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 3.00 
ใหเ้ปล่ียนสถานภาพเป็นนิสิตไดเ้ม่ือส้ินภาคการศึกษาแรก 

ขอ้ 38    การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ใหใ้ชเ้กณฑด์งัน้ี 
38.1  การโอนหน่วยกิต นิสิตอาจขอโอนหน่วยกิตรายวชิาเดียวกนัในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีได้

เคยศึกษามาแลว้ได ้เฉพาะรายวชิาท่ีสอบไดค้่าระดบัขั้น B ข้ึนไป โดยนบัหน่วยกิตรายวชิาท่ีขอโอนมาเป็น
ส่วนหน่ึงของหน่วยกิตในหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาไดโ้ดยไม่ตอ้งเรียนรายวชิานั้นซ ้ าอีก  ทั้งน้ีรายวชิาท่ีขอโอน
หน่วยกิตตอ้งเป็นรายวชิาท่ีเรียนมาแลว้ไม่เกิน  3 ปี    



 ๑๐๔ 

ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตท่ีเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทในสาขาวชิาเดียวกนั
หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั ใหเ้ทียบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของหลกัสูตรท่ีจะเขา้ศึกษา 

การขอโอนหน่วยกิตรายวชิาตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดี และ
ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

38.2   การรับและเทียบโอนหน่วยกิต บณัฑิตวทิยาลยัอาจยกเวน้ หรือ เทียบโอนหน่วยกิต รายวชิา 
หรือปริญญานิพนธ์จากหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ใหก้บันิสิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถวดั
มาตรฐานได ้ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนของบณัฑิตวทิยาลยั 

ขอ้ 39    การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
มหาวทิยาลยัอาจยกเวน้ หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน จากการศึกษานอกระบบ

หรือการศึกษาตามอธัยาศยั เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาตามหลกัสูตรหรือระดบัการศึกษาท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัได ้ ทั้งน้ีหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั  

ขอ้ 40    การเปล่ียนวชิาเอกหรือสาขาวชิา 
นิสิตท่ีประสงคจ์ะเปล่ียนวชิาเอกหรือสาขาวชิาท่ีศึกษา ให้กระท าไดโ้ดยการคดัเลือกจากวชิาเอก

หรือสาขาวชิาท่ีตอ้งการเขา้ศึกษา โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดี และ
ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนบัตั้งแต่วนัข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต
ระดบับณัฑิตศึกษาวชิาเอกหรือสาขาวชิาแรกท่ีเขา้มาศึกษา  ส าหรับการโอนหน่วยกิตรายวชิาใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ 38 

ขอ้ 41   การรับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
41.1  มหาวทิยาลยัอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเท่ามหาวทิยาลยัได ้โดยมีเง่ือนไขและวธีิการตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ทั้งน้ีการนบัระยะเวลาท่ี
ศึกษาในหลกัสูตร ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่เขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีไดรั้บโอนเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั จะตอ้ง
ยอมรับการเทียบโอนรายวชิาตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั ตามขอ้ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาในมหาวทิยาลยัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา แต่
ตอ้งไม่เกินก าหนดเวลาตามขอ้ 12   

 

ขอ้ 42  การคืนสภาพนิสิต 
สภาวชิาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตใหแ้ก่ผูท่ี้ถูกคดัช่ือออกเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรอยา่งยิง่

เท่านั้น และเม่ือด าเนินการแลว้ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 
 



 ๑๐๕ 

หมวด 8 
การสอบพเิศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
ขอ้ 43    การสอบภาษา 
43.1  นิสิตทุกหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษาจะตอ้งสอบภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของตนอยา่ง

นอ้ย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร โดยการอนุมติัของ
คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

43.2  นิสิตอาจยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งสอบภาษาไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         43.2.1  นิสิตสอบภาษาไดแ้ลว้จากสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานวดัและประเมินผลท่ีได้

มาตรฐานตามเกณฑท่ี์บณัฑิตวทิยาลยัก าหนดตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
         43.2.2  นิสิตท่ีก าลงัศึกษาหลกัสูตรวชิาเอกหรือสาขาวชิาทางภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาประจ าชาติของ

ตนซ่ึงมีรายวชิาเก่ียวกบั การอ่าน การใชภ้าษาไม่นอ้ยกวา่ 8 หน่วยกิต และมีผลการประเมินผา่นรายวชิานั้น
ในค่าระดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ B  

         43.2.3  ผูท่ี้จบการศึกษาจากประเทศท่ีใชภ้าษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาของตนเป็นภาษาหลกัในการ
ส่ือสาร และการศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผา่น นิสิตจะตอ้งไดร้ะดบัขั้น P ตามขอ้ 28 

ขอ้ 44     การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination) 
44.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต จะตอ้งสอบผา่นการสอบวดัคุณสมบติั 
44.2  การสอบวดัคุณสมบติัเป็นการสอบในวชิาเอกและวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวดัวา่นิสิตมีความรู้

พื้นฐานและมีความพร้อมในการท าปริญญานิพนธ์  
44.3  ผูมี้สิทธิสอบวดัคุณสมบติั คือ 
         44.3.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 1 ท่ีศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาและ

ผา่นการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวา่สมควรเขา้สอบวดัคุณสมบติัได ้
         44.3.2  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต แบบ 2 ท่ีลงทะเบียนรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตาม

หลกัสูตร และไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 3.00  เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวชิา
ครบถว้นตามหลกัสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธ์ิสอบวดัคุณสมบติัตั้งแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นตน้ไป 

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

และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือวา่นิสิตสอบไม่ผา่นในคร้ังนั้น  
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ขอ้ 45    การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
45.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตอ้งสอบผา่นการสอบประมวล

ความรู้ 
45.2  ผูมี้สิทธ์ิสอบประมวลความรู้ คือ นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ดงัน้ี 
         45.2.1  หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แบบ ก 1   ท่ีศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา

และผา่นการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวา่สมควรเขา้สอบประมวลความรู้ได ้
         45.2.2  หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข  ท่ีลงทะเบียนรายวชิาต่างๆ ครบถว้นตาม

หลกัสูตรและไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 3.00  เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวชิา
ครบถว้นตามหลกัสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ตั้งแต่ภาคการศึกษานั้นเป็นตน้
ไป 

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

คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือวา่นิสิตสอบไม่ผา่นในการสอบคร้ังนั้น 

ขอ้ 46   ปริญญานิพนธ์ 
46.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก และหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้งท าปริญญา

นิพนธ์                        
46.2  นิสิตจะด าเนินการเสนอเคา้โครงปริญญานิพนธ์ เม่ือไดล้งทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัมาแลว้

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนท่ี 5 ส าหรับหลกัสูตรมหาบณัฑิต และไม่เกินภาคเรียนท่ี 7 
ส าหรับหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต โดยก าหนดใหมี้การรายงานความกา้วหนา้ (Progress Report) ทุกภาค
การศึกษา หากมิไดด้ าเนินการรายงานความกา้วหนา้ นิสิตอาจถูกระงบัการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพ
นิสิตในภาคการศึกษาถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั                      

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

หรืออาจมีอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมไดอี้ก 1 คน  
โดยตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ 15.1.2  

          ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั  อาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
สถาบนัท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมใหท้ าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัได้
โดยอนุโลม ในกรณีท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 



 ๑๐๗ 

          ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัตอ้งเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบนัเท่านั้น ส่วนผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบุคลากรประจ า
ในสถาบนัหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือ 
ประสบการณ์สูงในสาขาวชิานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวชิาชีพ
ดา้นนั้นๆ เทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ต าแหน่งระดบั 9 หรือผูเ้ช่ียวชาญข้ึนไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดโดยการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะใหเ้สนอ
ผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และแจง้ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดงักล่าว                              

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

       ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั อาจแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
สถาบนัท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมใหท้ าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัได้
โดยอนุโลม ในกรณีท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างจากน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 
                   ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัตอ้งเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบนัเท่านั้น ส่วนผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคลากร
ประจ าในสถาบนัหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์สูงใน
สาขาวชิานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวชิาชีพดา้นนั้นๆ เทียบได้
ไม่ต ่ากวา่ต าแหน่งระดบั 9 หรือผูเ้ช่ียวชาญข้ึนไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด โดยการแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะใหเ้สนอผา่น
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และแจง้ให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดงักล่าว                              
                   ในกรณีหลกัสูตรปริญญาเอก ไม่มีอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารยผ์ูส้อบปริญญา
นิพนธ์ หรืออาจารยผ์ูส้อน ท่ีไดรั้บคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารยข้ึ์นไปในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจเสนอแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลยั
เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และแจง้ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดงักล่าว 
                  ผูไ้ดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิและศาสตราจารยพ์ิเศษใหป้ระเมินผลงานทางวชิาการใหเ้ทียบเคียง
ไดก้บัผลงานของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเคียงและยอมรับให้
เทียบเท่าผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวชิา 



 ๑๐๘ 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีหนา้ท่ีเสนอรายช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อ
บณัฑิตวทิยาลยั  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวทิยาลยัท่ีมีคุณวฒิุและคุณสมบติัเหมาะสมเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมได ้ 

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ์ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน  และ
กรรมการอีกไม่นอ้ยกวา่ 4 คน ท่ีประกอบดว้ย อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั อาจารยท่ี์ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วม (ถา้มี) และกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2 คน และให้
แต่งตั้งกรรมการ 1 คนท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ   

ในคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งจะตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีไม่ใช่
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากนั้นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประธานตอ้งไม่ใช่อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ดว้ย  

เลขานุการท่ีตอ้งเขา้ร่วมพิจารณาทุกคร้ัง อาจจะแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการหรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรมอบหมายได ้

โดยรายช่ือคณะกรรมการให้กรรมการบริหารหลกัสูตรประจ าสาขาวชิาเป็นผูเ้สนอรายช่ือโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีตน้สังกดั เพื่อเสนอคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาแต่งตั้ง 

ส าหรับคุณสมบติัของกรรมการพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ์ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าของ
มหาวทิยาลยัหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ ประกอบดว้ย อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์หลกั และอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถา้มี)  และกรรมการอีก 1 คนท่ีเป็นกรรมการบริหาร
หลกัสูตรประจ าวชิาเอกหรือสาขาวชิาซ่ึงเคยเขา้ประชุมพิจารณาเคา้โครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน  โดยรายช่ือกรรมการใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประจ าสาขาวชิาเป็น
ผูเ้สนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อเสนอคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัพิจารณา
แต่งตั้ง 

อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  
หากมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพิ่มเติม ใหอ้าจารยท่ี์

ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยั
อนุมติั และในกรณีท่ีนิสิตจะตอ้งสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการสอบปากเปล่าอยูไ่ม่ครบ
คณะ ใหนิ้สิตเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อใหค้ณบดีบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั                 

46.6  ลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการท าปริญญานิพนธ์ซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั 
ใหน้บัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและเป็นของมหาวทิยาลยั 



 ๑๐๙ 

นิสิตตอ้งส่งหนงัสือขอ้ตกลงวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิในปริญญานิพนธ์ ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัพร้อมกบัปริญญา
นิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

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

กรรมการบริหารหลกัสูตร  โดยมีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้ 47.3 
47.3  องคป์ระกอบ คุณสมบติั และจ านวนอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์ 

บณัฑิตวทิยาลยัก าหนดดงัน้ี          
         47.3.1  อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน 1 คนต่อโครงการ  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าของ

มหาวทิยาลยัมีคุณวฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วย
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจ  านวนไม่ต ่ากวา่ 3 คน ประกอบดว้ย ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรหรือกรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประธาน 1 คน ผูแ้ทน
จากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 1 คน เป็นกรรมการ และอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น
กรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญในสาขาวชิานั้นเป็นกรรมการเพิ่มเติมไดอี้ก 1 
คน หรือ อาจใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูพ้ิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได้ 

         คุณสมบติัของกรรมการตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั หรือผูท้รงคุณวุฒิภายในหรือ
ภายนอกมหาวทิยาลยั มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่
ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ี
มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบดว้ย อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ท าหนา้ท่ี
เป็นประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลกัสูตรท่ีเขา้ร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และ
ผูท้รงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลยั 1 คน หากมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะตอ้งตั้งกรรมการ
สอบเพิ่มเติม ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อใหค้ณบดี
บณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาอนุมติั ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยูไ่ม่ครบคณะ แต่นิสิตมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งสอบ ให้นิสิตเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อใหค้ณบดีบณัฑิต
วทิยาลยัอนุมติั  

         กรรมการสอบสารนิพนธ์ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั หรือผูท้รงคุณวฒิุภายใน
หรือภายนอกมหาวทิยาลยั มีคุณวฒิุปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่



 ๑๑๐ 

ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ี
มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการท าสารนิพนธ์ซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั ให้
นบัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต และเป็นของมหาวทิยาลยั    

นิสิตตอ้งส่งหนงัสือขอ้ตกลงวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิในสารนิพนธ์ใหแ้ก่มหาวทิยาลยัพร้อมกบัการส่งสาร
นิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

หมวด 9 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 
ขอ้ 48    การขอรับปริญญา  
48.1  ในภาคเรียนใดท่ีนิสิตคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาใหย้ืน่ค  าร้องขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรท่ีบณัฑิตวทิยาลยั                      
48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรไดต้อ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  
คุณสมบติัทัว่ไป 

      48.2.1  มีเวลาเรียนท่ีมหาวทิยาลยัน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามท่ี
ก าหนดในขอ้ 12 

      48.2.2  สอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร  
      48.2.3  ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวชิาไม่ต ่ากวา่ 3.00  
      48.2.4  สอบภาษาต่างประเทศไดห้รือไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 43.2  

      คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1  
      48.2.5  สอบประมวลความรู้ได ้
      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอบผา่นการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้ง 
      48.2.7  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการให้ผลงานหรือ

ส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการหรือเสนอต่อท่ีประชุม
วชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเตม็ 
(Full Paper)  

     ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในขอ้น้ี หากมีเหตุผลอนัควร บณัฑิตวทิยาลยัอาจพิจารณาขยาย
เวลาใหก้บันิสิตไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมติัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั และเม่ือไดรั้บ
การอนุมติัแลว้ตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามขอ้ 25       



 ๑๑๑ 

      คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 2  
      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดทา้ยโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้ง  
      48.2.10  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
      48.2.11  ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงาน

หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการหรือเสนอต่อท่ี
ประชุมวชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ือง
เตม็ (Full Paper)  

      ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในขอ้น้ี หากมีเหตุผลอนัควร บณัฑิตวทิยาลยัอาจพิจารณาขยาย
เวลาใหก้บันิสิตไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมติัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั และเม่ือไดรั้บ
การอนุมติัแลว้ตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามขอ้ 25     

      คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ข  
      48.2.12  สอบประมวลความรู้ได ้ 
      48.2.13  เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่าสาร

นิพนธ์ขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยัแต่งตั้ง  
      48.2.14  ส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
      คุณสมบติัเฉพาะผูข้อรับปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
      48.2.15  สอบวดัคุณสมบติัได ้ 
      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั
แต่งตั้ง  

      48.2.17  ส่งปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
      48.2.18  ผลงานปริญญานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงาน

หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น  

       ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามความในขอ้น้ี หากมีเหตุผลอนัควร บณัฑิตวทิยาลยัอาจพิจารณาขยาย
เวลาใหก้บันิสิตไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมติัของคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั และเม่ือไดรั้บ
การอนุมติัแลว้ตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามขอ้ 25  

 ขอ้ 49    การใหป้ริญญา มหาวทิยาลยัจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตท่ีไดย้ืน่ความจ านงขอรับปริญญา 
ท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 48.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อขออนุมติัปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัร 



 ๑๑๒ 

หมวด 10 
การประกนัคุณภาพ 

ขอ้ 50  ทุกหลกัสูตรจะตอ้งก าหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรใหช้ดัเจน ซ่ึงอยา่งนอ้ย
ประกอบดว้ยประเด็นหลกั 7 ประเด็น คือ 

50.1 การบริหารหลกัสูตร 
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวจิยั 
50.3 การบริหารคณาจารย ์
50.4 การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
50.5 การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านิสิตบณัฑิตศึกษา 
50.6 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
50.7 ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
 

ขอ้ 51 ใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั โดยมีการปรับปรุงเพื่อพฒันาหลกัสูตรอยา่ง
ต่อเน่ืองทุก 5 ปี และใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 52 การด าเนินการใดท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีเขียนขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั และยงัด าเนินการไม่แลว้
เสร็จในขณะท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหด้ าเนินการหรือปฏิบติัการต่อไปตามขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อน
วนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัจนกวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จ 

ประกาศ ณ วนัท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2554 

 

     (ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
                                  นายกสภามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 


