มคอ. ๒
หลักสู ตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔)

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา
หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป

๑. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:

การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Education Program in Health Education and Physical Education

๒. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย):

การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต (สุ ขศึกษาและพลศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) :

กศ.ด. (สุ ขศึกษาและพลศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

Doctor of Education (Health Education and Physical Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

Ed.D. (Health Education and Physical Education)

๓. วิชาเอก
๔. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตร ๕๕ หน่วยกิต

๒
๕. รู ปแบบของหลักสู ตร
๕.๑ รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก หลักสู ตร ๓ ปี
๕.๒ ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
๕.๔ ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
๕.๕ การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
เริ่ มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ โดยเป็ นหลักสู ตรที่ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตร
การศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๓)
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อนุมตั ิ /เห็นชอบ หลักสู ตรใน
การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อนุมตั ิ /เห็นชอบ หลักสู ตรในการประชุม
ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อนุมตั ิ/เห็นชอบ หลักสู ตรในการประชุม ครั้งที่
๑๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

๓
๘. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพเป็ นนักวิจยั นักวิชาการ ที่ปรึ กษาทางด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา อาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน วิชาชีพอื่น ๆที่เกี่ยวข้องด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานภาคเอกชน
๙. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสาลี่
สุ ภาภรณ์

เลขประจาตัว ตาแหน่งทาง คุณวุฒิและสาขาวิชา
บัตรประชาชน
วิชาการ
Ed.D. (Physical
๓๒๑๐๑๐๐๖๐
รอง
XXXX
ศาสตราจารย์ Education: Pedagogy)
M.S. (Physical
Education: Sport
Biomechanics)
กศ.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)

นางพิมพา
ม่วงศิริธรรม

๓๑๖๙๙๐๐๐๘
XXXX

อาจารย์

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

นายอนันต์
มาลารัตน์

๓๑๔๐๔๐๐๑๒
XXXX

อาจารย์

กศ.ด. (วิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(สุ ขศึกษา)
ส.บ.(บริ หาร
สาธารณสุ ข)

สถาบัน/
ปี ทีส่ าเร็จ
University of Massachusetts,
Amherst /๒๕๔๑
Illinois State University/
๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ /
๒๕๒๖
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ /
๒๕๒๔
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย /๒๕๔๕
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย /๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ /
๒๕๒๕
มหาวิทยาลัยนเรศวร /๒๕๕๑
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ/
๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
/๒๕๓๗

๔
ส.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
ส.บ. (สาธารณสุ ข
ศาสตร์ )

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
/๒๕๓๕
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
/๒๕๓๓

๑๐. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
๑๑. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ก ารเปลี่ ยนแปลงทั้ง ภายในและภายนอกประเทศในปั จจุ บ นั มี ผลต่ อทิ ศทางในการ
พัฒนาประเทศ ส่ งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ ยงด้านความมัน่ คงและ
ความเสื่ อมถอยของค่านิ ยมที่ดีงามของสังคมไทยในประเทศ การสร้างภูมิคุม้ กันประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลัก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงจึ งเป็ นสถานการณ์ ที่ ทาให้เป็ นผลกระทบต่อการศึ กษาของชาติ ส่ งผลต่อคุ ณภาพ
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนการแข่งขันด้านการศึกษาระหว่างสถาบันในระดับประเทศ
และต่างประเทศ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ทางด้านการศึกษา
ได้มีการสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายมากขึ้น มี
การสั ง เคราะห์ บ ทเรี ย นจากการปฏิ บ ตั ิ จริ ง นามาจัดระบบฐานข้อมู ล และเผยแพร่ ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจอย่า ง
กว้างขวาง มีการพัฒนาหลัก สู ตรการเรี ยนการสอนทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุ ดมศึกษาที่มุ่งสู่
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน คนไทยมีคุณธรรมนาความรู ้ รู ้ เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุ มชนเข้มแข็ง สังคม
สันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม สิ่ งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากร ธรรมชาติยงั่ ยืนอยู่
ภายใต้ระบบบริ หารจัดการประเทศที่มีหลักธรรมาภิบาล ดารงไว้ซ่ ึ งระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นพระประมุข ภายใต้แนวปฏิ บตั ิของปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าว
กระโดดทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่นๆ ซึ่ งสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิ จทั้งในด้านโอกาสและภัยคุ กคาม ซึ่ งสถานการณ์ ลกั ษณะนี้ มีผลกระทบต่อประเทศไทย และประเทศ
ไทยต้องพัฒนาเพื่อสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างยัง่ ยืน

๕
๑๑.๒ สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การมีแนวคิดที่มุ่งเน้นคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึนนั้น นอกจากการทาให้
คนในชาติมีรายได้ที่ดีข้ ึนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงซึ่ งเป็ นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จ และการเห็ น
ความสาคัญของการมีสุขภาพดีแล้ว ประเทศยังต้องคานึ งถึงด้านการศึกษาซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม โดยที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ทุกหลักสู ตรได้มีการปรับปรุ งหรื อสร้ าง
หลัก สู ตรใหม่ ใ ห้เป็ นไปตามมาตรฐานการอุ ดมศึ ก ษาและเกณฑ์ม าตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง ส านัก มาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิ การ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซึ่ งใน
ปั จจุบนั สังคมต้องการบุคลากรวิชาชี พสุ ขศึกษาและพลศึกษา ที่มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างมี
ศักยภาพ มี คุณวุฒิที่เพิ่มสู งขึ้ น ดังนั้นคณะพลศึ กษาตระหนักถึ งภาระ หน้าที่ ที่เป็ นหน่ วยงานที่ ผลิ ตบุ คลากร
วิชาชี พนี้ โดยตรง จึงจาเป็ นต้องดาเนิ นการจัดให้มีการศึ กษาในขั้นที่สูงขึ้นไป เพื่อสร้ างความก้าวหน้าให้กบั
บุ ค ลากรในการประกอบอาชี พ ซึ่ งการพัฒ นาคน สั งคม และวัฒนธรรมไทยให้มี คุ ณ ภาพ ก้า วทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นการพัฒนาคนสู่ สังคมการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่ างกาย สติปัญญา และ
มีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเพียร มีโอกาส และสามารถเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ทาให้สภาพแวดล้อม
และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจ
ให้คนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
สภาพการปัจจุบนั มีความต้องการบุคลากรทางด้านสุ ขศึกษา พลศึกษา และนักบริ หารพลศึกษาและ
กี ฬาที่ ดี มี คุณธรรมจริ ยธรรม และมี คุณภาพ เพื่อจะช่ วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน และการจัดการด้าน
พลศึกษาและกีฬาของชาติ ทั้งในด้านองค์ความรู ้ เทคโนโลยี การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี มี
จิตสานึ กในการส่ งเสริ มให้ประชาชนรักการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ สามารถพัฒนาความรู ้ความสามารถได้
ด้วยตนเอง จึงเป็ นความจาเป็ นของสถาบันการศึกษาผูผ้ ลิตบัณฑิตต้องจัดพัฒนากระบวน การเรี ยนรู้ให้เหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และบริ บทของสังคมไทย ทางคณะพลศึกษาซึ่ งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร
สถานที่ ครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวก พร้ อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในการ
ผลิตบุคลากรทางการศึกษาด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
นอกจากนี้ คณะพลศึกษาได้ดาเนิ นการรองรับการเปลี่ ยนแปลงและรั กษาสถานะความมัน่ คงทั้ง
ทางด้า นเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศ เชื่ อมโยงมิ ติข องการพัฒนาเศรษฐกิ จภายในประเทศกับมิ ติค วาม
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค โดยพิจารณาจากสถานการณ์ในบริ บทความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน ตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเชื่ อ มโยงกับ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่น คงทางด้า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ตอบสนองใน (ร่ าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในการสร้าง

๖
ภู มิ คุ ้ม กัน โดยการสร้ า งความเข้ม แข็ ง และการพัฒ นาความสามารถในการปรั บ ตัว ของบัณ ฑิ ต ให้ ท ัน กับ
สถานการณ์การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว เพื่อเสริ มสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยคณะพลศึกษาได้จดั โครงการประชุม
วิชาการในระดับอาเซี ยน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
จัง หวัด นครนายก เป็ นการสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการและพัฒ นาบัณ ฑิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในด้ า นทัก ษะ
ภาษาต่างประเทศ ส่ งเสริ มให้บณ
ั ฑิ ตได้พฒั นาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและสามารถเข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
พัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ โดยสามารถปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว เป็ นการยกระดับชีวติ รวมกันเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน สามารถดารงชี วิตอยูไ่ ด้อย่างมีศกั ดิ์ศรี มีค่านิ ยมใน
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขระหว่างกลุ่มคน ระหว่างพื้นที่ และระหว่างวัย พึ่งพาอาศัยและเกื้ อกูลกัน
ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งและเป็ นพลังร่ วมของสังคมไทย
๑๒. ผลกระทบจากจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรมุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชี พและสาขาวิชา ต้อง
พัฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม มี ค วามรอบรู ้ และรู ้ เ ท่ า ทัน การเปลี่ ย นแปลง การจัด การศึ ก ษาในระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาจึ ง ต้อ งพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มี อ งค์ความรู้ แ ละสามารถนาไปปฏิ บตั ิ ไ ด้ใ นวิถี ชี วิต และสามารถจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้
หลักสู ตรระดับดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ตต้องพัฒนาในด้านวิชาการ การวิจยั และเทคโนโลยี เพื่อให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวฒั น์ และจาเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ องในอันที่จะทาให้บณ
ั ฑิตมี
คุณภาพอย่างสู งสุ ด ด้วยเหตุดงั กล่าวคณะพลศึกษาเป็ นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา มา
เป็ นระยะเวลากว่า ๖๐ ปี แล้ว จึงต้องดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาดุ ษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและ
พลศึกษา ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการของสังคมในปั จจุบนั และอนาคต
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม มีผลต่อทิศทางการ
กาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริ การวิชาการ และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสู ตรจึงเน้นผลิตให้บณั ฑิตมีคุณภาพด้านวิชาการให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชา มี
ศักยภาพในการทาวิจยั โดยคานึ งถึงคุณธรรม จริ ยธรรม และการนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาสังคม เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

๗
๑๓. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอน
เพือ่ ให้ บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
ไม่มี

หมวดที่ ๒ ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ปรัชญาของหลักสู ตร
องค์ความรู้ดา้ นสุ ขศึกษา พลศึกษา การบริ หารพลศึกษาและกีฬาเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืน
ความสาคัญของหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทุกหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุ ง หรื อ
สร้างหลักสู ตรใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ งสอดคล้องกับความจาเป็ นในปั จจุบนั ที่
สังคมต้องการบุคลากรวิชาชีพครู สุขศึกษา ครู พลศึกษา และผูบ้ ริ หารพลศึกษาและกีฬา ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีศกั ยภาพ มีคุณวุฒิที่เพิ่มสู งขึ้น ดังนั้นคณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่เป็ น
หน่ วยงานที่ ผลิ ตบุ คลากรวิชาชี พครู สุขศึ กษา ครู พลศึกษา และผูบ้ ริ หารพลศึกษาและกี ฬา จึงจาเป็ นต้อง
ดาเนินการจัดให้มีการศึกษาในวิชาชีพดังกล่าว เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กบั บุคลากรในวิชาชีพ
ในสภาพการณ์ปัจจุบนั ประเทศมีความต้องการครู สุขศึกษา ครู พลศึกษา และผูบ้ ริ หารพลศึกษาและ
กีฬาที่ดี มีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อช่ วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป ในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสานึก
ในการส่ งเสริ มให้รักการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้ดว้ ยตนเอง จึงเป็ น
ความจาเป็ นของสถาบันการศึกษาผูผ้ ลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสุ ขศึกษา และพลศึกษา ต้องจัดพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และบริ บทของสังคมไทย ทางคณะพลศึกษาซึ่ งมีความ
พร้อมทั้งด้านบุคลากรสถานที่ ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวก จึงปรับปรุ งหลักสู ตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา และมีความพร้อมที่จะเปิ ดในปี การศึกษา ๒๕๕๕ ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษามีวตั ถุประสงค์ เพื่อผลิตดุษฎี
บัณฑิตดังต่อไปนี้
๑. มีความรู้ความสามารถระดับสู งและเป็ นผูน้ าในสาขาวิชาสุ ขศึกษา พลศึกษา การบริ หารพลศึกษา
และกีฬา

๘
๒. มีความสามารถในกระบวนการวิจยั เพื่อบุกเบิกแสวงหาความรู ้ใหม่ในสาขาสุ ขศึกษา พลศึกษา
การบริ หารพลศึกษาและกีฬา
๓. ใช้การวิจยั เพื่อสร้างสรรค์และจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ และสร้างสรรค์
องค์ความรู ้ใหม่ทางด้านสุ ขศึกษา พลศึกษา และการบริ หารพลศึกษาและกีฬา
๔. มีคุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถนาไปใช้วชิ าชีพสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๒. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสู ตรการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุ งที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ความสาเร็ จ ซึ่ งคาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็ จภายใน
๕ ปี นับจากเปิ ดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๕
เปิ ดรับนิสิตใหม่เป็ นรุ่ นแรกของหลักสู ตรนี้
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ให้นิสิตปี สุ ดท้าย อาจารย์ผสู้ อน และอาจารย์พิเศษประเมินหลักสู ตร
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ทาวิจยั เพื่อประเมินและติดตามผลการใช้หลักสู ตร
พ.ศ. ๒๕๖๑
ปรับปรุ งหลักสู ตรตามผลการวิจยั และสถานการณ์ภายนอก
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสู ตร
ก. ทาวิจยั เพื่อประเมินและติดตาม
การใช้หลักสู ตร

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

๑.นาผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.๗มาเป็ นข้อมูล
ในการปรับปรุ ง
๒.กาหนดให้นิสิตปี สุ ดท้าย
อาจารย์ผสู้ อน และอาจารย์พิเศษ
ประเมินหลักสู ตร
๓.ประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อ
คุณภาพของหลักสู ตร
๔.วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่
มีผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต

๑.มคอ.๗ รายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสู ตร
๒.รายงานผลการประเมินจากนิสิต
ปี สุ ดท้าย อาจารย์ผสู้ อน และ
อาจารย์พิเศษ
๓.รายงานการประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิตและผูใ้ ช้บณั ฑิตที่
มีต่อคุณภาพของหลักสู ตร
๔.สรุ ปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

๙
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ข. จัดทาหลักสู ตรปรับปรุ งฉบับร่ าง ๑.เชิญผูท้ รงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาจากภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งผูป้ ระกอบการมา
วิพากษ์หลักสู ตร
๒.ปรับปรุ งหลักสู ตรตามผลการ
วิพากษ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
๑.รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ

๒.หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง

การพัฒนาการเรียนการสอน
ค. พัฒนาบุคลากรด้านการทาวิจยั

๑.สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจยั เพื่อ

๑.ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี

การเรี ยนการสอน

พัฒนาการเรี ยนการสอน

งานวิจยั

๒.สนับสนุนแหล่งทุนในการ

๒.ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี

ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ทั้งใน

ผลงานวิจยั ตีพิมพ์เผยแพร่

ประเทศและต่างประเทศ
๓.ให้อาจารย์เข้าร่ วมประชุม

๓.ร้อยละของอาจารย์ประจาที่เข้า

วิชาการและเสนอผลงานวิจยั ใน

ร่ วมประชุมวิชาการหรื อนาเสนอ

ประเทศและต่างประเทศ

ผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

๔.สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ ๔.ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ลา
ศึกษาดูงาน และทาวิจยั ร่ วมกับ

ศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน และทาวิจยั

คณาจารย์ในสถาบันอื่น

ร่ วมกับคณาจารย์ในสถาบันอื่น

๕.บูรณาการการเรี ยนการสอนกับ

๕.ร้อยละของกิจกรรมหรื อ

การบริ การวิชาการเพื่อความ

โครงการบริ การวิชาการและ

เข้มแข็งของการนาทฤษฎีสู่การ

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ

ปฏิบตั ิ

พัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมต่ออาจารย์ประจา

๑๐

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ทั้งนี้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑ ระบบการจัดการศึกษา ข้อ ๖ และข้อ ๗ (ภาคผนวก ง)
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสาหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนนอกเวลาราชการ
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
๒. การดาเนินการหลักสู ตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑

เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

ภาคการศึกษาที่ ๒

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน

เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
๒.๒.๑ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ การรับเข้าเป็ นนิสิต ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ (ภาคผนวก ง)
๒.๒.๒ เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ในสาขาวิชาสุ ขศึกษา พลศึกษา หรื อ สาขาที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในกรณี ที่สาเร็ จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็ นมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรื อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ฯ

๑๑
๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสู ตรอาจประสบปัญหาด้านการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอ้ งค้นคว้า
และพึ่งพาตนเอง ความรู ้พ้นื ฐานภาษาอังกฤษ ความรู ้ในการวิเคราะห์บทความต่าง ๆ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
และการขาดแคลนทุนทรัพย์
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓
คณะพลศึกษามีวธิ ี การดาเนินการช่วยเหลืออย่างเป็ นระบบ ดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ มีโครงการปฐมนิเทศสาหรับนิสิตแรกเข้าเพื่อให้เข้าใจระบบการเรี ยน การเข้าใช้
ห้องสมุดทั้งในรู ปแบบปกติและรู ปแบบออนไลน์
๒.๔.๒ มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตที่ไม่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษ
๒.๔.๓ กาหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้วเิ คราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
พร้อมทั้งเขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจยั ในแต่ละรายวิชา
๒.๔.๔ กาหนดให้แต่ละรายวิชาต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนและฝึ กให้นิสิตได้ใช้งานอย่างเป็ น
ระบบ
๒.๔.๕ ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งภายใน/ภายนอกสถาบันให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง
๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็ จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและคาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ดังต่อไปนี้
จานวนนิสิต

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก ใน นอก
เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา
จานวนที่คาดว่าจะรับ
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็ จ
จานวนสะสม

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

-

-

-

-

-

-

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๒๐ ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐

๑๒
๒.๖ งบประมาณ
เป็ นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นคริ นทรวิโรฒ โดยมีการประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตดังนี้
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในเวลาราชการตลอดหลักสู ตร ๒๓๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน)
๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเวลาราชการตลอดหลักสู ตร ๒๗๐,๐๐๐บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน)
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
แบบชั้นเรี ยนผสมผสานกับการเรี ยนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education)
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนเข้ามหาวิทยาลัย
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๗ การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐
ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ (ภาคผนวก ง)

๑๓
๓. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
๓.๑ หลักสู ตร
หลักสู ตรการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบการศึกษาเต็มเวลา
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
(แบบ ๒) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า ๕๕ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสู ตร
รายละเอียด
หน่วยกิต
๑. ปริญญานิพนธ์
๓๖
๒. รายวิชา
๑๙
๒.๑ หมวดวิชาแกน
๗
๒.๒ หมวดวิชาเอก
๙
๒.๓ หมวดวิชาเลือก
๓
รวม
๕๕
หมายเหตุ: นิสิตระดับปริ ญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้เรี ยนรายวิชาในระดับปริ ญญาโท จานวน ๓
หน่วยกิต คือ พลบ ๕๐๓ กระบวนทัศน์ในวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา ๓(๓-๐-๖) เพื่อเป็ นการปรับพื้นฐานก่อนลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาตามหลักสูตร

๑๔
๓.๑.๓ รายวิชา
๓.๑.๓.๑ ความหมายของรหัสวิชา
รหัสตัวอักษร
พลบ (PEG) หมายถึง

รายวิชาในคณะพลศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสตัวเลข
เลขตัวแรก
๗ และ ๘ หมายถึง

ลาดับรายวิชาในหลักสู ตร

เลขตัวกลาง
๐

หมายถึง

วิชาแกน

๑

หมายถึง

แขนงวิชา : การจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษา

๒

หมายถึง

แขนงวิชา : การจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา

๓

หมายถึง

แขนงวิชา : การบริ หารพลศึกษาและกีฬา

๔ และ ๕ หมายถึง

วิชาเลือก

๙

ปริ ญญานิพนธ์

หมายถึง

เลขตัวท้าย หมายถึง

ลาดับวิชา

ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ

หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ ๑

หมายถึง จานวนชัว่ โมงบรรยาย

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ ๒

หมายถึง จานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิการ

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ ๓

หมายถึง จานวนชัว่ โมงที่ศึกษาด้วยตนเอง

๑๕
๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาแกน วิชาแกน จานวน ๗ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติข้ นั สู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๓(๒-๒-๕)
PEG 701 Advanced Statistical Analysis in Health Education and Physical Education
พลบ ๗๐๒ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๓(๒-๒-๕)
PEG 702 Advanced Research Methodology in Health Education and Physical Education
พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

๑(๐-๒-๑)

PEG 703 Retrieve and Review in Health Education and Physical Education
๓.๑.๓.๓ หมวดวิชาเอก ให้นิสิตเลือกในแขนงใดแขนงหนึ่ง จาก ๓ แขนงวิชา ดังนี้
- การจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษา (Learning Management in Health Education)
- การจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา (Learning Management in Physical Education)
- การบริ หารพลศึกษาและกีฬา (Administration in Physical Education and Sport)
หมวดวิชาเอก นิสิตลงทะเบียนรายวิชาตามแขนงวิชา และให้ เป็ นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
และ/หรือคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ฯ
แขนงวิชา : การจัดการเรี ยนรู้ สุขศึกษา
Learning Management in Health Education
พลบ ๗๑๑ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ และการประเมินผลทางสุ ขศึกษา

๓(๓-๐-๖)

PEG 711 Learning Management and Evaluation Model Development in Health Education
พลบ ๗๑๒ การพัฒนาหลักสู ตรสุ ขศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓(๓-๐-๖)

PEG 712 Health Education Curriculum Development and Information Technology Management
พลบ ๘๑๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษา `
PEG 811 Seminar on Issues and Trends in Learning Management in Health Education

๓(๒-๒-๕)

๑๖
แขนงวิชา : การจัดการเรี ยนรู้ พลศึกษา
Learning Management in Physical Education
พลบ ๗๒๑ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ และการประเมินผลทางพลศึกษา

๓(๓-๐-๖)

PEG 721 Learning Management and Evaluation Model Development in Physical Education
พลบ ๗๒๒ การพัฒนาหลักสู ตรพลศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓(๓-๐-๖)

PEG 722 Physical Education Curriculum Development and Information Technology Management
พลบ ๘๒๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา

๓(๒-๒-๕)

PEG 821 Seminar on Issues and Trends in Learning Management in Physical Education
แขนงวิชา : การบริหารพลศึกษาและกีฬา
Administration in Physical Education and Sport
พลบ ๗๓๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางพลศึกษาและกีฬา

๓(๓-๐-๖)

PEG 731 Human Resources Development in Physical Education and Sport
พลบ ๗๓๒ การบริ หารและการวางแผนกลยุทธ์ทางการพลศึกษาและกีฬา

๓(๓-๐-๖)

PEG 732 Administration and Strategies Planning for Physical Education and Sport
พลบ ๘๓๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริ หารพลศึกษาและกีฬา
๓(๒-๒-๕)
PEG 831 Seminar on Issues and Trends in Administration in Physical Education and Sport
๓.๑.๓.๔ หมวดวิชาเลือก
นิสิตปริ ญญาเอกทุกวิชาเอกต้องเลือกเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรื อรายวิชาในหมวดวิชาเอก
แขนงวิชาอื่น ๆ หรื อหลักสู ตรอื่น ๆภายในคณะพลศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า ๓ หน่วยกิต โดยมีคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ฯดังรายวิชาต่อไปนี้
พลบ ๗๔๑ การวิเคราะห์การสื่ อสารสุ ขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ

๓(๓-๐-๖)

PEG 741 Analysis in Health Communication and Health Behavior Changed
พลบ ๗๔๒ การพัฒนาสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
PEG 742 Health and Environmental Development

๓(๓-๐-๖)

๑๗
พลบ ๗๔๓ การวิจยั และพัฒนาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๓(๓-๐-๖)
PEG 743 Research and Development in Health Education and Physical Education
พลบ ๗๔๔ วิจยั เชิงคุณภาพทางพลศึกษา กีฬา และสุ ขภาพ
๓(๓-๐-๖)
PEG 744 Qualitative Research in Physical Education, Sport and Health
พลบ ๘๔๑ การประเมินสุ ขภาพและการจัดการโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๓(๓-๐-๖)
PEG 841 Health Assessment and Health Promotion Programs Management
พลบ ๘๔๒ การประเมินความต้องการจาเป็ นทางสุ ขศึกษา
๓(๓-๐-๖)
PEG 842 Needs Assessment in Health Education
พลบ ๘๔๓ การประยุกต์ทกั ษะการเคลื่อนไหวและแนวคิดในผูเ้ รี ยนวัยต่าง ๆ
๓(๓-๐-๖)
PEG 843 Application of Movement Skills and Concept in Various Age Group
พลบ ๘๔๔ การวิเคราะห์การสอนพลศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
PEG 844 Analysis of Elementary and Secondary Teaching Physical Education Method
พลบ ๘๔๕ การพัฒนาสมรรถนะครู ผสู้ อนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๓(๒-๒-๕)
PEG 845 Competency Development for Health Education and Physical Education Teacher
พลบ ๘๔๖ ภาวะผูน้ าทางการบริ หารพลศึกษาและกีฬา
๓(๓-๐-๖)
PEG 846 Leadership of Physical Education and Sport Administration
พลบ ๘๔๗ การออกกาลังกายสาหรับบุคคลพิเศษ
๓(๓-๐-๖)
PEG 847 Exercise for Special Populations
พลบ ๘๔๘ กลยุทธ์การสอนพลศึกษาพิเศษ
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
นิสิตที่เข้าศึกษาจบการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก ต้องทาปริ ญญานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
PEG 899 Dissertation

๑๘
๓.๑.๔ แผนการศึกษา
(แบบ ๒)
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ในเวลาราชการ)
แขนงวิชา : การจัดการเรี ยนรู้ สุขศึกษา
ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติข้ นั สู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
พลบ ๗๐๒ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
รวม
๗ หน่วยกิต

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑(๐-๒-๑)

ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
พลบ ๗๑๑ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้และการประเมินผลทางสุ ขศึกษา
พลบ ๗๑๒ การพัฒนาหลักสู ตรสุ ขศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาเลือก ๑ รายวิชา
รวม
๙ หน่วยกิต

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๘๑๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษา
รวม
๓ หน่วยกิต

๓(๒-๒-๕)

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต

๑๙
แขนงวิชา : การจัดการเรี ยนรู้ พลศึกษา
ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติข้ นั สู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
พลบ ๗๐๒ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
รวม
๗ หน่วยกิต

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑(๐-๒-๑)

ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
พลบ ๗๒๑ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้และการประเมินผลทางพลศึกษา

๓(๓-๐-๖)

พลบ ๗๒๒ การพัฒนาหลักสู ตรพลศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓(๓-๐-๖)

วิชาเลือก ๑ รายวิชา

๓(๓-๐-๖)
รวม

๙ หน่วยกิต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๘๒๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา
รวม

๓(๒-๒-๕)

๓ หน่วยกิต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต

๒๐
แขนงวิชา : การบริหารพลศึกษาและกีฬา
ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติข้ นั สู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
พลบ ๗๐๒ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
รวม
๗ หน่วยกิต

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๑(๐-๒-๑)

ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
พลบ ๗๓๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางพลศึกษาและกีฬา

๓(๓-๐-๖)

พลบ ๗๓๒ การบริ หารและการวางแผนกลยุทธ์ทางการพลศึกษาและกีฬา

๓(๓-๐-๖)

วิชาเลือก ๑ รายวิชา

๓(๓-๐-๖)
รวม

๙ หน่วยกิต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๘๓๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริ หารพลศึกษาและกีฬา
รวม

๓(๒-๒-๕)

๓ หน่วยกิต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต

๒๑
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (นอกเวลาราชการ)
แขนงวิชา : การจัดการเรี ยนรู้ สุขศึกษา
ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติข้ นั สู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
พลบ ๗๐๒ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
รวม

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒

พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

๑(๐-๒-๑)

พลบ ๗๑๑ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้และการประเมินผลทางสุ ขศึกษา

๓(๓-๐-๖)

พลบ ๗๑๒ การพัฒนาหลักสู ตรสุ ขศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓(๓-๐-๖)

รวม

๗ หน่วยกิต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๘๑๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษา
วิชาเลือก ๑ รายวิชา

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)

รวม

๖ หน่วยกิต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต

๒๒
แขนงวิชา : การจัดการเรี ยนรู้ พลศึกษา
ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติข้ นั สู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
พลบ ๗๐๒ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
รวม

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๖ หน่วยกิต

ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

๑(๐-๒-๑)

พลบ ๗๒๑ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้และการประเมินผลทางพลศึกษา

๓(๓-๐-๖)

พลบ ๗๒๒ การพัฒนาหลักสู ตรพลศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓(๓-๐-๖)

รวม

๗ หน่วยกิต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๘๒๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา
วิชาเลือก ๑ รายวิชา

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)

รวม

๖ หน่วยกิต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต

๒๓
แขนงวิชา : การบริหารพลศึกษาและกีฬา
ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติข้ นั สู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
พลบ ๗๐๒ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
รวม

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๖ หน่วยกิต

ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

๑(๐-๒-๑)

พลบ ๗๓๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางพลศึกษาและกีฬา

๓(๓-๐-๖)

พลบ ๗๓๒ การบริ หารและการวางแผนกลยุทธ์ทางการพลศึกษาและกีฬา

๓(๓-๐-๖)

รวม

๗ หน่วยกิต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
พลบ ๘๓๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริ หารพลศึกษาและกีฬา
วิชาเลือก ๑ รายวิชา

๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)

รวม

๖ หน่วยกิต

ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต
ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๓๖ หน่วยกิต

๒๔
๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติข้ นั สู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๓(๒-๒-๕)
PEG 701 Advanced Statistical Analysis in Health Education and Physical Education
หลักสถิติและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของข้อมูลและค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วม การทดสอบความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย โฮเทลลิ่ งที
แสควร์ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จาแนก
กลุ่ม การวิเคราะห์พหุระดับ การประยุกต์ใช้สถิติทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา และการฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาหรับการวิเคราะห์สถิติแต่ละตัว
พลบ ๗๐๒ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๓(๒-๒-๕)
PEG 702 Advanced Research Methodology in Health Education and Physical Education
รากฐานทางปรัชญา ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพ และเชิงผสานวิธี การประยุกต์ใช้ในงาน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา จุดอ่อนจุดแข็งของการวิจยั แต่ละประเภทและการวิจยั เชิ งสหวิทยาการ การออกแบบการ
วิจยั ขั้นสู ง การสังเคราะห์งานวิจยั การบริ หารงานวิจยั การประเมินงานวิจยั และการฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ทางสุ ข
ศึกษาและพลศึกษา
พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๑(๐-๒-๑)
PEG 703 Retrieve and Review in Health Education and Physical Education
สื บค้น แสวงหา และทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นที่สนใจในสาขาวิชาสุ ขศึกษาและ
พลศึกษา วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง และประมวลผลการศึกษาที่ผา่ นมาเพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางการเขียน
ทบทวนวรรณกรรมการวิจยั ของตนเองในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของการวิจยั ในวิชาชีพ
หมวดวิชาเอก
แขนงวิชา : การจัดการเรี ยนรู้ สุขศึกษา
พลบ ๗๑๑ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้และการประเมินผลทางสุ ขศึกษา
๓(๓-๐-๖)
PEG 711 Learning Management and Evaluation Model Development in Health Education
การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาที่เหมาะสม การออกแบบประสบการณ์ การเรี ยนรู้ โดย
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สร้ างสรรค์นวัตกรรมการเรี ยนรู้ การสร้ างและจัด สิ่ งแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู้ การ
ออกแบบเครื่ องมือและวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้

๒๕
พลบ ๗๑๒ การพัฒนาหลักสู ตรสุ ขศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
PEG 712 Health Education Curriculum Development and Information Technology Management
แนวคิ ด และการวิเคราะห์ ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ หลักสู ตรสุ ขศึ ก ษา การ
ออกแบบหลักสู ตร การกาหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหา การนาหลักสู ตรไปใช้ การประเมินหลักสู ตร การปรับปรุ ง
และเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรสุ ขศึกษา โดยประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีทางสุ ขศึกษา
พลบ ๘๑๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษา
๓(๒-๒-๕)
PEG 811 Seminar on Issues and Trends in Learning Management in Health Education
การศึกษาค้นคว้า งานวิจยั และทฤษฎี่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้สุขศึกษา การนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า และการจัดประชุมสัมมนา เกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มในสาขาวิชาชีพสุ ขศึกษา
แขนงวิชา : การจัดการการเรียนรู้ พลศึกษา
พลบ ๗๒๑ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้และการประเมินผลทางพลศึกษา
๓(๓-๐-๖)
PEG 721 Learning Management and Evaluation Model Development in Physical Education
การวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษาที่เหมาะสม การออกแบบประสบการณ์การเรี ยนรู้ โดย
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สร้ างสรรค์นวัตกรรมการเรี ยนรู้ การสร้ างและจัด สิ่ งแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเรี ยนรู้ การ
ออกแบบเครื่ องมือและวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
พลบ ๗๒๒ การพัฒนาหลักสู ตรพลศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๓-๐-๖)
PEG 722
Physical Education Curriculum Development and Information Technology Management
แนวคิด และการวิเคราะห์ ระบบการจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศ กับ หลัก สู ตรพลศึ ก ษา การ
ออกแบบหลักสู ตร การกาหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหา การนาหลักสู ตรไปใช้ การประเมินหลักสู ตร การปรับปรุ ง
และเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรพลศึกษา โดยประยุกต์ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
พลบ ๘๒๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา
๓(๒-๒-๕)
PEG 821 Seminar on Issues and Trends in Learning Management in Physical Education
การศึกษาค้นคว้า งานวิจยั และทฤษฎี่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้พลศึกษา การนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า และการจัดประชุมสัมมนา เกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มในสาขาวิชาชีพพลศึกษา

๒๖
แขนงวิชา : การบริหารพลศึกษาและกีฬา
พลบ ๗๓๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางพลศึกษาและกีฬา
๓(๓-๐-๖)
PEG 731 Human Resources Development in Physical Education and Sport
ทฤษฎีการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ แนวคิดทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผล
ต่ อการบริ หารจัดการทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทฤษฎี ก ารวางแผน การวิเคราะห์ และการก าหนดนโยบาย การวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนานโยบายและการประเมินนโยบาย การแสวงหาและใช้ทรัพยากร การ
บริ หารจัดการแหล่งการเรี ยนรู ้ สิ่ งแวดล้อม และพลังงาน การบริ หารงบประมาณ การเงิน และบัญชี
พลบ ๗๓๒ การบริ หารและการวางแผนกลยุทธ์ทางการพลศึกษาและกีฬา
๓(๓-๐-๖)
PEG 732 Administration and Strategies Planning for Physical Education and Sport
หลักการทฤษฎีทางการบริ หารและการวางแผนกลยุทธ์ การนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบ ั ติงาน การ
สร้างองค์ความรู้ในการบริ หารจัดการพลศึกษาและกีฬายุคใหม่ การกาหนดวิสัยทัศน์ และเป้ าหมายขององค์กร
โครงสร้ างการบริ หาร สิ่ งแวดล้อม บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร การประเมินแผนและประเมินโครงการ
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์กร
พลบ ๘๓๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริ หารพลศึกษาและกีฬา
๓(๒-๒-๕)
PEG 831 Seminar on Issues and Trends in Administration in Physical Education and Sport
การศึกษาค้นคว้า งานวิจยั และทฤษฎี่เกี่ยวข้องกับการบริ หารพลศึกษาและกีฬา การนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า และการจัดประชุมสัมมนา เกี่ยวกับประเด็นและแนวโน้มในสาขาวิชาชีพพลศึกษาและกีฬา
หมวดวิชาเลือก
พลบ ๗๔๑ การวิเคราะห์การสื่ อสารสุ ขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
๓(๓-๐-๖)
PEG 741 Analysis in Health Communication and Health Behavior Changed
การวิเคราะห์วิธีการสื่ อสารสุ ขภาพ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุ ขภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ แนวทางการให้ขอ้ มูลสารสนเทศด้านสุ ขภาพที่ มีอิทธิ พลต่อบุ คคล สถาบัน และองค์การ
นโยบายการดู แลสุ ข ภาพ การจัด การปั ญหาสุ ข ภาพที่ ส าคัญ ของประเทศ โดยใช้ท ฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพและการสื่ อสารสุ ขภาพ

๒๗
พลบ ๗๔๒ การพัฒนาสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
๓(๓-๐-๖)
PEG 742 Health and Environmental Development
ประเด็ นและแนวโน้ม ของภาวะเสี่ ย ง การเจ็บ ป่ วย และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ปั จจัยก าหนดสุ ข ภาพ
สิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกันโรค กระบวนการพัฒนาสุ ขภาพ
และสิ่ งแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยอาศัยเครื อข่ายด้านสุ ขภาพ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ด้านสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
พลบ ๗๔๓ การวิจยั และพัฒนาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๓(๓-๐-๖)
PEG 743 Research and Development in Health Education and Physical Education
แนวคิด หลักการที่เกี่ ยวข้อง รู ปแบบ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้การวิจยั เพื่อพัฒนางานด้าน
สุ ขศึกษาและพลศึกษา การสังเคราะห์และการนาผลงานวิจยั และพัฒนาไปใช้
พลบ ๘๔๑ การประเมินสุ ขภาพและการจัดการโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๓(๓-๐-๖)
PEG 841 Health Assessment and Health Promotion Programs Management
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินสุ ขภาพ ทักษะการประเมินสุ ขภาพ การประยุกต์ทฤษฎีการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ และการนาผลการประเมินสุ ขภาพไปใช้ในการจัดการโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพในสถานศึกษา ชุมชน
และพื้นที่ต่าง ๆ แนวคิดและหลักการของการวางแผน ออกแบบ ดาเนิ นการและประเมินผลโครงการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ
พลบ ๘๔๒ การประเมินความต้องการจาเป็ นทางสุ ขศึกษา
๓(๓-๐-๖)
PEG 842 Needs Assessment in Health Education
หลักการและแนวคิดการประเมินความต้องการจาเป็ นทางสุ ขศึกษา ขั้นตอนและเทคนิ คการสารวจ
ข้อมูลเพื่ อประเมินความต้องการจาเป็ น การวิเคราะห์ขอ้ มูล สาเหตุ และการจัดลาดับความสาคัญของความ
ต้องการจาเป็ น การวิเคราะห์ทางเลื อกในการแก้ปัญหาสุ ขศึกษา กระบวนการวิจยั การประเมินความต้องการ
จาเป็ นและการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ทางสุ ขศึกษา

๒๘
พลบ ๘๔๓ การประยุกต์ทกั ษะการเคลื่อนไหวและแนวคิดในผูเ้ รี ยนวัยต่าง ๆ
๓(๓-๐-๖)
PEG 843 Application of Movement Skills and Concept in Various Age Learners
หลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจาแนกทักษะการเคลื่อนไหวและแนวคิด เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การ
จาแนกระดับทักษะและความสามารถในการเคลื่อนไหว การพัฒนาทักษะและการเลือกแนวคิดในกลุ่มผูเ้ รี ยนที่
วัยแตกต่างกัน รู ปแบบการสร้างเสริ มทักษะการเคลื่อนไหวของคนในวัยต่าง ๆ
พลบ ๘๔๔ การวิเคราะห์การสอนพลศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
PEG 844 Analysis of Elementary and Secondary Teaching Physical Education Methods
หลัก แนวคิด ทฤษฎีวิเคราะห์การสอนทักษะการเคลื่อนไหว การเล่นและการออกกาลังกายสาหรับ
เด็กปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รู ปแบบกิ จกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย การประเมินเพื่อ
จาแนกระดับทักษะของผูเ้ รี ยนและการประยุกต์วธิ ี การสอนให้สอดคล้องกัน
พลบ ๘๔๕ การพัฒนาสมรรถนะครู ผสู้ อนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๓(๒-๒-๕)
PEG 845 Competency Development for Health Education and Physical Education Teacher
ความรู้ และสมรรถนะของครู ผสู้ อนสุ ขศึกษาและพลศึกษา สมรรถนะเฉพาะตาแหน่ งของบุคลากร
ทางการศึกษา การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู สุขศึกษาและพลศึกษา
พลบ ๘๔๖ ภาวะผูน้ าทางการบริ หารพลศึกษาและกีฬา
๓(๓-๐-๖)
PEG 846 Leadership of Physical Education and Sport Administration
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ า บทบาทและหน้าที่ของผูน้ า การพัฒนาทักษะผูน้ าทางพลศึกษา
และกีฬา การวิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการของผูน้ า การประยุกต์หลักการบริ หารและจัดการพลศึกษา ปั ญหา
เกี่ ยวกับการจัดการด้า นบุ คลากร การเงิ น และสิ่ งอานวยความสะดวก จริ ยธรรมและกฎหมายในหน่ วยงาน
พลศึกษาและกีฬา
พลบ ๘๔๗ การออกกาลังกายสาหรับบุคคลพิเศษ
๓(๓-๐-๖)
PEG 847 Exercise for Special Populations
ศึ ก ษาค้นคว้า ความเกี่ ย วข้องและประโยชน์ ของการออก าลัง กายส าหรั บบุ คคลพิเศษ อภิ ปรายถึ ง
ข้อจากัดของความพิการต่าง ๆ ข้อแนะนาการออกกาลังกายเกี่ยวกับโรคปลอกประสาทอักเสบ โรคข้อ เบาหวาน
โรคอ้วน ผูส้ ู งอายุ และโรคอื่น ๆให้เหมาะกับพยาธิ สภาพ

๒๙
พลบ ๘๔๘ กลยุทธ์การสอนพลศึกษาพิเศษ
๓(๓-๐-๖)
PEG 848 Instructional Strategies in Special Physical Education
ออกแบบและจัดการพลศึกษาสาหรับบุค คลพิเศษประเภทต่าง ๆ ศึกษาองค์ความรู ้เกี่ ยวกับข้อจากัด
ของความพิ ก ารที่ มี ต่ อการปฎิ บ ัติกิ จ กรรมพลศึ ก ษา องค์ป ระกอบที่ ต้อ งพิ จ ารณาเกี่ ย วกับ พยาธิ ส ภาพและ
บุคลิกลักษณะ กลยุทธ์การสอน ตลอดจนกิจกรรมเสนอแนะและกิจกรรมต้องห้ามในการเรี ยนพลศึกษาสาหรับ
บุคคลพิเศษ
พลบ ๘๔๙ การศึกษาอิสระ
๓(๒-๒-๕)
PEG 849 Independent Study
ค้นคว้า อ่าน วิพากษ์และวิเคราะห์หวั ข้อที่ผเู้ รี ยนเลือกเกี่ยวกับวิชาเอกการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษา หรื อ
การจัดการเรี ยนรู ้พลศึกษา หรื อ การบริ หารพลศึกษาและกีฬา ศึกษาหัวข้อที่สนใจภายใต้คาแนะนาของอาจารย์
ที่ปรึ กษา และนาเสนอผลการศึกษา
พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์
๓๖ หน่วยกิต
PEG 899 Dissertation
การวิจยั ในสาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษา หรื อการ
จัดการเรี ยนรู ้พลศึกษา หรื อ การบริ หารพลศึกษาและกีฬา

๓๐
๓.๒

ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสู ตร

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสาลี่
สุ ภาภรณ์

เลขประจาตัว ตาแหน่งทาง คุณวุฒิและสาขาวิชา
บัตรประชาชน
วิชาการ
๓๒๑๐๑๐๐๖๐
รอง
Ed.D. (Physical
XXXX
ศาสตราจารย์ Education: Pedagogy)
M.S. (Physical
Education: Sport
Biomechanics)
กศ.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)

สถาบัน/ปี ทีส่ าเร็จ
University of Massachusetts,
Amherst/๒๕๔๑
Illinois State University
/๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ/
๒๕๒๖
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ /
๒๕๒๔
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย /๒๕๔๕
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย /๒๕๓๘
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ /
๒๕๒๕
มหาวิทยาลัยนเรศวร /๒๕๕๑

นางพิมพา
ม่วงศิริธรรม

๓๑๖๙๙๐๐๐๘
XXXX

อาจารย์

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

นายอนันต์
มาลารัตน์

๓๑๔๐๔๐๐๑๒
XXXX

อาจารย์

กศ.ด. (วิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(สุ ขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ/
๒๕๓๙
ส.บ.(บริ หาร
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สาธารณสุ ข)
/๒๕๓๗
ส.บ. (อาชีวอนามัย
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
และความปลอดภัย) /๒๕๓๕
ส.บ. (สาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ศาสตร์ )
/๒๕๓๓

๓๑
นายพัชร์ ชศักดิ์ ๓๑๐๒๒๐๑๘๓
ธัญประจัญบาน
XXXX

อาจารย์

ค.ด. (พลศึกษา)
กศ.ม. (การศึกษา
พิเศษ)
ค.ม. (พลศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
๒๕๔๖
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ/
๒๕๓๘
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
๒๕๓๗
มหาวิทยาลัยมหิดล / ๒๕๓๒

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การกีฬา)
นางสาวสุ นนั ทา ๓๑๑๐๔๐๑๑๘
ผูช้ ่วย
D.S.M. (Sport
The United States Sports
ศรี ศิริ
XXXX
ศาสตราจารย์ Management)
Academy /๒๕๕๑
สค.ม.(ประชากรศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
๒๕๔๒
วท.บ. (สุ ขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ /
๒๕๓๘
๓.๒.๒ อาจารย์ประจา
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจาตัว

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิและสาขาวิชา

บัตรประชาชน
นางสาวสาลี่ สุ ภาภรณ์

๓๒๑๐๑๐๐๖๐XXXX

รองศาสตราจารย์

Ed.D. (Physical
Education: Pedagogy)

นางสาวสุ ปราณี ว์ ิ ขวัญบุญจันทร์

๓๑๒๙๙๐๐๒๒XXXX

รองศาสตราจารย์

Ed.D. (Curriculum and
Supervision)

นายเทเวศร์ พิริยะพฤนท์

๓๑๐๑๔๐๐๐๙XXXX

รองศาสตราจารย์

ค.ม. (พลศึกษา)

นายธงชัย เจริ ญทรัพย์มณี

๓๒๔๐๑๐๐๒๔XXXX

รองศาสตราจารย์

ค.ม. (พลศึกษา)

นายไพบูลย์ ศรี ชยั สวัสดิ์

๓๓๐๙๙๐๑๒๘XXXX

รองศาสตราจารย์

กศ.ม. (พลศึกษา)

นางสาวพรสุ ข หุ่นนิ รันดร์

๓๑๐๐๖๐๑๓๐XXXX

รองศาสตราจารย์

H.S.D. (Health and Safety
Education)

๓๒
นายภาคภูมิ รัตนโรจนากูล

๓๔๖๐๗๐๐๐๔XXXX

รองศาสตราจารย์

ปร.ด.(การจัดการทาง
การกีฬา)

นายทรงพล ต่อนี

๓๗๓๐๔๐๐๓๐XXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (อายุรศาสตร์
เขตร้อน)

นางสาวสุ นนั ทา ศรี ศิริ

๓๑๑๐๔๐๑๑๘XXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ D.S.M. (Sport
Management)

นายพิชิต เมืองนาโพธิ์

๓๒๔๙๙๐๐๒๖XXXX

อาจารย์

Ph.D. (Sport Science:
Sport Psychology)

นางพิมพา ม่วงศิริธรรม

๓๑๖๙๙๐๐๐๘XXXX

อาจารย์

ค.ด. (พลศึกษา)

นายอนันต์ มาลารัตน์

๓๑๔๐๔๐๐๑๒XXXX

อาจารย์

กศ.ด. (วิจยั และ
ประเมินผลการศึกษา)

นายพัชร์ ชศักดิ์ ธัญประจัญบาน

๓๑๐๒๒๐๑๘๓XXXX

อาจารย์

ค.ด. (พลศึกษา)

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิและสาขาวิชา

๑.

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน

ค.ด. (พลศึกษา)

๒.

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ ง โกสะ

Ph.D. (Physical Education)

๓.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ

กศ.ด.(พัฒนศึกษาศาสตร์ )

๔.

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์

Ed.D. (School and Community Health
Education)

๕.

รองศาสตราจารย์ ดร. สุ จิตรา สุ คนธทรัพย์

ค.ด. (พัฒนศึกษา)

๖.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อินทรปาณ

Ph.D. (Physical Education)

๗.

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุ วรรณ

Ph.D. (Physical Education)

๘.

อาจารย์ ดร. ปั ทมา กิติถาวร

Ed.D. (Curriculum and Instruction)

๙.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ รียพ์ นั ธุ์ วรพงศธร

ส.ด. (สุ ขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ )

๓๓
๔. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่ มี
๔.๑ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๒ ช่วงเวลา
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
๕. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้อกาหนดในการวิจยั ต้องเป็ นหัวข้อทางสาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ซึ่ งเป็ นไปตามแขนงวิชาที่
นิสิตเลือกเข้าศึกษา และได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
๕.๑ คาอธิ บายโดยย่อ
การวิจยั รายบุคคลทางสาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งเป็ นไปตามแขนงวิชาที่นิสิตเลือกเข้าศึกษา
เป็ นงานวิจยั ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแก่นสาระของสาขาวิชา งานวิจยั ควรมีความสาคัญและแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถของผูเ้ รี ยนในการนาผลการวิจยั ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา โดยเน้น
จริ ยธรรมในการวิจยั
๕.๒ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคืองานวิจยั ต้อง
สามารถพิสูจน์ได้ ผลการวิจยั สามารถอธิ บายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ รวมทั้งนาไปพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการ
เรี ยนรู้สุขศึกษา พลศึกษา และการบริ หารพลศึกษาและกีฬา ซึ่ งนิสิตสามารถนาประสบการณ์จากการเรี ยนรู้ไป
สร้างงานวิจยั ได้ดว้ ยตนเองต่อไป
๕.๓ ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ๓ เป็ นต้นไป
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
ปริ ญญานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต

๓๔
๕.๕ การเตรี ยมการ
คณะพลศึกษา และคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรให้คาแนะนาและช่วยเหลือนิสิตด้านวิจยั และ
วิชาการ โดยมีการดาเนินการดังนี้
๕.๕.๑ จัดโครงการสัมมนาในแต่ละแขนงวิชาเพื่อให้มีความรู้ดา้ นวิจยั และกระบวนการวิจยั ใน
ภาคการศึกษาที่ ๓
๕.๕.๒ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ กาหนดตารางเวลาและจัดทาบันทึกการให้
คาปรึ กษาแก่นิสิต
๕.๕.๓ ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับระเบียบ กาหนดการ และรู ปแบบในการทาปริ ญญานิพนธ์
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
หลักสู ตรกาหนดให้มีการสอบเค้าโครงการปริ ญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และต้องมีการตีพิมพ์
ผลงานปริ ญญานิพนธ์ของนิ สิตในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

๓๕
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
๑. มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ส่ งเสริ ม และสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณในการทางารนวิจยั ไม่บิดเบือน
ซื่อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อ
ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ตามที่ตอ้ งการ มีการจัดกิจกรรมการเก็บข้อมูล
สังคม
กิจกรรมค่ายการสอนสุ ขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ความรู ้ใน
การสอนวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๒.สามารถนาความรู้ดา้ น รายวิชาต่าง ๆในหลักสู ตรเน้นความรู ้ดา้ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
การเรี ยนรู้สุขศึกษาและพล และการประยุกต์ใช้
ศึกษาไปทางานวิจยั และ
ประยุกต์ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาต่อ
ระดับสู ง
๓.มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ ทุกรายวิชาต้องมีกิจกรรมการเรี ยน การตั้งคาถามในระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์
อย่างมีตรรกะ
การนาไปใช้ มีการฝึ กตั้งข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล รวมทั้งการมอบหมายงานที่ทา
ให้นิสิตได้ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ทาโครงการวิจยั การเรี ยน การเขียน
รายงานวิจารณ์บทความ
๔.มีทกั ษะในการให้คา
ให้นิสิตประเมินการนาเสนอผลงานในชั้นเรี ยนทั้งของตนเองและเพื่อน และ
เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นบนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
๕.มีทกั ษะในการเรี ยนรู้ดว้ ย มีการใช้บทเรี ยนออนไลน์ผสมผสานกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน มีการมอบหมายงาน
ตนเอง เป็ นผูใ้ ฝ่ รู้
ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๖.มีทกั ษะในการแก้ไข
มีการแก้โจทย์ปัญหาจากข้อมูลการจัดการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา การเก็บ
ปั ญหา มีความอดทนต่อ
ข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งการทางานวิจยั
ปัญหาและอุปสรรค
๗.มีความสามารถในการ มีการมอบหมายงานกลุ่ม เน้นการอภิปรายและสัมมนา การจัดโครงการ
ทางานเป็ นหมู่คณะ

๓๖
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
๑.มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต มี
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั และมีจิตอาสา

กลยุทธ์การสอน
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั
ทุกรายวิชา
-กาหนดให้มีนิสิตจัดกิจกรรม/
โครงการบริ การวิชาการแก่
สังคม

๒.ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู สุขศึกษาและ -จัดกิจกรรมให้นิสิตเก็บข้อมูล
พลศึกษา มีความเป็ นกลาง มีความรู้ความเข้าใจ ภาคสนาม
เคารพศักดิ์ศรี ของผูอ้ ื่น
-ทากิจกรรมวิเคราะห์ขอ้ มูล
การจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

๓.เป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ มีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ เคารพ
สิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
-อภิปราย สัมมนาในชั้นเรี ยน
และนาเสนอผลงาน

๔.มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม

-กาหนดบทลงโทษหากส่ งงาน
ล่าช้ากว่ากาหนด และกระทา
การใด ๆที่ขดั ต่อข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย

วิธีการวัดและประเมิน
-การพิจารณาผลงานของ
นิสิตและมีบทลงโทษ
หากคัดลอกผลงานของ
ผูอ้ ื่น
-การสรุ ปผลการรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ
-การบันทึกและจัดระบบ
ข้อมูลการจัดการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
-การสังเกตพฤติกรรม
ด้านทัศนคติ เน้นความ
เป็ นกลางในการวิเคราะห์
การจัดการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
-การสังเกตพฤติกรรม
การเป็ นผูน้ ากลุ่ม และ
การเป็ นสมาชิกกลุ่ม
-การนาเสนอรายงาน
-การประเมินจากการเข้า
ชั้นเรี ยนตรงเวลาและการ
ส่ งงานตามกาหนดเวลาที่
ได้รับมอบหมาย

๓๗
๒.๒ ด้านความรู้
ผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
๑.มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา

กลยุทธ์การสอน
- บรรยาย อภิปราย สัมมนา
ร่ วมกันระหว่างอาจารย์กบั
นิสิต
-วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการจัดการ
เรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โดยใช้ทฤษฎีที่ทนั สมัย
-เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่าง ๆ
-เข้าร่ วมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก
๒.สามารถสร้างงานวิจยั จากความรู้ดา้ นการ
-กาหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า
จัดการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเผยแพร่ ในหัวข้อที่สนใจ
งานในระดับชาติหรื อ นานาชาติ
-ฝึ กการทางานวิจยั เดี่ยว
-ฝึ กนิสิตให้เป็ นผูช้ ่วยวิจยั
๓.ติดตามความก้าวหน้ารู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง -กาหนดให้นิสิตเผยแพร่
ทางวิชาการและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
บทความวิจยั
-จัดโครงการศึกษา ดูงาน
-ให้นิสิตเข้าร่ วมสัมมนาทาง
วิชาการ
-กาหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองแล้วนามารายงาน
ในห้องเรี ยน

วิธีการวัดและประเมิน
-แบบฝึ กแก้โจทย์ปัญหา
ข้อมูลการจัดการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
-การสอบกลาง และปลาย
ภาคการศึกษา
-การทาโครงงาน/รายงาน
-การนาเสนอผลงาน
-การสรุ ปบทความวิจยั
และการเขียนวิพากษ์
-การนาเสนอหัวข้อวิจยั
และนาเสนองานวิจยั
-สอบเค้าโครงวิจยั
-สอบปากเปล่า
-การนาเสนอผลงานวิจยั
-จานวนผลงานวิจยั ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
-จานวนนิสิตที่เข้าร่ วม
โครงการ
-ประเมินคุณภาพการ
รายงานของนิสิต

๓๘
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
๑.สามารถวิเคราะห์และอธิ บายปรากฏการณ์
ทางการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดย
ใช้ทฤษฎีทางการจัดการเรี ยนรู้
๒.สามารถสนับสนุน โต้แย้งหรื อท้าทายทฤษฎี
อันนามาซึ่งองค์ความรู ้ใหม่
๓.สามารถบูรณาการงานวิจยั ด้านการจัดการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา เพื่อนาไปพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพ
๔.รู ้เท่าทันและมีวจิ ารณญาณในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา

กลยุทธ์การสอน
- ทาแบบฝึ กแก้โจทย์ปัญหา
ทางด้านการจัดการเรี ยนรู้
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
-จัดอภิปราย สัมมนา
-ฝึ กการใช้ภาษาในการสื่ อสาร
เพื่อการวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์
-กิจกรรม/โครงการบริ การ
วิชาการแก่สังคม

วิธีการวัดและประเมิน
-ข้อสอบแต่ละรายวิชา
เน้นการคิดวิเคราะห์
-การนาเสนอผลงาน
-การวิพากษ์งานของผูอ้ ื่น
-จานวนกิจกรรม/
โครงการ

-มีการทางานเก็บข้อมูลด้าน
-จานวนงานวิจยั
การจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและ ภาคสนาม
พลศึกษา

๒.๔ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กลยุทธ์การสอน
และความรับผิดชอบ
๑.สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ -จัดโครงการอบรมเชิง
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปฏิบตั ิการเพื่อให้นิสิตได้ฝึก
การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
-อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
-เข้าร่ วมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
๒.สามารถให้ความรู้ คาปรึ กษา คาแนะนา และ -กิจกรรม/โครงการบริ การ
ความช่วยเหลือทางวิชาการกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่
วิชาการแก่ชุมชนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
๓.สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่าง ๆทั้ง -กิจกรรม อภิปราย สัมมนา
ในบทบาทผูน้ าผูร้ ่ วมทีมทางาน
และโครงการ
-มอบหมายให้นิสิตทาง่านกลุ่ม
-ให้นิสิตกาหนดบทบาทหน้าที่
ในการทางานกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมิน
-การสังเกตพฤติกรรม
-การนาเสนอในชั้นเรี ยน
-การเขียนรายงาน

-จานวนกิจกรรม/
โครงการและความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การ
-การสังเกตพฤติกรรม
-การนาเสนอผลงาน
-แบบประเมินตนเอง
เพื่อนประเมินเพื่อน และ
ประเมินโดยผูส้ อน

๓๙
๒.๕ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิง
กลยุทธ์การสอน
ตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
๑.สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
-ให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วย
สื บค้นข้อมูลและการนาเสนอรายงาน
ตนเอง โดยอาจารย์เสนอ
แหล่งข้อมูลค้นคว้าแต่ละ
รายวิชาผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
-จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ออนไลน์
-มอบหมายให้นิสิตส่ งงานและ
แสดงความคิดเห็นผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต
๒. สามารถใช้ซอฟท์แวร์และข้อมูลทางสถิติเพื่อ -เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
วิเคราะห์งานวิจยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติมา
บรรยาย
-ให้นิสิตทางานวิจยั
-สอนการใช้ซอฟท์แวร์
วิเคราะห์ขอ้ มูล
๓.สามารถใช้ตรรกะในการสื่ อสารและการ
-การอภิปราย สัมมนา
นาเสนอรายงานอย่างมีลาดับขั้นตอน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-การนาเสนอรายงาน
-การกาหนดเกณฑ์การนาเสนอ
ผลงาน

วิธีการวัดและประเมิน
-ประเมินจากสถิติการใช้
ระบบอินเตอร์ เน็ทในการ
เรี ยนและการส่ งงาน

-การประเมินจากแบบฝึ ก
ในรายวิชา
-การนาเสนอผลงาน

-การประเมินตามแบบ
ประเมินการนาเสนอ

๔๐
๒. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ควรสะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ ประกอบด้วย
๓.๑ คุณธรรม จริ ยธรรม
๓.๑.๑ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั และมีจิตอาสา
๓.๑.๒ ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครู สุขศึกษาและพลศึกษา มีความเป็ นกลาง มีความรู ้
ความเข้าใจ เคารพศักดิ์ศรี ของผูอ้ ื่น
๓.๑.๓ เป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ มีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
๓.๑.๔ มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม
๓.๒ ความรู้
๓.๒.๑ มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๓.๒.๒ สามารถสร้างงานวิจยั จากความรู้ดา้ นการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อ
เผยแพร่ งานในระดับชาติ
๓.๒.๓ ติดตามความก้าวหน้ารู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
๓.๓ ทักษะทางปัญญา
๓.๓.๑ สามารถวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โดยใช้ทฤษฎีทางการจัดการเรี ยนรู้
๓.๓.๒ สามารถสนับสนุน โต้แย้งหรื อท้าทายทฤษฎีอนั นามาซึ่ งองค์ความรู ้ใหม่
๓.๓.๓ สามารถบูรณาการงานวิจยั ด้านการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อนาไป
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
๓.๓.๔ รู ้เท่าทันและมีวจิ ารณญาณในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการจัดการเรี ยนรู ้สุขศึกษา
และพลศึกษา
๓.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ
๓.๔.๑ สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๓.๔.๒ สามารถให้ความรู ้ คาปรึ กษา คาแนะนา และความช่วยเหลือทางวิชาการกับผูอ้ ื่นอย่างเต็มที่
๓.๔.๓ สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปั ญหาต่าง ๆทั้งในบทบาทผูน้ าผูร้ ่ วมทีมทางาน
๓.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕.๑ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื บค้นข้อมูลและการนาเสนอรายงาน
๓.๕.๒ สามารถใช้ซอฟท์แวร์และข้อมูลทางสถิติเพื่อวิเคราะห์งานวิจยั
๓.๕.๓ สามารถใช้ตรรกะในการสื่ อสารและการนาเสนอรายงานอย่างมีลาดับขั้นตอน

๔๑
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

๔.ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๑

๒ ๓ ๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓













































































































































































































รายวิชา

พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติข้ นั สู งทางสุ ขศึกษา
และพลศึกษา
พลบ ๗๐๒ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู งทางสุ ขศึกษาและ
พลศึกษา
พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชาสุ ขศึกษา
และพลศึกษา
พลบ ๗๑๑ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้และ
การประเมินผลทางสุ ขศึกษา
พลบ ๗๑๒ การพัฒนาหลักสู ตรสุ ขศึกษากับการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
พลบ ๘๑๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการ
เรี ยนรู้สุขศึกษา

๔๒
๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

๔.ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๑

๒ ๓ ๔

๑

๒

๓

๑ ๒ ๓

๔

๑ ๒

๓

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓















 





 























 





 























 





 























 





 























 





 























 





 























 





 









รายวิชา

พลบ ๗๒๑ การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้และ
การประเมินผลทางพลศึกษา
พลบ ๗๒๒ การพัฒนาหลักสู ตรพลศึกษากับการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
พลบ ๘๒๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการ
เรี ยนรู้พลศึกษา
พลบ ๗๓๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางพลศึกษา
และกีฬา
พลบ ๗๓๒ การบริ หารและการวางแผนกลยุทธ์
ทางการพลศึกษาและกีฬา
พลบ ๘๓๑ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริ หาร
พลศึกษาและกีฬา
พลบ ๗๔๑ การวิเคราะห์การสื่ อสารสุ ขภาพและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุ ขภาพ

๔๓
๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

๔.ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๑

๒ ๓ ๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓















































































































































































































































รายวิชา

พลบ ๗๔๒ การพัฒนาสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
พลบ ๗๔๓ การวิจยั และพัฒนาสุ ขศึกษาและ
พลศึกษา
พลบ ๗๔๔ วิจยั เชิงคุณภาพทางพลศึกษา กีฬา และ
สุ ขภาพ
พลบ ๘๔๑ การประเมินสุ ขภาพและการจัดการ
โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
พลบ ๘๔๒ การประเมินความต้องการจาเป็ นทาง
สุ ขศึกษา
พลบ ๘๔๓ การประยุกต์ทกั ษะการเคลื่อนไหวและ
แนวคิดในผูเ้ รี ยนวัยต่าง ๆ
พลบ ๘๔๔ การวิเคราะห์การสอนพลศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๔๔
๑.คุณธรรม
จริยธรรม

๒.ความรู้

๓.ทักษะทางปัญญา

๔.ทักษะ
ความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๑

๒ ๓ ๔

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑ ๒ ๓













































































































































































































รายวิชา

พลบ ๘๔๕ การพัฒนาสมรรถนะครู ผสู้ อนสุ ขศึกษา
และพลศึกษา
พลบ ๘๔๖ ภาวะผูน้ าทางการบริ หารพลศึกษาและ
กีฬา
พลบ ๘๔๗ การออกกาลังกายสาหรับบุคคลพิเศษ
พลบ ๘๔๘ กลยุทธ์การสอนพลศึกษาพิเศษ
พลบ ๘๔๙ การศึกษาอิสระ
พลบ ๘๙๙ ปริ ญญานิพนธ์

๔๕
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๕ การวัดและประเมินผล
การศึกษา ข้อ ๒๖ – ข้อ ๓๒ (ภาคผนวก ง) โดยมีการประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fair Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับขั้น
๔.๐
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐.๐

หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพปริ ญญานิพนธ์ ซึ่ งประกอบด้วยเนื้ อหา กระบวนการวิจยั การ
เขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ การ
ประเมินให้กระทาหลังจากนิ สิตสอบปากเปล่าผ่านแล้ว และให้ผลการประเมินเป็ นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผา่ น (Fail)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ให้ผลการ
ประเมินเป็ นดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผา่ น (Fail)

๔๖
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
หลักสู ตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ทุกด้านตามที่กาหนดไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกาหนดให้นิสิตประเมินผลการเรี ยนการสอนในทุก
รายวิชา และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตัดสิ นผลการเรี ยน และมีความ
ร่ วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในการทวนมาตรฐานปริ ญญานิพนธ์ และจัดทารายงานผลการทวนสอบ
เพื่อเป็ นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู้เป็ นประจาทุกปี
๓. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
นิสิตจะขอรับปริ ญญาได้ตอ้ งมีคุณสมบัติทวั่ ไป ดังนี้
๑ มีเวลาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
กาหนดในข้อ ๑๒
๒ สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตร
๓ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
๔ สอบภาษาต่างประเทศได้ หรื อได้รับการยกเว้นตามข้อ ๔๓.๒
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
๑. สอบวัดคุณสมบัติได้
๒. เสนอปริ ญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริ ญญานิพนธ์ข้ นั สุ ดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
๓. ส่ งปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔. ผลงานปริ ญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงาน
หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้กบั นิสิตได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา โดยการอนุมตั ิของคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับการ
อนุมตั ิแล้วต้องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสิต ตามข้อ ๒๕

๔๗
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนานโยบายการจัดการเรี ยนการสอนและ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่
๑.๒ คณะและภาควิชาชี้แจงเป้ าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่าง ๆใน
หลักสู ตร
๑.๓ คณะและภาควิชากาหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะ
และภาควิชา
๑.๔ มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษาแก่อาจารย์ใหม่
๒. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ ส่ งเสริ มให้คณาจารย์เข้าร่ วมการอบรม การสัมมนา และการฝึ กปฏิบตั ิที่
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๒ สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์
ของคณาจารย์ และนาความที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
๒.๒.๑ มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ทา
วิจยั ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
๒.๒.๒ คณะและภาควิชาส่ งเสริ มให้คณาจารย์เข้าร่ วมและนาเสนอผลงานวิจยั ใน
การประชุมหรื อการสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
๒.๒.๓ คณะส่ งเสริ มให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการและทาวิจยั ร่ วมกับ
คณาจารย์จากสถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒.๒.๔ คณะส่ งเสริ มให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ

๔๘
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ทุกหลักสู ตรจะต้องกาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสู ตรให้ชดั เจน ซึ่ งอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้
๑. การบริ หารหลักสู ตร ระบบและกลไกการบริหารหลักสู ตร
๑.๑ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของ
คณะและอาจารย์ผสู้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร โดย
กระทาทุกปี อย่างต่อเนื่อง
๑.๒ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรทุก ๒ เดือน เพื่อติดตาม กากับ ดูแล
คุณภาพของหลักสู ตร
๑.๓ มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
๑.๔ มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
๑.๕ มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
๑.๖ มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน โดยนิสิตปัจจุบนั
และบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา เพื่อพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ของปี ที่แล้ว
๒. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
๒.๑ การบริ หารงบประมาณ
๒.๑.๑ การวางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี โดยจัดโครงการ/
กิจกรรม ให้กบั นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ๕ ด้าน ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้าน
บาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม ด้านนันทนาการ ด้านส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
๒.๑.๒ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในการเชิญอาจารย์
พิเศษ/วิทยากร/ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยาย
๒.๑.๓ จัดซื้ อวัสดุครุ ภณั ฑ์เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนทุกปี การศึกษา

๔๙
๒.๒ ทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยูเ่ ดิม
๒.๒.๑ สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้อาคารคณะพลศึกษา ประสานมิตร และองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะจัดสรรห้องเรี ยนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
๒.๒.๒ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู ้ที่สนับสนุนด้านวิชาการ คือ สานักหอสมุดกลาง
ประสานมิตร และหอสมุด องครักษ์ มีหนังสื อด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา จานวนประมาณ ๔,๐๐๐ เล่ม มี
วารสารด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษาและวารสารที่เกี่ยวข้อง จานวนประมาณ ๓๐ ฉบับ ได้แก่ สานัก
หอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล ThaiLIS ฐานข้อมูลปริ ญญานิพนธ์ นอกจากนี้คณะ
กาหนดให้ทุกรายวิชามีแหล่งสื บค้นออนไลน์เป็ นแหล่งความรู ้เพิ่มเติม
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
๒.๓.๑ คณะ/ภาควิชา จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการจัดหาทรัพยากรการเรี ยน
การสอน ตารา วารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
๒.๓.๒ คณะ/ภาควิชาให้ผสู้ อนเสนอความต้องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
๒.๓.๓ คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้อเสนองบประมาณครุ ภณั ฑ์
และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
๒.๓.๔ คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุ ภณั ฑ์สาหรับ
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับอาจารย์และนิสิต
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
๒.๔.๑ สารวจความต้องการทรัพยากรการเรี ยนการสอนเป็ นประจาทุกปี จากผูส้ อน
และผูเ้ รี ยน
๒.๔.๒ ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
๒.๔.๓ สรุ ปแหล่งทรัพยากรการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนสามารถใช้บริ การได้
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีสรรหา การจ้าง การบรรจุแต่งตั้ง การทาสัญญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

๕๐
๓.๒ การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
๓.๒.๑ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรประชุมทุก ๒ เดือน เพื่อวางแผนการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี และติดตามทบทวนการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา
๓.๒.๒ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรนาข้อมูลที่ได้จากการติดตามและทบทวนมา
พิจารณาปรับปรุ งแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
๓.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
๓.๓.๑ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรมีนโยบายในการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
มาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๓.๓.๒ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเชิญอาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น
เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริ ญญานิพนธ์
๓.๓.๓ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตาม
คาอธิบายรายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรเป็ นผูป้ ระสานงาน
๔. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๔.๑.๑ คณะ/ภาควิชากาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่
ต้องรับผิดชอบก่อนการรับเข้าทางาน
๔.๑.๒ บุคลากรต้องผ่านการสอบคัดเลือก หรื อ สอบแข่งขัน ซึ่ งประกอบด้วยการ
สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่ง
และมีทศั นคติที่ดีต่อการให้บริ การแก่อาจารย์และนิสิต
๔.๑.๓ การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนดาเนินการตามกฎระเบียบ
ในการบริ หารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิงาน
๔.๒.๑ คณะ/ภาควิชาสนับสนุนให้บุคลากรฝึ กอบรมและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับ
งานที่รับผิดชอบ
๔.๒.๒ คณะ/ภาควิชาให้บุคลากรร่ วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทาง
วิชาการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการให้บริ การ
๕. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิตบัณฑิตศึกษา
๕.๑ การให้คาปรึ กษาด้านวิชาการ และอื่น ๆแก่นิสิต
คณะ/ภาควิชาจัดระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาและคู่มือสาหรับนิ สิต เพื่อให้คาแนะนาด้าน

๕๑
วิชาการทุนสนับสนุนการวิจยั ระเบียบและข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
๕.๒ การอุทธรณ์ของนิสิต
สถาบันต้องมีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ อง
เกี่ยวกับวิชาการ โดยกาหนดเป็ นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านั้น
๖. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
๖.๑ สารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
๖.๒ สารวจการได้งานทาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุกปี
๖.๓ เชิญผูเ้ กี่ยวข้องประชุมเพื่อปรับปรุ งเนื้ อหารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและตลาดแรงงานทุก ๕ ปี
๗. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้ งั หมดอยูใ่ นเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปี การศึกษา
เพื่อติดตามการดาเนิ นการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานที่ระบุไว้แต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
๑. อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่ วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
๓.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์

ปี การศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
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๕๒
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
๕.มีจดั ทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้ นสุ ดปี
การศึกษา
๖.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
๗.มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปี ที่แล้ว
๘.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรื อคาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
๙.อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
๑๐.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐
๑๓.ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการ
สอนและสิ่ งอานวยความสะดวก/ทรัพยากร
สนับสนุนในรายวิชาเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
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๕๓
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
๑. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ ก่อนการสอน
อาจารย์ในคณะ/ภาควิชา ประชุมร่ วมกันก่อนเปิ ดภาคเรี ยน เพื่อพิจารณาโครงการ
สอนของรายวิชาที่จะเปิ ดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอคาแนะนา เพื่อนาไปวางแผน
กลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
๑.๑.๒ ระหว่างสอน
อาจารย์ผสู้ อนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึง
ประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรื อใช้แบบสอบถาม
๑.๑.๓ หลังการสอน
อาจารย์ผสู้ อนประเมินการเรี ยนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมทีแสดงออก การทา
กิจกรรมแบบฝึ กหัด และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะนามาพัฒนาประสิ ทธิ ภาพกลยุทธ์การสอน
ประกอบกับการปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรและวิธีสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา
การชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้
แบบประเมิน มศว ปค. ๐๐๓ ผ่านระบบออนไลน์
๑.๒.๒ การประเมินการสอนเป็ นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การ
ประเมินจากเพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่ อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย
แก่นิสิต และความสอดคล้องกับโครงการสอน
๑.๒.๓ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง
ประสิ ทธิ ภาพของกลยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนของนิสิต
๒. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
๒.๑ การทาวิจยั เพื่อประเมินคุณภาพหลักสู ตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผสู้ อน นิสิต
ปัจจุบนั และบัณฑิตที่สาเร็ จตามหลักสู ตร
๒.๒ การประเมินวิพากษ์หลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผล
การดาเนินการหลักสู ตร การเยีย่ มชม และการสัมภาษณ์อาจารย์ และนิสิต

๕๔
๒.๓ การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต
หลักสู ตรแลการสารวจการได้งานของบัณฑิต
๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาทุกปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา โดยคณบดีแต่งตั้งจาก
ผูท้ รงคุณวุฒินอกภาควิชาและสถาบัน
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
๔.๑ อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรเมื่อจบภาคการศึกษา
๔.๒ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเสนอผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณบดีในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารประจาคณะ
๔.๓ คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ ๗
ข้อ ๗ จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา และวางแผนปรับปรุ งตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมิน
๔.๔ อาจารย์ประจาหลักสู ตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุ ปผลการดาเนินงานที่ได้จากการ
ประเมินในข้อ ๒ และข้อ ๓ และวางแผนปรับปรุ ง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสู ตรทุก ๕ ปี

๕๕

ภาคผนวก ก
ประวัตอิ าจารย์ ประจาหลักสู ตร

๕๖

ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สั งกัด
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สาลี่ สุ ภาภรณ์. (พฤศจิกายน. ๒๕๔๗). โยคะเพื่อสุ ขภาพ. บทความตีพิมพ์ในหนังสื อที่ระลึกวันสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี . กรุ งเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์. (๒๒๗-๒๓๕).

๕๘
ประสบการณ์การทางานอืน่ ๆ
อาจารย์พเิ ศษและกรรมการที่ปรึกษา
สอนวิชา กบ ๓๑๒ การรักษาด้วยการเคลื่อนไหว (หัวข้อโยคะ) คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบาบัด
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา
คณะกรรมการที่ปรึ กษากิจกรรมทางกายและออกกาลังกาย กระทรวงสาธารณสุ ข (๒๕๕๑- ปัจจุบนั
คาสั่งที่ ๘๔๓/๒๕๕๑) ลง ๘ ส.ค. ๕๑
คณะกรรมการที่ปรึ กษาวารสารก่อนตีพิมพ์ (Peer Veview) วารสารคณะพลศึกษา
กรรมการทบทวนวารสารก่อนตีพิมพ์ (Peer Veview) วารสารวิทยาศาสตร์ การกีฬา
กรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของสานักงานการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
เกียรติประวัติ
รางวัลเสื้ อสามารถนักกรี ฑาดีเด่น วิทยาลัยครู สวนดุสิต (ราชภัฏสวนดุสิต) ปี พ.ศ. ๒๕๒๐
รางวัลเสื้ อสามารถนักกรี ฑายอดเยีย่ ม สโมสรทหารอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓
รางวัลผูฝ้ ึ กสอนกรี ฑายอดเยี่ยมเขต ๑๐ปี พ.ศ. ๒๕๒๘
การเป็ นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
สมาชิก Health, Physical Education, Recreation and Dance of USA

๕๙

ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สั งกัด
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
ค.ด. (พลศึกษา)
ค.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)

นางพิมพา ม่วงศิริธรรม
อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา
๒๕๔๕
๒๕๓๘
๒๕๒๕

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
วิทยาเขตพลศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
พิมพา ม่วงศิริธรรม. (๒๕๓๘). ผลของการฟังดนตรีทมี่ ีต่อความเร็วในการออกวิ่งระยะสั้ น. วิทยานิพนธ์
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.พลศึกษา). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพา ม่วงศิริธรรม. (๒๕๔๕). ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาทีม่ ีต่อความมีระเบียบวินัยในตนเอง
ของนักกีฬา. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (ค.ด.พลศึกษา). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพา ม่วงศิริธรรม. (๒๕๔๙). ผลของการควบคุมตนเองที่มีต่อความมีระเบียบวินยั ในตนเองของนักเรี ยน.
วารสารวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุ ขภาพ. ปี ที่ ๗, ฉบับที่ ๒, ๒๕๔๙, หน้า ๑๖-๓๐.
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.๒๕๒๕
อาจารย์หมวดวิชาพลานามัย โรงเรี ยนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ เขตบางลาพู กรุ งเทพมหานคร
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๒๘
อาจารย์หมวดวิชาพลานามัย โรงเรี ยนอัมพรไพศาล อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๓๒
อาจารย์หมวดวิชาพลานามัย โรงเรี ยนยูงทองพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี สังกัดกอง
การมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๓๔
หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย โรงเรี ยนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี สังกัดกอง
การมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๓
อาจารย์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรี ยนปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
พ.ศ.๒๕๔๘
อาจารย์ประจาภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

๖๐
ประสบการณ์การทางานอืน่ ๆ
อาจารย์พเิ ศษและกรรมการที่ปรึกษา
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ๘๖๔๕๖๒ จิตวิทยาสังคมในการออกกาลังกายและการกีฬา (หลักสู ตรระดับ
ปริ ญญาเอก) คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุ ขภาพ สาขาจิตวิทยาการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา จิตวิทยาการกีฬา (หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอกมวยไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กรรมการทบทวนวารสารก่อนตีพิมพ์ (Peer Review) วารสารวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุ ขภาพ สาขา
จิตวิทยาการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการจัดทาหนังสื อเรี ยนสุ ขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการจัดทาหนังสื อเรี ยนสุ ขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ
(คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๘๔/๒๕๕๒)
คณะกรรมการโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ ฝ่ ายวิทยาศาสตร์ การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (โครงการถ่ายทอดส่ งเสริ มสมรรถภาพนักกีฬาทีมชาติไทย)
กรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (มหาบัณฑิต) สาขาพลศึกษา
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ดุษฎีบณั ฑิต) สาขาสุ ขศึกษา
และพลศึกษา
คณะอนุกรรมการฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (โครงการเสริ มสร้าง
จิตสานึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็ นบัณฑิตในอุดมคติไทย: บก.11)
คณะอนุกรรมการฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (โครงการพัฒนานิสิตเพื่อ
ความเป็ นเลิศทางด้านกีฬา)
ผลงานด้ านกีฬา
พ.ศ.๒๕๔๕ – ปัจจุบนั
-

- ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬาสาขาจิตวิทยาการกีฬาของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่ปรึ กษานักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาซี เกมส์
เอเชียนเกมส์ โอลิมปิ กเกมส์ อาเซียนพาราเกมส์ และพาราลิมปิ กเกมส์

๖๑
เกียรติประวัติ
รางวัลโล่เกียรติยศอาจารย์ที่ปรึ กษาองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รางวัลโล่เกียรติยศอาจารย์ที่ปรึ กษาองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รางวัลโล่เกียรติยศอาจารย์ที่ปรึ กษาองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รางวัลโล่เกียรติยศอาจารย์ที่ปรึ กษาองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รางวัลเสื้ อสามารถอาจารย์ที่ปรึ กษาองค์กรนิสิตดีเด่น มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
การเป็ นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
สมาชิกสมาคมสุ ขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท.)
Health, Physical Education and Recreation of Thailand

ปี การศึกษา ๒๕๔๘
ปี การศึกษา ๒๕๔๙
ปี การศึกษา ๒๕๕๐
ปี การศึกษา ๒๕๕๑
ปี การศึกษา ๒๕๕๓

๖๒

ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล

นายอนันต์ มาลารัตน์

ตาแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์

สั งกัด

ภาควิชาสุ ขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา

ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา

กศ.ด. (วิจยั และประเมินผลการศึกษา)

๒๕๕๑

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กศ.ม. (สุ ขศึกษา)

๒๕๓๙

ส.บ. (บริ หารสาธารณสุ ข)

๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ส.บ. (สาธารณสุ ขศาสตร์ )

๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
อนันต์ มาลารัตน์ . (๒๕๓๙). สภาพและปัญหาในการดาเนินงานสุ ขศึกษาของเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุ ข
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.สุ ขศึกษา) .
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ .
อนันต์ มาลารัตน์. (๒๕๓๙). การวิเคราะห์ ต้นทุนในระดับสถานีอนามัย : กรณีศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. พระนครศรี อยุธยา : เอกสารอัดสาเนา.
ทรงพล ต่อนี อมรา กันยวิมล วิริยา สุ ขวงศ์ อนันต์ มาลารัตน์ และไพบูลย์ อ่อนมัง่ . (๒๕๔๒).
การศึกษาพฤติกรรมการเจ็บป่ วยของประชาชนในเขตชนบท : กรณีศึกษาในตาบล
หนองแสง อาเภอ ปากพลี จังหวัดนครนายก . กรุ งเทพฯ : เอกสารอัดสาเนา.
ไพบูลย์ อ่อนมัง่ วีนสั ปัทมภาสพงษ์ และอนันต์ มาลารัตน์ . (๒๕๔๖) .การประเมินหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . กรุ งเทพฯ :
เอกสารอัดสาเนา.

๖๓
รัตนะ บัวสนธ์ อนันต์ มาลารัตน์ วสัน ปุ่ นผล เมธี วิสาพรม และนวลพรรณ วรรณสุ ธี.(๒๕๔๗).
ความคิดเห็นของชุ มชนโดยรอบทีม่ ีต่อการให้ บริการชุ มชนของมหาวิทยาลัยนเรศวรตาม
สภาพทีเ่ ป็ นจริงและสภาพที่คาดหวัง : การวิจัยรู ปแบบผสม . พิษณุโลก: เอกสารอัดสาเนา.
อรุ ณี อ่อนสวัสดิ์ อนันต์ มาลารัตน์ วสัน ปุ่ นผล เมธี ดิสวัสดิ์ และอ้อมธจิต แป้ นศรี . (๒๕๔๘).
การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ. พิษณุโลก
: เอกสารอัดสาเนา.
รัตนะ บัวสนธ์ อนันต์ มาลารัตน์ กิติพงษ์ ลือนาม จิติมา วรรณศรี และ อารี ย ์ ปรี ดีกุล. (๒๕๔๙).
วิถีชีวติ ของคนเลีย้ งสุ นัขบางแก้ ว. พิษณุโลก : เอกสารอัดสาเนา.
รัตนะ บัวสนธ์ อนันต์ มาลารัตน์ อรัญ ซุยกระเดื่อง และอ้อมธจิต แป้ นศรี .(๒๕๕๐). องค์ กรนักบุญ
แห่ งเมือง สองแคว : มูลนิธิประสาทบุญสถาน. พิษณุโลก : เอกสารอัดสาเนา.
อนันต์ มาลารัตน์ . (๒๕๕๑) . การพัฒนารู ปแบบความสั มพันธ์ เชิ งสาเหตุของปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อ
ความสาเร็จในการจัดการเครื อข่ ายชุ มชนด้ านสุ ขภาพ : การวิจัยแบบผสานวิธี. วิทยานิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบญั ฑิต (กศ.ด. วิจยั และประเมินผลการศึกษา). มหาวิทยาลัยนเรศวร.
สาราญ มีแจ้ง อรุ ณี อ่อนสวัสดิ์ วสัน ปุ่ นผล และอนันต์ มาลารัตน์. (๒๕๕๒).การพัฒนารู ปแบบ
ความสั มพันธ์ เชิ งสาเหตุของปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อคุณลักษณะนักเรี ยนทีม่ ีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ : ระเบียบวิธีวจิ ัยแบบผสมผสาน. พิษณุ โลก : เอกสารอัดสาเนา.ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช)
เพชรสุ ดา เพชรใส วสัน ปุ่ นผล และอนันต์ มาลารัตน์ . (๒๕๕๒). การพัฒนาตัวชี้วดั ความสุ ขแบบ
พอเพียงของคนในชุ มชน ในเขตภาคกลางตอนบน. ลพบุรี: เอกสารอัดสาเนา. ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช)
เพชรสุ ดา เพชรใส วสัน ปุ่ นผล และอนันต์ มาลารัตน์ . (๒๕๕๒). การพัฒนาตัวชี้วดั ความสุ ขแบบ
พอเพียงของคนในชุ มชน จังหวัดลพบุรี.ลพบุรี: เอกสารอัดสาเนา.ได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช)
ตาราและบทความ
พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ สุ รียพ์ นั ธ์ วรพงศธร และอนันต์ มาลารัตน์. (๒๕๔๖) .
สุ ขศึกษา ม.๑ . กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ อจ.ท.

๖๔
พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ สุ รียพ์ นั ธ์ วรพงศธร และอนันต์ มาลารัตน์. (๒๕๕๓) .
สุ ขศึกษา ม.๑ . กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ อจ.ท.
พรสุ ข หุ่นนิรันดร์ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ สุ รียพ์ นั ธ์ วรพงศธร และอนันต์ มาลารัตน์ . (๒๕๔๗) .
สุ ขศึกษา ม.๒ . กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ อจ.ท.
พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ สุ รียพ์ นั ธ์ วรพงศธร และอนันต์ มาลารัตน์. (๒๕๕๔) .
สุ ขศึกษา ม.๒ . กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ อจ.ท
พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ สุ รียพ์ นั ธ์ วรพงศธร และอนันต์ มาลารัตน์. (๒๕๔๘) .
สุ ขศึกษา ม.๓. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ อจ.ท.
พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ สุ รียพ์ นั ธ์ วรพงศธร และอนันต์ มาลารัตน์. (๒๕๔๖) .
สุ ขศึกษา ม.๔. กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ อจ.ท.
พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ สุ รียพ์ นั ธ์ วรพงศธร และอนันต์ มาลารัตน์. (๒๕๕๓) .
สุ ขศึกษา ม.๔ . กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ อจ.ท.
พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ สุ รียพ์ นั ธ์ วรพงศธร และอนันต์ มาลารัตน์. (๒๕๔๗) .
สุ ขศึกษา ม.๕ . กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ อจ.ท.
พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ สุ รียพ์ นั ธ์ วรพงศธร และอนันต์ มาลารัตน์. (๒๕๕๔) .
สุ ขศึกษา ม.๕ . กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ อจ.ท
พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ สุ รียพ์ นั ธ์ วรพงศธร และอนันต์ มาลารัตน์. (๒๕๔๘) .
สุ ขศึกษา ม.๖ . กรุ งเทพฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ อจ.
ประสบการณ์การทางานอืน่ ๆ
- ผูป้ ระเมินมาตรฐานงานสุ ขศึกษา กองสุ ขศึกษา กระทรวงสาธารณสุ ข
- ผูเ้ ชี่ยวชาญนิ เทศโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพในความร่ วมมือของสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ และสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ (สปสช) กรุ งเทพมหานคร

๖๕

ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สั งกัด
ประวัติการศึกษา

นายพัชร์ ชศักดิ์
ธัญประจันบาน
อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

คุณวุฒิการศึกษา

ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา

คด.(พลศึกษา)

๒๕๔๖

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)

๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

คม.(พลศึกษา)

๒๕๓๗

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(วิทยาศาสตร์ การกีฬา)
๒๕๓๒
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
ประยุกต์ ประจันบาน. (๒๕๓๘). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์ เซนต์ไขมันของร่ างกายกับ
องค์ประกอบทาวชี วเคมีของไขมันในเลือดของเด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา.
วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.พลศึกษา). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประยุกต์ ประจันบาน. (๒๕๓๘). เกณฑ์ปกติของเปอร์ เซนต์ไขมันของร่ างกายของนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางสติปัญญาโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษในประเทศไทย.ปริ ญญานิพนธ์ การศึกษา
มหาบัณฑิต (กศ.ม.การศึกษาพิเศษ). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาธิน ประจันบาน. (๒๕๔๖). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็ก
สมองพิการ. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (ค.ด.พลศึกษา). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.๒๕๓๒ อาจารย์สอนว่ายน้ า โรงเรี ยนเสสะเวชวิทยา ระยะเวลา ๑๐ ปี
พ.ศ.๒๕๓๔ โค้ชว่ายน้ านักกีฬาคนพิการที่ส่งแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิ ค
พ.ศ.๒๕๓๘ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคาแหง
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

๖๖
พ.ศ.๒๕๓๙ หัวหน้าแผนกกายภาพบาบัดมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง สุ ขมุ วิท ๗๑ แขวงวัฒนาเหนือ
กรุ งเทพฯ
พ.ศ.๒๕๔๖ ผูอ้ านวยการศูนย์ฟ้ื นฟูร่างกายเด็กพิเศษ
พ.ศ.๒๕๔๙ อาจารย์ประจาภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสบการณ์การทางานอืน่ ๆ
อาจารย์พิเศษและกรรมการที่ปรึ กษา
กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ สภาวัฒนธรรมไทย แห่งสหราชอาณาจักร
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรศิลปะแม่ไม้มวยไทย ของศูนย์การเรี ยนทางไกลประเทศอังกฤษ
เลขาธิ การสภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักร
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์ การกีฬาและสรี รวิทยาการออกกาลังกาย (หลักสู ตรระดับปริ ญญา
เอกมวยไทย)มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (มหาบัณฑิต) สาขาพลศึกษา
กรรมการบิหารหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา (ดุษฎีบณั ฑิต) สาขาสุ ขศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (โครงการเสริ มสร้างจิตสานึก
สาธารณะในนิสิตเพื่อเป็ นบัณฑิตในอุดมคติไทย: บก.๑๑)
คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (โครงการพัฒนานิสิตเพื่อ
ความเป็ นเลิศทางด้านกีฬา)
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผลงานด้ านกีฬา
พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบนั

- กรรมการการจัดงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬาระหว่างประเทศ
ไทยและ เมืองแมนเชสเตอร์ ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
- กรรมการการจัดงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬาครั้งที่ ๕ และ
งานเปิ ดสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิต้ ี ฟุตบอลคลับ ณ เมืองแมนเชสเตอร์

๖๗

ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
สั งกัด
ประวัติการศึกษา

นางสาวสุ นนั ทา ศรี ศิริ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสุ ขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

คุณวุฒิการศึกษา

ปี ทีส่ 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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.บ.(สุ ขศึกษา)
๒๕๓๘
มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
สุ นนั ทา ศรี ศิริ. (๒๕๔๒). ความคาดหวังการเกือ้ หนุนในยามสู งอายุจากบุตรของสตรี ไทย.ได้รับการสนับสนุน
ทุนวิจยั จากงบประมาณรายได้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจาปี ๒๕๔๑.
สุ นนั ทา ศรี ศิริ.(๒๕๔๓). การประเมินผลการดาเนินงานโครงการสุ ขภาพในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สั งกัด
กรมสามัญศึกษา กรุ งเทพมหานคร. วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ ๓, ฉบับที่ ๑-๔, ๒๕๔๓,
หน้า ๔๖-๕๗. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั จากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ ประจาปี ๒๕๔๒.
สุ นนั ทา ศรี ศิริ.(๒๕๔๗).กิจกรรมในการดาเนินชี วติ ประจาวันของผู้สูงอายุไทยในเขตภาคกลางของประเทศ
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๖๘

ภาคผนวก ข
เปรียบเทียบโครงสร้ างและรายละเอียด

๖๙

การเปรียบเทียบโครงสร้ างและรายละเอียด
หลักสู ตรการศึกษดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
เหตุผลประกอบ
(เดิม)
(ใหม่ )
๑.การจัดทาหลักสู ตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๒.อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ๓
ท่าน
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา
คุณาอภิสิทธิ์
๒.๒ อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
๒.๓ อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์

๑.การจัดทาหลักสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ๓
ท่าน
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี่
สุ ภาภรณ์
๒.๒ อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริ
ธรรม
๒.๓ อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์

ดูรายละเอียดในหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๔ หน้า ๓ และหน้า ๔
โดยกาหนดให้อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็ นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๓ ด้วยจนกว่านิสิต
คนสุ ดท้ายใน หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๓ จะ
จบการศึกษา
๓.อาจารย์ประจาหลักสู ตร ๕ ท่าน ๓.อาจารย์ประจาหลักสู ตร ๕ ท่าน ดูรายละเอียดในหลักสู ตร
๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา
๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี่
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔
คุณาอภิสิทธิ์
สุ ภาภรณ์
หน้า ๓๐ และหน้า ๓๑
๓.๒ อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
๓.๒ อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริ
โดยกาหนดให้อาจารย์
๓.๓ อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์ ธรรม
ประจาหลักสู ตรปรับปรุ ง
๓.๔ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ นนั
๓.๓ อาจารย์ ดร.อนันต์ มาลารัตน์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ นอาจารย์
ทา ศรี ศิริ
๓.๔ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ นนั ประจาหลักสู ตรปรับปรุ ง
๓.๕ อาจารย์ ดร.พัชร์ ชศักดิ์
ทา ศรี ศิริ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วยจนกว่า
ธัญประจัญบาน
๓.๕ อาจารย์ ดร.พัชร์ ชศักดิ์
นิสิตคนสุ ดท้ายใน
ธัญประจัญบาน
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๓ จะจบการศึกษา

๗๐

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. ปรัชญาของหลักสู ตร
สุ ขศึกษาและพลศึกษาสร้างเสริ มสุ ข
ภาวะองค์รวมสู่ คุณภาพชีวติ ที่
สมบูรณ์
๕.วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
๕.๑ ให้ใช้คุณธรรมสร้างความรู้
ความสามารถในการวิจยั และพัฒนา
องค์ความรู ้ใหม่และความรู ้เชิ งบูรณา
การทางสุ ขศึกษาและ
พล
ศึกษา ตลอดจนศาสตร์ อื่น ๆได้อย่าง
ลุ่มลึก
๕.๒ มีความสามารถประยุกต์
ความรู้และใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาวะให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม

๔. ปรัชญาของหลักสู ตร
พัฒนาองค์ความรู้ดา้ นสุ ขศึกษา
พลศึกษาการบริ หารพลศึกษาและ
กีฬาอย่างมีคุณภาพ
๕.วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
๕.๑ มีความรู้ความสามารถ
ระดับสู งและเป็ นผูน้ าในสาขาวิชา
สุ ขศึกษา พลศึกษา การบริ หาร
พลศึกษาและกีฬา

เหตุผลประกอบ
ดูรายละเอียดในหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๔ หน้า ๗
ดูรายละเอียดในหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๔ หน้า ๗ และหน้า
๘

๕.๒ มีความสามารถใน
กระบวนการวิจยั เพื่อบุกเบิกแสวงหา
ความรู ้ใหม่ในสาขาสุ ขศึกษา
พลศึกษา การบริ หารพลศึกษาและ
กีฬา
๕.๓ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ซึ่ง ๕.๓ ใช้การวิจยั เพื่อสร้างสรรค์และ
ส่ งผลต่อการทางานในวิชาชี พที่เอื้อ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่าง
ในวิชาชีพ และสร้างสรรค์องค์
แท้จริ ง
ความรู ้ใหม่ทางด้านสุ ขศึกษา พล
ศึกษา และการบริ หารพลศึกษาและ
๕.๔ มีศกั ยภาพในการจัดการเรี ยนรู้ กีฬา
เพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาวะองค์รวม ๕.๔ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
สามารถนาไปใช้ในวิชาชีพสุ ขศึกษา
และพลศึกษา
๖.โครงสร้างหลักสู ตร
๖. โครงสร้างหลักสู ตร
ไม่สอดคล้องกับสภาพ
กศ.ด. (รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ
กศ.ด. (รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ความต้องการของผูม้ ีส่วน
ปริ ญญาตรี ) จานวนหน่วยกิตรวมต ปริ ญญาตรี ) ยกเลิก
ได้ส่วนเสี ย
ลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า ๘๙ หน่วย
กิต

๗๑

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๗.โครงสร้างหลักสู ตร
กศ.ด. (รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท) จานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า ๕๒
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ปริญญานิพนธ์ ๓๖ หน่ วยกิต
รายวิชา
๑๖ หน่ วยกิต
-หมวดวิชาแกน ๗ หน่วยกิต
-หมวดวิชาเอก
๖ หน่วยกิต
-หมวดวิชาเลือก ๓ หน่วยกิต

๗.โครงสร้างหลักสู ตร
กศ.ด. (รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท) จานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า ๕๕
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ปริญญานิพนธ์
๓๖ หน่ วย
กิต
รายวิชา
๑๙ หน่ วย
กิต
-หมวดวิชาแกน
๕ หน่วยกิต
-หมวดวิชาเอก
๙ หน่วยกิต
-หมวดวิชาเลือก
๓ หน่วยกิต
๘. หมวดวิชาแกน
๘. หมวดวิชาแกน
พลบ ๗๐๑ การออกแบบวิจยั และการ พลบ ๗๐๑ การวิเคราะห์ทางสถิติข้ นั
วิเคราะห์ทางสถิติข้ นั สู ง
สู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา ๓
๓(๓-๐-๖)
(๒-๒-๕)
พลบ ๗๐๒ บูรณาการกระบวนทัศน์ พลบ ๗๐๒ ระเบียบวิธีวจิ ยั ขั้นสู ง
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)
พลบ ๗๐๓ สัมมนาสุ ขศึกษาและ
พลบ ๗๐๓ ทบทวนวรรณกรรมใน
พลศึกษา ๒ ๑(๑-๐-๒)
สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๑(๐-๒-๑)
๙. หมวดวิชาเอก มี ๓ วิชาเอก
๙. หมวดวิชาเอก ให้นิสิตเลือก ๓
-วิชาเอก การจัดการเรี ยนรู้
แขนงวิชา
สุ ขศึกษา
-การจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษา
-วิชาเอก การจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา
-การจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา
-วิชาเอกการบริ หารพลศึกษา
-การบริ หารพลศึกษาและกีฬา

เหตุผลประกอบ
ดูรายละเอียดในหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๔ หน้า ๑๓

ดูรายละเอียดในหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๔ หน้า ๑๕
คาอธิบายรายวิชา
พลบ ๗๐๑, พลบ ๗๐๒
และพลบ ๗๐๓ ในหน้า
๒๔

ดูรายละเอียดในหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๔ หน้า ๑๕

๗๒

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐. วิชาเอกการจัดการเรี ยนรู้สุข
ศึกษา
พลบ ๗๑๑ สัมมนาทางการจัดการ
เรี ยนรู้สุขศึกษา ๓(๓-๐-๖)

๑๐ แขนงวิชา: การจัดการเรี ยนรู้สุข
ศึกษา
พลบ ๗๑๑ การพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้และการประเมินผล
ทางสุ ขศึกษา
๓(๓-๐-๖)
พลบ ๗๑๒ สัมมนาแนวโน้มและ
พลบ ๗๑๒ การพัฒนาหลักสู ตรสุ ข
ประเด็นทางการจัดการเรี ยนรู้
ศึกษากับการจัดการเทคโนโลยี
สุ ขศึกษา ๓(๓-๐-๖)
สารสนเทศ ๓(๓-๐-๖)
พลบ ๘๑๑ สัมมนาประเด็นและ
แนวโน้มการจัดการเรี ยนรู้สุขศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๑๑. วิชาเอกการจัดการเรี ยนรู้ พล
๑๑. แขนงวิชา: วิชาเอกการจัดการ
ศึกษา
เรี ยนรู้พลศึกษา
พลบ ๗๒๑ การพัฒนารู ปแบบการ
พลบ ๗๒๑ สัมมนาทางการจัดการ จัดการเรี ยนรู้และการประเมินผล
เรี ยนรู้พลศึกษา ๓(๓-๐-๖)
ทางพลศึกษา
๓(๓-๐-๖)
พลบ ๗๒๒ การพัฒนาหลักสู ตร
พลบ ๗๒๒ สัมมนาแนวโน้มและ
พลศึกษากับการจัดการเทคโนโลยี
ประเด็นทางการจัดการเรี ยนรู้
สารสนเทศ ๓(๓-๐-๖)
พลศึกษา ๓(๓-๐-๖)
พลบ ๘๒๑ สัมมนาประเด็นและ
แนวโน้มการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา
๓(๒-๒-๕)
๑๒. วิชาเอกการบริ หารพลศึกษาและ ๑๒. แขนงวิชา: การบริ หารพลศึกษา
กีฬา
และกีฬา
พลบ ๗๒๒ สัมมนาทางการบริ หาร พลบ ๗๓๑ การพัฒนาทรัพยากร
พลศึกษา ๓(๓-๐-๖)
มนุษย์ทางพลศึกษาและกีฬา
พลบ ๗๒๔ สัมมนาแนวโน้มและ
๓(๓-๐-๖)
ประเด็นทางการบริ หารพลศึกษา
พลบ ๗๓๒ การบริ หารและการ
๓(๓-๐-๖)
วางแผนกลยุทธ์ทางการพลศึกษา
และกีฬา ๓(๓-๐-๖)

เหตุผลประกอบ
ดูรายละเอียดในหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๔ หน้า ๑๕
คาอธิบายรายวิชา พลบ
๗๑๑ พลบ ๗๑๒ และ
พลบ ๘๑๑ ในหน้า ๒๔
และหน้า ๒๕

ดูรายละเอียดในหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๔ หน้า ๑๖
คาอธิบายรายวิชา พลบ
๗๒๑ พลบ ๗๒๒ และ
พลบ ๘๒๑ ในหน้า ๒๕

ดูรายละเอียดในหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๔ หน้า ๑๖
คาอธิบายรายวิชา
พลบ ๗๓๑,พลบ ๗๓๒
และพลบ ๘๓๑ ในหน้า
๒๖

๗๓

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
พลบ ๘๓๑ สัมมนาประเด็นและ
แนวโน้มการบริ หารพลศึกษาและ
กีฬา ๓(๒-๒-๕)
๑๓. หมวดวิชาเลือก
๑๓. หมวดวิชาเลือก
พลบ ๕๑๓ การจัดการสร้างเสริ ม
พลบ ๗๔๑ การวิเคราะห์การสื่ อสาร
ความปลอดภัย ๓(๓-๐-๖)
สุ ขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ ๓(๓-๐-๖)
พลบ ๕๑๔ การแนะแนวและให้
พลบ ๗๔๒ การพัฒนาสุ ขภาพและ
คาปรึ กษาด้านสุ ขภาพ ๓(๓-๐-๖)
สิ่ งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖)
พลบ ๕๒๕ วิจยั เชิงคุณภาพทาง
พลบ ๗๔๓ การวิจยั และพัฒนาสุ ข
สุ ขศึกษาและพลศึกษา ๓(๓-๐-๖)
ศึกษาและพลศึกษา ๓(๓-๐-๖)
พลบ ๕๒๖ ภาวะผูน้ าทางพลศึกษา พลบ ๗๔๔ วิจยั เชิงคุณภาพทาง
และการบริ หารจัดการ ๓(๓-๐-๖)
พลศึกษา กีฬา และสุ ขภาพ
พลบ ๕๒๗ การจัดรายการและสิ่ ง ๓(๓-๐-๖)
อานวยความสะดวกทางพลศึกษา
พลบ ๘๔๑ การประเมินสุ ขภาพและ
และกีฬา ๓(๓-๐-๖)
การจัดการโครงการสร้างเสริ ม
พลบ ๖๑๓ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สุ ขภาพ ๓(๓-๐-๖)
สาหรับเด็กพิเศษ ๓(๓-๐-๖)
พลบ ๘๔๒ การประเมินความ
พลบ ๖๒๕ พลศึกษาพิเศษ
ต้องการจาเป็ นทางสุ ขศึกษา
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
พลบ ๖๒๖ อุดมการณ์โอลิมปิ กและ พลบ ๘๔๓ การประยุกต์ทกั ษะการ
จริ ยธรรมวิชาชีพ ๓(๓-๐-๖)
เคลื่อนไหวและแนวคิดในผูเ้ รี ยนวัย
พลบ ๖๒๗ การจัดการบริ หาร
ต่าง ๆ ๓(๓-๐-๖)
งบประมาณการเงิน ๓(๓-๐-๖)
พลบ ๘๔๔ การวิเคราะห์การสอน
พลบ ๗๑๓ การจัดการโครงการสร้าง พลศึกษาระดับประถมศึกษาและ
เสริ มสุ ขภาพ ๓(๓-๐-๖)
มัธยมศึกษา ๓(๓-๐-๖)
พลบ ๗๒๕ การศึกษาอิสระ
พลบ ๘๔๕ การพัฒนาสมรรถนะครู
๓(๓-๐-๖)
ผูส้ อนสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๓(๓-๐-๖)

เหตุผลประกอบ

รายละเอียดในหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๔ หน้า ๑๖ และหน้า
๑๗
คาอธิบายรายวิชา
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 ในหน้า
๒๖ หน้า ๒๗ หน้า ๒๘
และหน้า ๒๙

๗๔

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
พลบ ๘๔๖ ภาวะผูน้ าทางการบริ หาร
พลศึกษาและกีฬา ๓(๓-๐-๖)
พลบ ๘๔๗ การออกกาลังกาย
สาหรับบุคคลพิเศษ ๓(๓-๐-๖)
พลบ ๘๔๘ กลยุทธ์การสอนพล
ศึกษาพิเศษ ๓(๓-๐-๖)
พลบ ๘๔๙ การศึกษาอิสระ
๓(๒-๒-๕)
๑๔. ตารางแสดงแผนการศึกษา
๑๔. ตารางแสดงแผนการศึกษา
หน้า ๑๘ หน้า ๑๙ หน้า ๒๐ หน้า ๒๑ หน้า ๒๐ หน้า ๒๑ หน้า ๒๒ หน้า
หน้า ๒๒ หน้า ๒๓ หน้า ๒๔ หน้า ๒๓ หน้า ๒๔ หน้า ๒๕ และหน้า
๒๕ และหน้า ๒๖ แสดงแผนการ
๒๖ แสดงแผนการศึกษาทั้งในเวลา
ศึกษาเฉพาะในเวลาราชการ และ
ราชการและนอกเวลาราชการ และ
แผนการศึกษาที่รับนิสิตเข้าศึกษา
เฉพาะที่รับนิสิตเข้าศึกษาด้วยวุฒิ
ด้วยวุฒิปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ปริ ญญาโท

เหตุผลประกอบ

พลบ ๗๒๖ กฎหมายและการบริ หร
ความเสี่ ยงทางพลศึกษาและกีฬา
๓(๓-๐-๖)
พลบ ๗๒๗ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรทางการศึกษา ๓(๓-๐-๖)

รายละเอียดในหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
๒๕๕๔ หน้า ๑๘ หน้า ๑๙
หน้า ๒๐ หน้า ๒๑ หน้า
๒๒ และหน้า ๒๓

๗๕

ภาคผนวก ค
การวิพากษ์ ของผู้ทรงคุณวุฒิ

๗๖
บันทึกการวิพากษ์ หลักสู ตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร
...........................................................
รองศาสตราจารย์ ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบและข้ อบังคับต่ าง ๆ ในหลักสู ตร

ข้ อเสนอแนะ
ให้คณะกรรมการจัดทาหลักสู ตรฯ ศึกษาระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสู ตรให้ชดั เจน

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้ อเสนอแนะ
คาอธิบายรายวิชา พลบ ๗๓๒ การบริหารและการ ควรเพิ่มคาว่า “การประเมินผล” หรื อ “การประเมิน
โครงการ” ด้วย
วางแผนกลยุทธ์ ทางการพลศึกษาและกีฬา
รายวิชา

ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขา
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรัชญาของหลักสู ตร

ควรกาหนดรายวิชาในวิชาเอกการจัดการเรี ยนรู ้สุข
ศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา ให้ครอบคลุม
ประเด็น การสอน การประเมินผล หลักสู ตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาในวิชาเอกการบริ หารพลศึกษาและกีฬา ไม่
มีประเด็นแก้ไข

ข้ อเสนอแนะ
ควรเพิม่ คาว่า “ความเป็ นผูน้ า” เข้าไปด้วย เป็ น
“พัฒนาองค์ความรู้และความเป็ นผูน้ าด้านสุ ขศึกษา
และพลศึกษา”

๗๗
รศ.ดร.ประพันธ์ ศิริ สุ เสารัจ
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรัชญาของหลักสู ตร

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าศึกษาต่ อ

รายวิชา พลบ ๗๐๑ การออกแบบวิจัยและการ
วิเคราะห์ ทางสถิติข้ นั สู ง

คาอธิบายรายวิชา

ข้ อเสนอแนะ
ควรปรับปรัชญาของหลักสู ตรใหม่เป็ น
“คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของการสุ ขศึกษาและ
พลศึกษาเป็ นผลมาจากการมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่ องสุ ขศึกษา พลศึกษา และมีความสามารถในการ
บริ ห ารการสุ ข ศึ ก ษาพลศึ ก ษา และกี ฬ าอย่ า งมี
คุณภาพ”
ในข้อที่ ๑ ควรเพิ่มคาว่า “และความเป็ นผูน้ า”
ต่อท้ายคาว่า “ความสามารถระดับสู ง”
หากผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อไม่ได้สาเร็ จการศึกษา
ทางด้านสุ ขศึกษาหรื อพลศึกษา จะต้องกาหนดให้
เรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานจานวน ๖ หน่วยกิต เช่น
รายวิชา บูรณาการมนทัศน์สุขศึกษาและพลศึกษา
ควรนารายวิชา พลบ ๘๑๒ สัมมนาวิจยั การจัดการ
เรี ยนรู้สุขศึกษา และ รายวิชา พลบ ๘๒๒ สัมมนา
วิจยั การจัดการเรี ยนรู้พลศึกษา มาบูรณาการกันแล้ว
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น “การออกแบบวิจยั และการ
วิเคราะห์ทางสถิติข้ นั สู งทางสุ ขศึกษาและพลศึกษา”
คาอธิ บายรายวิชาควรให้สอดคล้องกับ Curriculum
Mapping ด้วย

๗๘
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรัชญาของหลักสู ตร
รู ปแบบของหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตในหมวดวิชาเลือก
รายวิชา พลบ ๗๑๑ การประเมินสุ ขภาพและการ
จัดการโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
รายวิชาเอกของ วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา

ข้ อเสนอแนะ
ควรเพิ่มคาว่า “ความเป็ นผูน้ า” เข้าไปด้วย
ควรเปลี่ยนจาก “๕ ปี ” เป็ น “๓ ปี ”
ควรเปลี่ยนเป็ น “๖๐ หน่วยกิต”
ควรกาหนดจานวนหน่วยกิตให้มากกว่า ๓ หน่วย
กิต
ควรกาหนดให้เป็ นรายวิชาเลือก
ควรเพิ่มรายวิชาทางด้าน “Pedagogy” ที่ครอบคลุม
ในเรื่ อง
๑. การพัฒนาหลักสู ตร
๒. การจัดการเรี ยนการสอน
๓. การวัดและประเมินผล
๔. สื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๗๙

ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสู ตร

๘๐

เรื่ อง

คาสั่ งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ ๑๕๕๓/ ๒๕๕๔
แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) และการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต
(กศ.ด.) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

เพื่อให้ก ารดาเนิ นการจัดทาหลักสู ตรคณะพลศึกษา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงอาศัย
อานาจตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัย ศรี น คริ นทรวิโ รฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ และอานาจ
ตามคาสั่ ง มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ นทรวิ โรฒ ที่ ๑๖๒๙/๒๕๕๐ เรื่ อง การมอบอานาจของอธิ ก ารบดี
ให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ร าชการแทน ลงวันที่ ๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ง ผูท้ รงคุ ณวุ ฒวิพ ากษ์
หลัก สู ตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) และการศึกษาดุษฎีบณั ฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพล
ศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
ดร. ศกลวรรณ เปลี่ยนขา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์สุปราณี ว์ ิ ขวัญบุญจันทร์ )
คณบดีคณะพลศึกษา ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

๘๑

ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร

๘๒

คาสั่ งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ ๖๔/ ๒๕๕๔
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาลักสู ตรการศึกษาดุษฎีบณั ฑิตและการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
เพื่อให้ก ารดาเนิ นการพัฒ นาหลัก สู ต รการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตและการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา เป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้ อย จึงอาศัยอานาจตามมาตรา
๒๙ แห่ งพระราชบัญญัติ ม หาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ และอ านาจตามค าสั ่ ง
มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ ที่ ๑๖๒๙/๒๕๕๐ ลงวัน ที่ ๖ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่ อ ง การ
มอบอานาจของอธิ ก ารบดี ใ ห้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ราชการแทน จึ ง ขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการฯ ดัง นี้
รองศาสตราจารย์สุปราณี ว์ ิ
ขวัญบุญจันทร์
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์สาลี่
สุ ภาภรณ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์
ศรี ชยั สวัสดิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์วาสนา
คุณาอภิสิทธิ์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ธงชัย
เจริ ญทรัพย์มณี
กรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุนนั ทา
ศรี ศิริ
กรรมการ
อาจารย์พชั ร์ ชศักดิ์
ธัญประจัญบาน
กรรมการ
อาจารย์อนันต์
มาลารัตน์
กรรมการ
อาจารย์สิงหา
จันทน์ขาว
กรรมการ
อาจารย์พิมพา
ม่วงศิริธรรม
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(รองศาสตราจารย์สุปราณี ว์ ิ ขวัญบุญจันทร์ )
คณบดีคณะพลศึกษา ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

๘๓

คาสั่งมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ที่ ๓๓๗๙/ ๒๕๕๔
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพลศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๔
----------------------------------------เพื่อให้ก ารบริ ห ารหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ดาเนิ น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ
เป้ าประสงค์ท างวิช าการตามเจตนารมณ์ ที่ ม หาวิท ยาลัย วางไว้ เห็ น สมควรแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
บริ ห ารหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจาสาขาวิช า จึ ง อาศัย อานาจตามมาตรา ๒๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติม หาวิท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ และอานาจตามคาสั่ ง มหาวิท ยาลัย ศรี
นคริ นทรวิโรฒ
ที่ ๑๖๒๙/๒๕๕๐ ลงวัน ที่ ๖ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่ อ งการมอบอานาจของอธิ ก ารบดี ใ ห้ผู้
ปฏิ บ ตั ิ ร าชการแทน แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะพลศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
๑. คณบดี ค ณะพลศึ ก ษา
ที่ปรึ กษา
๒. รองคณบดี ฝ่ายวิช าการ
ที่ปรึ กษา
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุ ภาภรณ์
ประธานกรรมการ
๔. ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สุ นันทา ศรี ศิ ริ
กรรมการ
๕. อาจารย์ดร.พิ ม พา ม่ วงศิ ริธ รรม
กรรมการ
๖. อาจารย์ดร.อนัน ต์ มาลารั ต น์
กรรมการ
๗. อาจารย์ดร.พัช ร์ ช ศัก ดิ์ ธัญ ประจัญบาน
กรรมการ
หลักสู ตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุ ภาภรณ์
ประธานกรรมการ
๙. ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.สุ นันทา ศรี ศิ ริ
กรรมการ
๑๐. อาจารย์ด ร.พิ ม พา ม่ วงศิ ริธ รรม
กรรมการ
๑๑. อาจารย์ด ร.อนันต์ มาลารั ต น์
กรรมการ
๑๒. อาจารย์ดร.พัชร์ ชศักดิ์ ธัญประจัญบาน
กรรมการ

๘๔
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๑๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สื บสาย บุญวีรบุตร
ประธานกรรมการ
๑๓. อาจารย์ ดร.สุ ภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
กรรมการ
๑๔. อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
กรรมการ
๑๕. อาจารย์ ดร.ประภาพิมนต์ ปริ วตั ิ
กรรมการ
๑๖. อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
กรรมการ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๑๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สื บสาย บุญวีรบุตร
ประธานกรรมการ
๑๘. อาจารย์ ดร.สุ ภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
กรรมการ
๑๙. อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
กรรมการ
๒๐. อาจารย์ ดร.ประภาพิมนต์ ปริ วตั ิ
กรรมการ
๒๑. อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
กรรมการ
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
๒๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์
ประธานกรรมการ
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์
กรรมการ
๒๔. อาจารย์ ดร.อุษากร พันธุ์วานิช
กรรมการ
๒๕. อาจารย์ ดร.อัศวิน มณี อินทร์
กรรมการ
๒๖. อาจารย์ ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด
กรรมการ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
๒๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์
ประธานกรรมการ
๒๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์
กรรมการ
๒๙. อาจารย์ ดร.อุษากร พันธุ์วานิช
กรรมการ
๓๐. อาจารย์ ดร.อัศวิน มณี อินทร์
กรรมการ
๓๑. อาจารย์ ดร.ล่าสัน เลิศกูลประหยัด
กรรมการ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์
ประธานกรรมการ
๓๓. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี
กรรมการ
๓๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิ น กรรมการ
๓๕. อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล
กรรมการ
๓๖. อาจารย์ ดร.สุ คนั ธา โอศิริพนั ธ์
กรรมการ

๘๕
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๓๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พรสุ ข หุ่นนิ รันดร์
ประธานกรรมการ
๓๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี
กรรมการ
๓๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิ น กรรมการ
๔๐. อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล
กรรมการ
๔๑. อาจารย์ ดร.สุ คนั ธา โอศิริพนั ธ์
กรรมการ
๔๒. นางสาวจุ ฑ าทิ พ ย์ มากนก
กรรมการและเลขานุ ก าร
๔๓. นางสาวจาริ ว รรณ หมัน่ ไชย
กรรมการและผูช้ ่ วยเลขานุ ก าร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์สุปราณี ว์ ิ ขวัญบุญจันทร์ )
คณบดีคณะพลศึกษา ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

๘๖

ภาคผนวก ฉ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554

๘๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
--------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขปรับปรุ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีความเหมาะสม และให้การบริ หารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ.
2541 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 เดือน
เมษายน พ.ศ.2554 จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ ประกาศ หรื อมติอื่นใด ในส่ วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรื อ
ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
“คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย” หมายความว่า คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ

๘๘
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรื อตาแหน่งที่เทียบเท่าที่หลักสู ตรหรื อสาขาวิชาสังกัด ซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีหรื อตาแหน่งที่เทียบเท่าของคณะ สถาบัน
สานัก หรื อหน่วยงานที่เทียบเท่า ซึ่ งเป็ นส่ วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยด้วย
“คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร” หมายความว่าคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรต่างๆ ภายในคณะ
หรื อภาควิชา หรื อ สถาบัน หรื อสานัก หรื อหน่วยงานที่เทียบเท่า หรื อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพหุ
วิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย ให้ทาหน้าที่บริ หารจัดการหลักสู ตร
“คณาจารย์บณั ฑิตศึกษา” หมายความว่า คณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยที่สอนหรื อมีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
“ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ น
อย่างดี ซึ่ งอาจเป็ นบุคลากรที่ไม่อยูใ่ นสายวิชาการหรื อเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม่ตอ้ ง
พิจารณาด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ และแต่งตั้งโดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ
ข้อ 4 เพื่อให้การดาเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
กาหนดวิธีปฏิบตั ิในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบตั ิการได้โดยที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ ส่ วนการ
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่ งมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และมิได้มี
ข้อบังคับหรื อระเบียบอื่นกาหนดไว้ หรื อไม่เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ให้บณั ฑิตวิทยาลัยนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเป็ นกรณี ไป
ข้อ 5 ให้อธิ การบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณี ที่มีปัญหาในการตีความข้อบังคับนี้ หรื อใน
กรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้อธิ การบดีมีอานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และให้ถือ
เป็ นที่สุด
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรี ยนออกเป็ น 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปี การศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปี การศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 30 สัปดาห์
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็ นภาค ดังนี้
6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
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6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 10 สัปดาห์
ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนขึ้นได้ โดยกาหนดระยะเวลา
และจานวนหน่วยกิตให้มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็ นการจัดการศึกษาปี ละ 1 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์
จานวนชัว่ โมงการเรี ยนในแต่ละรายวิชาตามการจัดการศึกษาข้างต้น ให้มีจานวนชัว่ โมงการเรี ยน
ตามที่กาหนดไว้ตามข้อ 8
การจัดการศึกษาอาจเป็ นระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนเป็ น
ช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรื อหลายรายวิชาก็ได้
ให้แต่ละหลักสู ตรกาหนดให้ชดั เจนว่าจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิตระบบ ทวิภาค ต้อง
จัดการเรี ยนการสอนไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไม่
เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
สาหรับหลักสู ตรที่จดั การศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบจานวนหน่วย
กิตให้เป็ นไปตามสัดส่ วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
ข้อ 8 หน่วยกิต หมายถึง การกาหนดแสดงปริ มาณการศึกษาที่นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะมีหน่วย
กิตกาหนดไว้ ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
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8.3 การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบตั ิการในสถานศึกษา การปฏิบตั ิการคลินิก การทาโครงงาน หรื อกิจกรรมอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาปฏิบตั ิงาน 3 ถึง 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ 45 ถึง 180 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) หรื อการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
แผนการเรี ยนตามที่อาจารย์ผสู้ อนได้เตรี ยมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธ์หรื อปริ ญญานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค
สาหรับรายวิชาที่จดั การศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เทียบค่าหน่วยกิตกับ
ชัว่ โมงการศึกษาให้เป็ นไปตามสัดส่ วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น
หมวด 2
หลักสู ตรการศึกษา
ข้อ 9 หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาบัณฑิต หรื อเทียบเท่ามาแล้ว
9.2 หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรการศึกษาในระดับสู งกว่าขั้นปริ ญญาบัณฑิต
9.3 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง เป็ นหลักสู ตรการศึกษาสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต หรื อเทียบเท่ามาแล้ว
9.4 หลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต เป็ นหลักสู ตรการศึกษาในระดับสู งกว่าปริ ญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสู ตรเทียบความรู้ได้ตามระดับการศึกษาในข้อ 9 โดยหลักเกณฑ์
การเทียบความรู ้ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 11 โครงสร้างของหลักสู ตรเป็ นดังนี้
11.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ประกอบด้วย
รายวิชารวมกันตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2 หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต ประกอบด้วยจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 36
หน่วยกิต หลักสู ตรนี้มี 2 แผน
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11.2.1 แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาปริ ญญานิพนธ์ ซึ่งอาจมีได้ 2 แบบ
คือ
แบบ ก 1 ประกอบด้วยปริ ญญานิพนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต และ
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรอาจกาหนดให้มีการเรี ยนรายวิชา หรื อทากิจกรรมวิชาการอื่นประกอบได้โดย
ไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาตามที่หลักสู ตรกาหนด
แบบ ก 2 ประกอบด้วยปริ ญญานิพนธ์ซ่ ึ งมีค่าเทียบได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
11.2.2 แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ตอ้ งทาปริ ญญานิพนธ์ แต่ตอ้ งทา
สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
11.3 หลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต เป็ นหลักสู ตรที่เน้นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชั้นสู งโดยมีการทาปริ ญญานิ พนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ และมีคุณภาพสู งในทางวิชาการ หลักสู ตรนี้มี 2
แบบ คือ
แบบ 1 เป็ นหลักสู ตรที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาปริ ญญานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู ้ใหม่ ซึ่งหลักสู ตร
อาจกาหนดให้มีการเรี ยนรายวิชาหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต จะต้องทาปริ ญญานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาบัณฑิต จะต้องทาปริ ญญานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ปริ ญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็ นหลักสู ตรที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาปริ ญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพสู งและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต จะต้องทาปริ ญญานิพนธ์ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
และเรี ยนรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จปริ ญญาบัณฑิต จะต้องทาปริ ญญานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต และ
เรี ยนรายวิชาอีกไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ปริ ญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 12 กาหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาสาหรับนิสิตเต็มเวลา เป็ นดังนี้
12.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ใช้ระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสู ตรจนสาเร็ จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี การศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 3 ปี การศึกษา
12.2 หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรจนสาเร็ จการศึกษาอย่าง
น้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 5 ปี การศึกษา
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12.3 หลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตรจนสาเร็ จการศึกษาอย่าง
น้อย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอย่างมากสาหรับนิสิตวุฒิเริ่ มต้นต่างกัน ดังนี้
12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริ ญญาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริ ญญามหาบัณฑิตหรื อเทียบเท่าไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
12.4 หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ให้มหาวิทยาลัยเป็ นผูก้ าหนดระยะเวลา
ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยายเวลา
ให้กบั นิสิตได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และ
เมื่อได้รับการอนุมตั ิแล้วต้องดาเนินการชาระค่ารักษาสภาพนิสิตตาม ข้อ 25
สาหรับนิสิตที่ศึกษาแบบไม่เต็มเวลาในหลักสู ตรใด ให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกาหนดจานวน
หน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจานวนหน่วยกิตในสัดส่ วนที่
เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจาเป็ นพิเศษ การลงทะเบียนเรี ยนที่มีจานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจทาได้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยต้องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 13 การเปิ ดสอนหลักสู ตรปริ ญญาเอก แบบ 1 ซึ่ งเป็ นแผนการศึกษาแบบทาปริ ญญานิพนธ์อย่าง
เดียว ให้หลักสู ตรคานึงถึงเรื่ องดังต่อไปนี้
13.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทาง
วิชาการซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็ นผลงานที่ช้ ีชดั ได้วา่ สามารถที่จะสนับสนุนการวิจยั ใน
สาขาวิชาที่เปิ ดสอนได้
13.2 หลักสู ตรที่จะเปิ ดสอนควรมีเครื อข่ายความร่ วมมือสนับสนุน
ข้อ 14 การนับระยะเวลาเป็ นปี การศึกษาตามข้อ 12.1 ข้อ12.2 และ ข้อ 12.3 ให้นบั ตั้งแต่วนั ที่ข้ ึน
ทะเบียนเป็ นนิสิตตามข้อ 19.2
ข้อ 15 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
หลักสู ตรที่จะเปิ ดใหม่หรื อหลักสู ตรที่ขอปรับปรุ ง จะต้องมีอาจารย์ประจาหลักสู ตรตลอดระยะเวลา
ที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตรนั้นไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจาหลักสู ตรจะต้องเป็ นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาที่เปิ ดสอน ทั้งนี้อาจารย์ประจาในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ น
อาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสู ตรพหุ วทิ ยาการ (Multidisciplinary)
ที่อาจกาหนดให้เป็ นได้อีก 1 หลักสู ตร โดยต้องเป็ นหลักสู ตรที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั หลักสู ตรที่ได้ประจาอยู่
แล้ว หรื อในกรณี ที่เป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรระดับมหาบัณฑิตหรื อดุษฎีบณั ฑิตหลักสู ตรใดหลักสู ตร
หนึ่ง อาจเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรในระดับดุษฎีบณั ฑิตหรื อมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1
หลักสู ตร
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ในกรณี เป็ นหลักสู ตรร่ วมระหว่างสถาบันหรื อหลักสู ตรความร่ วมมือของหลายสถาบัน อาจารย์
ประจาของสถาบันในความร่ วมมือนั้น ให้ถือเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตรได้
โดยอาจารย์ประจาหลักสู ตร ประกอบด้วย อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และ
อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ อาจารย์ผสู ้ อบ หรื ออาจารย์ผสู ้ อน โดยทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติแบ่งตาม
ระดับหลักสู ตรดังนี้
15.1 หลักสู ตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา วิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
15.1.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
15.1.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญาหรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
15.1.3 อาจารย์ผสู้ อบปริ ญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
15.1.4 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิไม่ต่า
กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนและการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
15.2 หลักสู ตรระดับดุษฎีบณั ฑิต
15.2.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จานวนอย่างน้อย 3 คน
15.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ

๙๔
15.2.2.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจามีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา
15.2.2.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
15.2.3 อาจารย์ผสู้ อบปริ ญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
15.2.4 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนหรื อการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
สาหรับหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งจานวน
และคุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผสู้ อน ให้เป็ นไปตามข้อ 15.1.1 และข้อ
15.1.4 โดยอนุโลม
ข้อ 16 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์และสารนิพนธ์
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์กาหนดให้อาจารย์ประจา 1 คน เป็ นที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์
ของนิสิตปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสู ตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศกั ยภาพพร้อมที่จะ
ดูแลนิสิต ให้สามารถทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาได้มากกว่า 5 คน แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกิน 10 คน
อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริ ญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หาก
เป็ นทั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่ วนจานวนนิสิตที่ทาปริ ญญานิพนธ์ 1 คน
เทียบได้กบั จานวนนิสิตที่ทาสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้รวบรวมนิสิตที่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาทั้งหมดในเวลา
เดียวกัน
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หมวด 3
การรับเข้ าเป็ นนิสิต
ข้อ 17 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าเป็ นนิสิต
17.1 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต จะต้องเป็ น
ผูส้ าเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
17.2 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญามหาบัณฑิต
หรื อเทียบเท่า
17.3 หลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต จะต้องเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่มีผล
การเรี ยนดีมากตามที่หลักสู ตรกาหนด หรื อสาเร็ จปริ ญญามหาบัณฑิต หรื อเทียบเท่า
ทั้งนี้ผเู ้ ข้าเป็ นนิสิตจะต้องแสดงหลักฐานการสาเร็ จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับรองวุฒิการศึกษาให้การรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 18 การรับเข้าเป็ นนิสิต ใช้วธิ ี อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความร่ วมมือ หรื อ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 19 การขึ้นทะเบียนเป็ นนิสิต
19.1 ผูท้ ี่ผา่ นการรับเข้าเป็ นนิ สิตต้องมารายงานตัวพร้อมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยชาระ
เงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ผูท้ ี่ผา่ นการรับเข้าเป็ นนิสิตที่ไม่อาจมารายงานตัวเป็ นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด เป็ น
อันหมดสิ ทธิ ที่จะเข้าเป็ นนิสิต เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขดั ข้องให้มหาวิทยาลัยทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรใน
วันที่กาหนดให้รายงานตัว และเมื่อได้รับอนุมตั ิตอ้ งมารายงานตัวตามที่กาหนด
19.2 การขึ้นทะเบียนเป็ นนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว
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หมวด 4
การลงทะเบียน
ข้อ 20 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
20.1 กาหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรี ยนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละระบบการจัดการศึกษา
ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
20.2 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรี ยบร้อยแล้วภายในกาหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใ้ ดลงทะเบียนเรี ยน
หรื อชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังกาหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเก็บเงิน
ค่าบารุ งและค่าธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผูท้ ี่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนิสิตในภาคการศึกษาใดของแต่ละระบบการจัดการศึกษา ต้องลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
20.4 นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในกาหนดเวลาตาม
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่มีสิทธิ์ เรี ยนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษ
จากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
20.5 รายวิชาที่หลักสู ตรกาหนดว่าต้องเรี ยนรายวิชาอื่นก่อนหรื อมีบุรพวิชา นิสิตต้องเรี ยนและสอบ
ได้รายวิชาหรื อบุรพวิชาที่กาหนดไว้ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นได้
ข้อ 21 จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้
นิสิตจะต้องลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้เป็ นไปตามระบบการจัดการศึกษาในข้อ 6 และ
ประเภทการจัดการศึกษาในข้อ 7 นอกจากนี้นิสิตอาจลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
และหากนิสิตจะต้องลงทะเบียนต่างไปจากที่กาหนดข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรและได้รับการอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ข้อ 22 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษา และอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชานั้น
22.2 จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นบั รวมเป็ นหน่วยกิต
สะสม
22.3 รายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะไม่นบั รวมเข้าในจานวนหน่วยกิตที่ต่าสุ ด แต่
จะนับรวมเป็ นจานวนหน่วยกิตสู งสุ ดที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา
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22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของรายวิชานั้น และไม่บงั คับให้นิสิตสอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุ มตั ิให้บุคคลภายนอกเข้าเรี ยนบางรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต
ได้ แต่ตอ้ งมีคุณสมบัติและพื้นความรู ้ตามที่บณั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 23 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรู ้พ้นื ฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
อาจให้เรี ยนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่มีหน่วยกิตและจะต้องสอบผ่าน โดยผลการเรี ยนได้ในระดับ S
ข้อ 24 การของดเรี ยนรายวิชาใด ๆ ต้องยืน่ คาร้องก่อนสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์ โดย
ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ข้อ 25 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสู ตร แต่ยงั ไม่สาเร็ จการศึกษาต้อง
ลงทะเบียนชาระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่ อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็ จการศึกษา โดยให้แล้วเสร็ จภายใน 4 สัปดาห์นบั จาก
วันเปิ ดภาคการศึกษา
ในกรณี ที่นิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสู ตร การรักษาสภาพนิสิตให้เป็ นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 26 นิสิตต้องมีเวลาเรี ยนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด จึงจะมี
สิ ทธิ์ เข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้นกรณี การจัดการศึกษาแบบการศึกษาด้วยตนเอง(Self Study)
ข้อ 27 การประเมินผลการเรี ยนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+

ความหมาย
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

ค่าระดับขั้น
4.0
3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+

ดีพอใช้ (Fairly Good)

2.5
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C
D+
D
E

พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.0
1.5
1.0
0.0

27.2 ในกรณี ที่รายวิชาในหลักสู ตร ไม่มีการประเมินผลเป็ นค่าระดับขั้น ให้ประเมินผลโดยใช้
สัญลักษณ์ ดังนี้
สัญลักษณ์
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรี ยน การปฏิบตั ิ ฝึ กงาน เป็ นที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการเรี ยน การปฏิบตั ิ ฝึ กงาน ไม่เป็ นที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเรี ยนเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การงดเรี ยนโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdraw)
ยังไม่ประเมินผลการเรี ยนในภาคการศึกษานั้น (In Progress)

27.3 การให้ E สามารถกระทาในกรณี ต่อไปนี้
27.3.1 นิสิตสอบตก
27.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสิตมีเวลาเรี ยนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 26
27.3.4 นิสิตทุจริ ตในการสอบ หรื อการทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่ องจากไม่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในข้อ 27.5.2
27.4 การให้ S หรื อ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต หรื อมีหน่วยกิตแต่สาขาวิชาเห็น
ว่า ไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรื อการประเมินผลการฝึ กงานที่มิได้
กาหนดเป็ นรายวิชา ให้ใช้สัญลักษณ์ S หรื อ U แล้วแต่กรณี แต่ในกรณี ที่นิสิตได้ U จะต้องปฎิบตั ิงาน
เพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผา่ นได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
27.5 การให้ I จะกระทาได้ในกรณี ต่อไปนี้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรี ยนครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่ วยหรื อเหตุสุดวิสัย และ
ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารย์ผสู้ อนและคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยัง
ปฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ นิสิตที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น I
จะต้องดาเนินการแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 4 สัปดาห์นบั แต่เปิ ดภาคการศึกษาถัดไป เพื่อให้
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อาจารย์ผสู ้ อนแก้สัญลักษณ์ I หากพ้นกาหนดดังกล่าว อาจารย์ผสู ้ อนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็ นค่าระดับ
ขั้น E ได้ทนั ที
27.6 การให้ W จะกระทาในกรณี ต่อไปนี้
27.6.1 นิสิตได้รับอนุมตั ิให้งดเรี ยนรายวิชานั้นตามข้อ 24
27.6.2 นิสิตได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการเรี ยนตามข้อ 34
27.6.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรี ยนในภาคเรี ยนนั้น
27.6.4 นิสิตได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I
เนื่องจากการป่ วยหรื อเหตุอนั สุ ดวิสัยยังไม่สิ้นสุ ด
27.7 การให้ AU จะกระทาในกรณี ที่นิสิตได้รับอนุมตั ิให้ลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั
หน่วยกิตตามข้อ 22
27.8 การให้ IP ใช้สาหรับรายวิชาที่มีการสอนหรื อการทางานต่อเนื่ องกัน เกินกว่า 1 ภาคการศึกษา
27.9 ผลการสอบต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
ข้อ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อกาหนดของหลักสู ตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกล่าว ให้ผลการประเมินเป็ น ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผ่าน (Pass)
ไม่ผา่ น (Fail)

ข้อ 29 การประเมินคุณภาพปริ ญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ซึ่ งประกอบด้วยเนื้ อหา
กระบวนการวิจยั การเขียน และการสอบปากเปล่า ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ
ปริ ญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ การประเมินให้กระทาหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าแล้ว และให้ผลการประเมิน
เป็ น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
P
ผ่าน (Pass)
F
ไม่ผา่ น (Fail)

๑๐๐
ข้อ 30 การเรี ยนซ้ าหรื อเรี ยนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรี ยนซ้ ารายวิชาบังคับในหลักสู ตรที่สอบได้ต่ากว่าค่าระดับขั้น B หรื อจะ
เลือกเรี ยนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลกั ษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันแทนกันได้ ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสิตที่ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 แต่มากกว่า 2.50 อาจเรี ยนซ้ าวิชาที่สอบได้ต่ากว่าค่า
ระดับขั้น B หรื อจะเลือกเรี ยนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนกันได้
ข้อ 31 การนับจานวนหน่วยกิต และการคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1 การนับจานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคานวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นบั จากรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับขั้นตามข้อ 27.1 ในกรณี ที่นิสิตลงทะเบียนเรี ยนซ้ า หรื อเรี ยนแทนใน
รายวิชาใดให้นาจานวนหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการคานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย
31.2 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจานวนที่กาหนดในหลักสู ตรให้นบั เฉพาะหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น D ขึ้นไปเท่านั้น
31.3 ค่าคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คานวณจากผลการเรี ยนของนิสิตในภาคเรี ยนนั้น โดยเอา
ผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละวิชาเป็ นตัวตั้งหารด้วยจานวนหน่วยกิ
ตของภาคการศึกษานั้น
31.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากผลการเรี ยนของนิสิตตั้งแต่เริ่ มเข้าเรี ยนจนถึงภาคเรี ยน
สุ ดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรี ยนทั้งหมด
เป็ นตัวตั้งหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
31.5 การคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาปกติภาคเรี ยนที่ 2 ที่นิสิต
ลงทะเบียนเรี ยน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้ IP รายวิชาใด ไม่ตอ้ งนารายวิชานั้นมาคานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยราย
ภาคการศึกษานั้น แต่ให้นาไปคานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ข้อ 32 การทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรื อการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรื อทาการทุจริ ตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรื อการสอบ อาจได้รับโทษ อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
32.1.1 ตกในรายวิชานั้น
32.1.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรี ยนในภาคการศึกษาถัดไป หรื อเลื่อนการเสนอชื่อ
ขอรับปริ ญญาไปอีก 1 ปี การศึกษา
32.1.3 พ้นจากสภาพนิสิต

๑๐๑
32.2 นิสิตที่ทาการลอกเลียนปรากฎในปริ ญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอให้มี
การเพิกถอนปริ ญญาได้แม้จะตรวจพบในภายหลัง
การพิจารณาการทุจริ ตดังกล่าว ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ข้อ 33 สถานภาพนิสิต มีดงั นี้
33.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสิตแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา
33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศึกษา
33.2.1 นิสิต ได้แก่ ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัย และเข้า
ศึกษาในหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่ง
33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ได้แก่ ผูท้ ี่หลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษารับเข้า
ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขที่กาหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเว้นหลักสู ตรปริ ญญา
มหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไม่ให้มีนิสิตทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบณั ฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นิสิตหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตที่
สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผา่ น และได้รับอนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดาเนินการทาปริ ญญานิพนธ์
ได้
33.2.4 นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตหรื อนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้รับอนุมตั ิจาก
บัณฑิตวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา เพื่อนาหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสู ตรของสถาบันที่ตนสังกัด
33.2.5 ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษา ได้แก่ บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยให้เข้า
ร่ วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตที่เรี ยนได้เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็ นนิ สิต
ข้อ 34 การลาพักการเรี ยน
34.1 นิสิตอาจยืน่ คาร้องขอลาพักการเรี ยนได้ ในช่วงที่มีการเรี ยนรายวิชา ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ต่อไปนี้
34.1.1 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรื อทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเห็นควร
สนับสนุน
34.1.2 ป่ วยและต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานตามคาสั่งแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์

๑๐๒
34.1.3 มีเหตุจาเป็ นส่ วนตัว โดยอาจยืน่ คาร้องขอลาพักการเรี ยนได้ ถ้ามีสภาพนิ สิตมาแล้ว
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรี ยน นิสิตต้องยื่นคาร้องภายใน 4 สัปดาห์นบั แต่เปิ ดภาคเรี ยนของภาคการศึกษา
ที่ลาพักการเรี ยนและจะต้องชาระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตกรณี ลาพักการเรี ยนของภาคการศึกษานั้น โดย
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิการลาพักการเรี ยน
34.3 การลาพักการเรี ยน ให้อนุมตั ิครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจาเป็ นที่จะต้องขอลา
พักการเรี ยนต่อไปอีก ให้ยนื่ คาร้องใหม่ตามข้อ 34.2
34.4 ให้นบั ระยะเวลาที่ลาพักการเรี ยนรวมอยูใ่ นระยะเวลาการศึกษาด้วย
ข้อ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากความเป็ นนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้ยนื่ คาร้องต่อคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตรและคณบดีที่หลักสู ตรสังกัด
ข้อ 36 การพ้นจากสภาพนิสิต
นิสิตพ้นจากสภาพนิสิตในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
36.1 สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
36.2 ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยให้ลาออกตามข้อ 35
36.3 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณี ดงั ต่อไปนี้
36.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาแรกที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นนิสิตตาม ข้อ 20.3
36.3.2 เมื่อพ้นกาหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแล้ว ไม่ชาระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามข้อ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 17 อย่างใดอย่างหนึ่ง
36.3.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาได้ต่ากว่า 2.50
36.3.5 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 แต่สูงกว่า 2.50 และไม่สามารถทาค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ค่าตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาที่กาหนด ดังนี้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสาหรับนิสิต หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู ง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สาหรับนิสิตหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิตและ
หลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุมตั ิเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์ถึงวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสู ตร
ไม่เป็ นไปตามกาหนด ดังนี้
36.3.6.1 สารนิพนธ์ จานวน 6 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
36.3.6.2 ปริ ญญานิพนธ์ จานวน 12 และ 15 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
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36.3.6.3 ปริ ญญานิพนธ์ จานวน 36 หน่วยกิต จะต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 เดือน
36.3.6.4 ปริ ญญานิพนธ์ จานวนมากกว่า 36 หน่วยกิตขึ้นไป จะต้องมีเวลาอย่างน้อย
12 เดือน
36.3.7 สอบประมวลความรู้ หรื อ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง แล้วยังไม่ผา่ น
36.3.8 เป็ นนิสิตทดลองศึกษาตามข้อ 33.2.2 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกต่ากว่า
3.00
36.3.9 ไม่สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 หรื อได้ผลการประเมิน
คุณภาพปริ ญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ระดับขั้นไม่ผา่ น (Fail)
36.3.10 ทาการทุจริ ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง
36.3.12 ทาผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดโดยประมาท หรื อความผิด
ลหุโทษ
36.4 ถึงแก่กรรม
หมวด 7
การเปลีย่ นสถานภาพนิสิตและการโอนหน่ วยกิต
ข้อ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
37.1 ในกรณี ที่มีเหตุผลและความจาเป็ นอย่างยิง่ บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมตั ิให้นิสิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรื อไม่เต็มเวลาได้ ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับและ
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพให้ถูกต้อง
37.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 37.1 ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา
และต้องลงทะเบียนเรี ยนในประเภทที่เปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปี การศึกษาก่อนสาเร็ จการศึกษา
37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
ให้เปลี่ยนสถานภาพเป็ นนิสิตได้เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแรก
ข้อ 38 การโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดงั นี้
38.1 การโอนหน่วยกิต นิสิตอาจขอโอนหน่วยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้
เคยศึกษามาแล้วได้ เฉพาะรายวิชาที่สอบได้ค่าระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหน่วยกิตรายวิชาที่ขอโอนมาเป็ น
ส่ วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสู ตรที่กาลังศึกษาได้โดยไม่ตอ้ งเรี ยนรายวิชานั้นซ้ าอีก ทั้งนี้รายวิชาที่ขอโอน
หน่วยกิตต้องเป็ นรายวิชาที่เรี ยนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

๑๐๔
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน
หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสู ตรที่จะเข้าศึกษา
การขอโอนหน่วยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณบดี และ
ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
38.2 การรับและเทียบโอนหน่วยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเว้น หรื อ เทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
หรื อปริ ญญานิพนธ์จากหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กบั นิสิตที่มีความรู ้ ความสามารถ ที่สามารถวัด
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 39 การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้น หรื อ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทางาน จากการศึกษานอกระบบ
หรื อการศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตรหรื อระดับการศึกษาที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรื อสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรื อสาขาวิชาที่ศึกษา ให้กระทาได้โดยการคัดเลือกจากวิชาเอก
หรื อสาขาวิชาที่ตอ้ งการเข้าศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร คณบดี และ
ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะนับตั้งแต่วนั ขึ้นทะเบียนเป็ นนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรื อสาขาวิชาแรกที่เข้ามาศึกษา สาหรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาให้เป็ นไป
ตามข้อ 38
ข้อ 41 การรับโอนนิสิตหรื อนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรื อนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้การนับระยะเวลาที่
ศึกษาในหลักสู ตร ให้เริ่ มนับตั้งแต่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
41.2 นิสิตหรื อนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้อง
ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 38
41.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา แต่
ต้องไม่เกินกาหนดเวลาตามข้อ 12
ข้อ 42 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอานาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผทู ้ ี่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณี ที่มีเหตุอนั สมควรอย่างยิง่
เท่านั้น และเมื่อดาเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ

๑๐๕
หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์
ข้อ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสู ตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องสอบภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจาชาติของตนอย่าง
น้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร โดยการอนุมตั ิของ
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
43.2 นิสิตอาจยกเว้นให้ไม่ตอ้ งสอบภาษาได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
43.2.1 นิสิตสอบภาษาได้แล้วจากสถาบันการศึกษาหรื อหน่วยงานวัดและประเมินผลที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่บณั ฑิตวิทยาลัยกาหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
43.2.2 นิสิตที่กาลังศึกษาหลักสู ตรวิชาเอกหรื อสาขาวิชาทางภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจาชาติของ
ตนซึ่ งมีรายวิชาเกี่ยวกับ การอ่าน การใช้ภาษาไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต และมีผลการประเมินผ่านรายวิชานั้น
ในค่าระดับขั้นไม่ต่ากว่า B
43.2.3 ผูท้ ี่จบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของตนเป็ นภาษาหลักในการ
สื่ อสาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผ่าน นิสิตจะต้องได้ระดับขั้น P ตามข้อ 28
ข้อ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสิตหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัติเป็ นการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัดว่านิสิตมีความรู ้
พื้นฐานและมีความพร้อมในการทาปริ ญญานิพนธ์
44.3 ผูม้ ีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสิตหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษาและ
ผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรว่าสมควรเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้
44.3.2 นิสิตหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสู ตร และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสู ตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์ สอบวัดคุณสมบัติต้ งั แต่ภาคการศึกษานั้นเป็ นต้นไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไม่ผา่ น (Fail) จะต้องสอบแก้ตวั ใหม่ ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์ สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 ครั้ง
และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผา่ นในครั้งนั้น

๑๐๖
ข้อ 45 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
45.1 นิสิตหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้
45.2 ผูม้ ีสิทธิ์ สอบประมวลความรู ้ คือ นิสิตหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต ดังนี้
45.2.1 หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา
และผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรู ้ได้
45.2.2 หลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลักสู ตรและได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสู ตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์ สอบประมวลความรู ้ต้ งั แต่ภาคการศึกษานั้นเป็ นต้น
ไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็ นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 นิสิตที่สอบไม่ผา่ น (Fail) จะต้องสอบแก้ตวั ใหม่ ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์ สอบประมวลความรู ้เพียง 3
ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือว่านิสิตสอบไม่ผา่ นในการสอบครั้งนั้น
ข้อ 46 ปริ ญญานิพนธ์
46.1 นิสิตหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสู ตรปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต ต้องทาปริ ญญา
นิพนธ์
46.2 นิสิตจะดาเนินการเสนอเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรี ยนที่ 5 สาหรับหลักสู ตรมหาบัณฑิต และไม่เกินภาคเรี ยนที่ 7
สาหรับหลักสู ตรดุษฎีบณั ฑิต โดยกาหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ทุกภาค
การศึกษา หากมิได้ดาเนิ นการรายงานความก้าวหน้า นิสิตอาจถูกระงับการลงทะเบียนหรื อการรักษาสภาพ
นิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ โดยการแต่งตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
46.3.1 ปริ ญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก 1 คน
หรื ออาจมีอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม 1 คน ในกรณี ที่มีความจาเป็ นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมได้อีก 1 คน
โดยต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อ 15.1.2
ในกรณี ที่ขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วมให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลักได้
โดยอนุโลม ในกรณี ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากนี้ให้เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด

๑๐๗
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลักต้องเป็ นบุคลากรประจาใน
สถาบันเท่านั้น ส่ วนผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็ นบุคลากรประจา
ในสถาบันหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรื อ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชีพ
ด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ากว่าตาแหน่งระดับ 9 หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดโดยการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะให้เสนอ
ผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
46.3.2 ปริ ญญานิพนธ์ระดับดุษฎีบณั ฑิต (Dissertation) ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก 1
คน หรื ออาจมีอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม 2 คน และในกรณี ที่มีความจาเป็ นอาจเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมเพิ่มได้
อีก 1 คน โดยต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อ 15.2.2
ในกรณี ที่ขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลัก อาจแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วมให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลักได้
โดยอนุโลม ในกรณี ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากนี้ให้เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลักต้องเป็ นบุคลากรประจาใน
สถาบันเท่านั้น ส่ วนผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็ นบุคลากร
ประจาในสถาบันหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรื อประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้นๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชี พด้านนั้นๆ เทียบได้
ไม่ต่ากว่าตาแหน่งระดับ 9 หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยการแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะให้เสนอผ่าน
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
ในกรณี หลักสู ตรปริ ญญาเอก ไม่มีอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผสู ้ อบปริ ญญา
นิพนธ์ หรื ออาจารย์ผสู ้ อน ที่ได้รับคุณวุฒิปริ ญญาเอก หรื อไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ข้ ึนไปในสาขาวิชาที่เปิ ดสอน คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรอาจเสนอแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเป็ นกรณี ๆ ไป โดยเสนอผ่านคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแต่งตั้งดังกล่าว
ผูไ้ ด้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้เทียบเคียง
ได้กบั ผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรื อตาแหน่งที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับให้
เทียบเท่าผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

๑๐๘
46.3.3 คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรมีหน้าที่เสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วมได้
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอีกไม่นอ้ ยกว่า 4 คน ที่ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึ กษา
ปริ ญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 2 คน และให้
แต่งตั้งกรรมการ 1 คนทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
ในคณะกรรมการที่แต่งตั้งจะต้องมีอย่างน้อย 1 คน ที่มาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรที่ไม่ใช่
อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ และนอกจากนั้นผูท้ ี่ทาหน้าที่ประธานต้องไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญา
นิพนธ์ดว้ ย
เลขานุการที่ตอ้ งเข้าร่ วมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการหรื อบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรมอบหมายได้
โดยรายชื่อคณะกรรมการให้กรรมการบริ หารหลักสู ตรประจาสาขาวิชาเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีตน้ สังกัด เพื่อเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
สาหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์ตอ้ งเป็ นอาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญา
นิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เป็ นกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรประจาวิชาเอกหรื อสาขาวิชาซึ่งเคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริ ญญานิพนธ์ของนิสิต และ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรประจาสาขาวิชาเป็ น
ผูเ้ สนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ ต้องไม่เป็ นประธานกรรมการสอบปริ ญญานิพนธ์
หากมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการสอบปากเปล่าปริ ญญานิพนธ์เพิ่มเติม ให้อาจารย์ที่
ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์หลักเสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อให้คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
อนุมตั ิ และในกรณี ที่นิสิตจะต้องสอบปากเปล่าปริ ญญานิ พนธ์ แต่คณะกรรมการสอบปากเปล่าอยูไ่ ม่ครบ
คณะ ให้นิสิตเสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เพื่อให้คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
46.6 ลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทาปริ ญญานิพนธ์ซ่ ึ งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ
ให้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็ นของมหาวิทยาลัย

๑๐๙
นิสิตต้องส่ งหนังสื อข้อตกลงว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ ในปริ ญญานิพนธ์ ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับปริ ญญา
นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ข้อ 47 สารนิพนธ์
47.1 นิสิตหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข จะต้องทาสารนิพนธ์
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์หนึ่งคนตามคาแนะนาของคณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตร โดยมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อ 47.3
47.3 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และจานวนอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดดังนี้
47.3.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ จานวน 1 คนต่อโครงการ ต้องเป็ นอาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจานวนไม่ต่ากว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรหรื อกรรมการบริ หารหลักสู ตรที่ได้รับมอบหมายเป็ นประธาน 1 คน ผูแ้ ทน
จากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรไม่ต่ากว่า 1 คน เป็ นกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เป็ น
กรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูท้ รงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นเป็ นกรรมการเพิ่มเติมได้อีก 1
คน หรื อ อาจให้คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเป็ นผูพ้ ิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได้
คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายในหรื อ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ 1 คน ทาหน้าที่
เป็ นประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริ หารหลักสู ตรที่เข้าร่ วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายในหรื อภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องตั้งกรรมการ
สอบเพิ่มเติม ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อให้คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมตั ิ ในกรณี ที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยูไ่ ม่ครบคณะ แต่นิสิตมีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ต้องสอบ ให้นิสิตเสนอเรื่ องผ่านคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเพื่อให้คณบดีบณั ฑิต
วิทยาลัยอนุมตั ิ
กรรมการสอบสารนิพนธ์ตอ้ งเป็ นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย หรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายใน
หรื อภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า

๑๑๐
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
47.4 ลิขสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่เกิดจากการทาสารนิพนธ์ซ่ ึ งบัณฑิตวิทยาลัยอนุมตั ิ ให้
นับเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต และเป็ นของมหาวิทยาลัย
นิสิตต้องส่ งหนังสื อข้อตกลงว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ ในสารนิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยพร้อมกับการส่ งสาร
นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ข้อ 48 การขอรับปริ ญญา
48.1 ในภาคเรี ยนใดที่นิสิตคาดว่าจะสาเร็ จการศึกษาให้ยนื่ คาร้องขอรับปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรที่บณั ฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสิตจะขอรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรได้ตอ้ งมีคุณสมบัติดงั นี้
คุณสมบัติทวั่ ไป
48.2.1 มีเวลาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
กาหนดในข้อ 12
48.2.2 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตร
48.2.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
48.2.4 สอบภาษาต่างประเทศได้หรื อได้รับยกเว้นตามข้อ 43.2
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรู้ได้
48.2.6 เสนอปริ ญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริ ญญานิพนธ์ข้ นั สุ ดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
48.2.7 ส่ งปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.8 ผลงานปริ ญญานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อ
ส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็ นเรื่ องเต็ม
(Full Paper)
ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้กบั นิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมตั ิของคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับ
การอนุมตั ิแล้วต้องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสิต ตามข้อ 25

๑๑๑
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
48.2.9 เสนอปริ ญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริ ญญานิพนธ์ข้ นั สุ ดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
48.2.10 ส่ งปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.11 ผลงานปริ ญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงาน
หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็ นเรื่ อง
เต็ม (Full Paper)
ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้กบั นิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมตั ิของคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับ
การอนุมตั ิแล้วต้องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสิต ตามข้อ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรู้ได้
48.2.13 เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าสาร
นิพนธ์ข้ นั สุ ดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ที่บณั ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
48.2.14 ส่ งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คุณสมบัติเฉพาะผูข้ อรับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัติได้
48.2.16 เสนอปริ ญญานิ พนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริ ญญานิพนธ์ข้ นั สุ ดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริ ญญานิพนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้ง
48.2.17 ส่ งปริ ญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
48.2.18 ผลงานปริ ญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงาน
หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามความในข้อนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้กบั นิสิตได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมตั ิของคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย และเมื่อได้รับ
การอนุมตั ิแล้วต้องชาระค่ารักษาสภาพการเป็ นนิสิต ตามข้อ 25
ข้อ 49 การให้ปริ ญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ยนื่ ความจานงขอรับปริ ญญา
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 48.2 และมีความประพฤติดี ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิปริ ญญา หรื อ
ประกาศนียบัตร

๑๑๒
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ข้อ 50 ทุกหลักสู ตรจะต้องกาหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสู ตรให้ชดั เจน ซึ่ งอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
50.1 การบริ หารหลักสู ตร
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอนและการวิจยั
50.3 การบริ หารคณาจารย์
50.4 การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
50.5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิตบัณฑิตศึกษา
50.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
50.7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ข้อ 51 ให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย โดยมีการปรับปรุ งเพื่อพัฒนาหลักสู ตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี และให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ 52 การดาเนินการใดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เขียนข้อบังคับนี้มีผลใช้บงั คับ และยังดาเนินการไม่แล้ว
เสร็ จในขณะที่ขอ้ บังคับนี้มีผลใช้บงั คับ ให้ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้บงั คับอยูก่ ่อน
วันที่ขอ้ บังคับนี้มีผลใช้บงั คับจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

