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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาวิทยาเขตสงขลา คณะศึกษาศาสตร! สาขาวิชาพลศึกษา
หมวดที่ 1ข'อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25500221100112
ภาษาไทย
: หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
: Master of Education Program in Physical Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา)
ชื่อย9อ (ไทย)
: กศ.ม. (พลศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Physical Education)
ชื่อย9อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Physical Education)
3. วิชาเอก
ไม9มี
4. จํานวนหน8วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 ไม9นอยกว9า 39 หน9วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปY แผน ก แบบ ก2
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5.2 ภาษาที่ใช'
หลักสูตรจัดการศึกษาเป[นภาษาไทย
5.3 การรับเข'าศึกษา
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต9างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.4 ความร8วมมือกับสถาบันอื่น
เป[นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให'ปริญญาแก8ผู'สําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ0 2561
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561
ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561
ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
6.5 เป_ดสอนภาคเรียนที่ 1 ปYการศึกษา 2560 เป[นตนไป
7. ความพร'อมในการเผยแพร8หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสุตรมีความพรอมในการเผยแพร9คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห9งชาติ พ.ศ. 2552 ในปYการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได'หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครู อาจารย0 นักวิชาการ หรือบุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
8.2 ผูประกอบการธุรกิจทางดานสุขภาพ สมรรถภาพ และกีฬา
8.3 ผูนําทางดานสุขภาพ/กีฬา ในหน9วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
8.4 อาชีพอิสระ
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9. ชื่อนามสกุล ตําแหน8ง และคุณวุฒิของอาจารย!ผู'รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2

ตําแหน8ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
นายสุนทรา กลาณรงค0 ผูช9วย
Ph.D.
ศาสตราจารย0
กศ.ม.
ชื่อ-สกุล

นายนอม สังข0ทอง

สาขาวิชา
Human Movement
พลศึกษา

กศ.บ.

พลศึกษา

รอง
กศ.ม.
ศาสตราจารย0
ศศ.บ.
อาจารย0
ปร.ด.

พลศึกษา

พลศึกษา
*3
นางวิไลพิน แกวเพ็ง
วิทยาศาสตร0การออกกําลัง
กายและการกีฬา
วท.ม.
วิทยาศาสตร0การกีฬา
ศษ.บ.
พลศึกษา
* หมายเหตุ นางวิไลพิน แกวเพ็ง เดิม นางสาววิไลพิน ทองประเสริฐ

สถาบัน
University of South
Australia, Australia
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ม.สงขลานครินทร0
ม.บูรพา
ม.เชียงใหม9
ม.เชียงใหม9

ปA
2549
2526
2522
2531
2525
2556
2547
2544

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
11. สถานการณ!ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปCนต'องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ!หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศไทยในช9วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) เป[นหวงของการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปlญหาพื้นฐานท9ามกลางสถานการณ0โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย9าง
รวดเร็ว ที่มีผลกระทบกับชีวิตความเป[นอยู9ในสังคมและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งตองอาศัยความ
ร9วมมือหลายภาคส9วนในการพัฒ นาประเทศ และการขับเคลื่อนการแกปlญหาโดยคนเป[นศูนย0กลางของการ
พัฒนาขับเคลื่อนที่สําคัญการสรางความสมดุลการพัฒ นาในทุกมิติจึงเป[นเรื่องสําคัญ มิติทางสุขภาพถือเป[น
ปlจจัยพื้นฐานของคน ที่จะเกื้อหนุนใหคนมีคุณภาพ และขับเคลื่อนใหประเทศพัฒนาไปสู9ความยั่งยืนในทุกดาน
เพราะในปlจจุบัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย9างรวดเร็ว การร9วมมือทางดาน
เศรษฐกิจ ในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคอื่น ๆ การรวมตัวของประชาคมอาเซียน การปรับเปลี่ยนต9างๆ เหล9านี้
ทําใหคนไทยตองปรับ ตั วใหเท9าทั น กับ กระแสเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น ส9 งผลใหวิถีชีวิต ของ
ประชาชนคนไทย มีการเปลี่ยนแปลงไป เกิดการแข9งขันกันเพื่อใหทันกับภาวะเศรษฐกิจ ทําใหละเลยต9อการ
ดูแลสุขภาพ
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11.2 สถานการณ!หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. (2560 – 2564) กรอบการพัฒนา
มุ9 งเนนคนเป[ น ศู น ย0 กลางการพั ฒ นา จากสถานการณ0 การพั ฒ นาวิ จั ย และนวัต กรรมของประเทศไดรั บ การ
ยกระดับดีขึ้น ในขณะเดียวกันบุคลากรที่จะสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไม9เพียงพอต9อ
การส9งเสริมการพัฒนา ซึ่งโดยเฉพาะอย9างยิ่งสังคมไทย ณ วันนี้กําลังกาวย9างเขาสู9ยุคพหุลักษณ0 เต็มตัว และ
กําลังเผชิญกับสิ่งทาทายอย9างใหม9 ตัวบ9งชี้ของความทาทายนี้คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ทําให
จํานวนและสัดส9วนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอย9างรวดเร็ว นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงเป[นชุมชนกึ่งเมืองและชุมชน
เมือง รวมทั้งความกาวหนาทางวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีทําใหคนส9วนใหญ9ขาดความตระหนักในการดูแล
รักษาสุขภาพ
12. ผลกระทบจากข'อ 11.1 และ 11.2 ต8อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข'องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ0หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมดังกล9าว การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาจึงมุ9งเนนใหผูเรียนเกิดความรูและการใชกระบวนการทางปlญญา และ
จําเป[นตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก โดยเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหทันต9อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา และตอบสนองความตองการของภูมิภาคและทองถิ่นอย9างแทจริง มีความรู
และทักษะในการวิจัยพรอมคุณธรรม จริยธรรมแห9งความเป[นครู เพื่อใหพลศึกษาเป[นกลไกในการสรางความ
เขมแข็งของสังคมไทยในทุกระดับ และสรางความเขาใจอันดีระหว9างความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมทาง
สังคมของทองถิ่นและนานาประเทศ
12.2 ความเกี่ยวข'องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ผลิตบัณฑิต พัฒนากําลังคนใหสอดคลองพันธ
กิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ดานการผลิ ต บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการตามแผนยุ ท ธศาสตร0 ข อง
มหาวิทยาลัย เพื่อรับใชสังคมทองถิ่นใต ประเทศชาติ และอาเซียน เป[นสังคมแห9งปlญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน
และเป[นกําลังสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
13. ความสัมพันธ!กับหลักสูตรอื่นที่เปEดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ8มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปEดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย จํานวน 6 หน9วยกิต
รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา จํานวน 3 หน9วยกิต (เรียนโดยไม9นับ
หน9วยกิต)
13.1.2 กลุ8มวิชาที่เรียนจากหลักสูตรอื่น
ไม9มี
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13.2 กลุ8มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปEดสอนให'ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต'องมาเรียน
ไม9มี
13.3 การบริหารจัดการ
หมวดพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนโดยคณะศึกษาศาสตร0
เพื่ อ ใหบั ณ ฑิ ต ทางการศึ ก ษามี อ งค0 ค วามรูเท9 า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมและการศึ กษาในปl จ จุ บั น
ประกอบดวย 2 วิชา คือ รายวิชาบูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา และรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ส9วน
รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษากําหนดใหเรียนโดยไม9นับหน9วยกิต จัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรี ย นของหลั ก สู ต รและเป[ น ไปตามประกาศที่ สื บ เนื่ อ งจากขอบั ง คั บ ฯ ว9 า ดวยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เรื่องแนวปฏิบัติการสอบภาษา พ.ศ. 2559
14. ความร8วมมือทางวิชาการกับหน8วยงานอื่น
ความร9วมมือกับสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห9งประเทศไทยในการเขาร9วมกิจกรรมทาง
วิชาการของเครือข9าย โดยมีคณาจารย0นิสิต และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาต9าง ๆ ทุกภูมิภาค
หน8วยงาน
โครงการ/กิจกรรม
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห9ง
โครงการส9งเสริมนิสิตเขาร9วมประชุมวิชาการสมาคม
ประเทศไทย
สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห9งประเทศไทย
Universiti Utara Malaysia และ UniversitiSains โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมกีฬา
Malaysia
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หมวดที่ 2 ข'อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค!ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เชี่ยวชาญพลศึกษา พัฒนาคุณธรรม นําองค0ความรู สู9สากล
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มุ9งเนนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และรอบรูในศาสตร0ทางพลศึกษาและการกีฬา สามารถทําวิจัยและนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงค!หลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และ
มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตร0และศิลปpทางพลศึกษา
2. มีความสามารถในการเป[นผูนําการจัดการดานพลศึกษาและกีฬา
3. มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0 และวิจัยทางดานพลศึกษาและกีฬาอย9าง
เป[นระบบ
4. สามารถประยุกต0องค0ความรู ประสบการณ0ทางพลศึกษาและกีฬาไปพัฒนาวิชาชีพ และสังคม
5. มีความสามารถในการใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางพลศึกษาและกีฬาไดอย9างมีประสิทธิภาพ
6. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ทางพลศึกษาและกีฬา

PLO
ELO1

ELO2
ELO3

ผลการเรียนรู'ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)
ผลการเรียนรู' ผลการเรียนรู'
ผลการเรียนรู'
ทั่วไป
เฉพาะสาขา
(Program Learning Outcome)
(Generic LO) (Specific LO)
Outcome Statement
ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ
√
เส ริ ม ส รางก ารพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น แ ล ะต าม
จรรยาบรรณของนักพลศึกษา
อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษา
√
สุขภาพและกีฬา
สามารถออกแบบการสอน การดู แ ล และ
√
ส9งเสริมสุขภาพ กีฬา

TQF

1.1, 1.2,
1.3, 1.4
2.1, 2.2,
2.3
3.1
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-7ผลการเรียนรู'
(Program Learning Outcome)
ELO4

ELO5

ELO6
ELO7
ELO8

ประยุกต0ใชกระบวนการวิจัยและประเมินผล
ทางพลศึกษาเป[นเครื่องมือสรางสรรค0องค0
ความรูและนวัตกรรม เพื่อแกไขปlญหา พัฒนา
งาน และองค0กรใหมีประสิทธิภาพ
บูรณาการองค0ความรูทางสาขาพลศึกษาจาก
การวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สังคม
มีความรับผิดชอบทํางานร9วมกับผูอื่นได
แสดงออกถึงความเป[นผูนําทางวิชาการดาน
การศึกษาและสังคม
สามารถสื่อสาร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการ และนําเสนอ
สารสนเทศอย9างเป[นระบบ

ผลการเรียนรู' ผลการเรียนรู'
ทั่วไป
เฉพาะสาขา
TQF
(Generic LO) (Specific LO)
√
3.2

√

2.4

√
√

4.1
4.2, 4.3

√

5.1, 5.2,
5.3

ความคาดหวังของหลักสูตร
ชั้นปA
1

2

รายละเอียด
1. สามารถปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เพื่ อ เสริ ม สรางการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น และตาม
จรรยาบรรณของนักพลศึกษา
2. อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษาสุขภาพและกีฬา
3. มีความรับผิดชอบทํางานร9วมกับผูอื่นได
4. แสดงออกถึงความเป[นผูนําทางวิชาการดานการศึกษาและสังคม
5. สามารถสื่อสาร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และนําเสนอสารสนเทศ
อย9างเป[นระบบ
6. สามารถนําเสนอประเด็นงานวิจัยที่ตนเองสนใจได
1. สามารถออกแบบการสอน การดูแล และส9งเสริมสุขภาพ
2. ประยุกต0ใชกระบวนการวิจัยและประเมินผลทางพลศึกษาเป[นเครื่องมือสรางสรรค0องค0ความรูและ
นวัตกรรม เพื่อแกไขปlญหา พัฒนางาน และองค0กรใหมีประสิทธิภาพ
3. บูรณาการองค0ความรูทางสาขาพลศึกษาจากการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคม
4. มีความรับผิดชอบทํางานร9วมกับผูอื่นได
5. แสดงออกถึงความเป[นผูนําทางวิชาการดานการศึกษาและสังคม
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รายละเอียด
6. สามารถสื่อสาร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และนําเสนอสารสนเทศ
อย9างเป[นระบบ
7. สามารถทํางานวิจัยที่เป[นระบบ มีรูปแบบ และนําเสนอได

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาค
การเรียน และนําผลการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และการ
กํากับมาตรฐานหลักสูตร
2. มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรทุกปY และนํา
ขอมูลยอนกลับมาปรับปรุงระบบ
อย9างต9อเนื่อง
3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 5 ปY

กลยุทธ!
- นิสิตประเมินการเรียนการสอนผ9าน
ระบบ อาจารย0ผูสอนนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
มีอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแล
และติดตามผลการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารย0
- การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับหลักสูตรทุกปYการศึกษา
- การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
(Quality Improvement Plan)
ประจําปY
- สอบถามความคิดเห็นของผูมีส9วนได
ส9วนเสีย ดําเนินโครงการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ0การประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
- การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง
Outcome – Based Education

หลักฐาน/ตัวบ8งชี้
- ขอมูลยอนกลับในการจัดการเรียน
การสอนตาม มคอ. 5 - 7
- ผลการประเมินดานการกํากับ
มาตรฐานหลักสูตรตามระบบ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรประจําปY
การศึกษา 2555-2558

- ผลการเสนอความคิดเห็นของศิษย0
เก9า ศิษย0ปlจจุบัน ผูใชบัณฑิต
อาจารย0 และบุคลากรปรากฏใน
เอกสารรายงานการปรับปรุง
หลักสูตร
- มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร'างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภ าคโดย 1 ปY ก ารศึ ก ษาแบ9 งออกเป[ น 2 ภาค การศึ กษาปกติ 1 ภาคการศึ กษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม9รอยกว9า 15 สัปดาห0
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร'อน
ไม9มี
1.3 การเทียบเคียงหน8วยกิตในระบบทวิภาค
ไม9มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู'เข'าศึกษา
2.2.1 เป[นผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท9า
2.2.2 เป[นผูมีความประพฤติดี
และเป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 หมวดที่ 4 ขอที่ 17 ขอ 18 และขอ 19 (ภาคผนวก ง)
2.3 ปdญหาของนิสิตแรกเข'า
ไม9มี
2.4 กลยุทธ!ในการดําเนินการเพื่อแก'ไขปdญหา/ข'อจํากัดของนิสิตในข'อ 2.3
ไม9มี
2.5 แผนการรับนิสิตและผู'สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปA
ปAการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
แผน ก แบบ ก2
ปYที่ 1
15
15
15
10
10
ปYที่ 2
15
15
15
10
รวม
15
30
30
25
20
คาดว8าจะสําเร็จการศึกษา
15
15
15
10

- 10 -

มคอ.2 ปริญญาโท

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจ9ายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน8วย : บาท)
แผน ก แบบ ก2
ปAงบประมาณ
รายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
ค9าลงทะเบียน
540,000 1,080,000 1,080,000 900,000
720,000
รวมรายรับ
540,000 1,080,000 1,080,000 900,000
720,000
ประมาณจากค9าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ9ายภาคเรียนละ 18,000 บาท ตลอดหลักสูตร 72,000 บาท
2.6.2 งบประมาณรายจ8าย (หน8วย : บาท)
ปAงบประมาณ
รายจ8าย
2560
2561
2562
2563
2564
1. งบบุคลากร
280,400
361,950
391,000
423,000
456,000
2. งบดําเนินการ
53,500
58,905
64,795
71,274
78,400
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
15,000
30,000
30,000
30,000
30,000
รวมทั้งสิ้น
348,900 450,855 485,795
524,274
564,400
จํานวนนิสิต
15
30
30
25
20
ค9าใชจ9ายต9อหัวต9อปY (สูงสุด) 36,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน8วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข'ามสถาบันอุดมศึกษา
รายวิชาที่ขอรับโอนหรือขอเทียบโอนตองเป[ นรายวิชาที่เรียนมาแลวไม9เกิน 5 ปY นับจากปYที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาที่ขอรับโอนหรือเทียบโอนจะตองมีระดับขั้นไม9ต่ํากว9า B (3.00) ทั้งนี้
จํานวนหน9วยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา และเทียบประสบการณ0 รวมกันแลวตองไม9เกินรอยละ 40
ของจํานวนหน9วยกิตรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยไม9รวมวิทยานิพนธ0และการคนควาอิสระ เป[นไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 4 ขอ 23 (ภาคผนวกง)
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3. หลักสูตรและอาจารย!ผู'สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน8วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
ไม8น'อยกว8า
39 หน8วยกิต
3.1.2 โครงสร'างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย
6 หน8วยกิต
หมวดวิชาเอก
ไม8น'อยกว8า
21 หน8วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน9วยกิต
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า
6 หน9วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ!
ไม8น'อยกว8า
12 หน8วยกิต
3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย
6 หน8วยกิต
0320500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา (ไม9นับหน9วยกิต) 3(3-0-6)
English for Educational Graduate Study
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Integration of Education Foundation
0320511 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
หมวดวิชาเอก
ไม8น'อยกว8า
21 หน8วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน8วยกิต
0319521 สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Exercise Physiology
0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5)
ManagementinPhysicalEducationand Sports
0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum and Instruction Development in Physical Education
0319542 การทดสอบทางพลศึกษา
3(2-2-5)
Test in Physical Education
0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5)
Research in Physical Education and Sports

- 12 วิชาเลือก
ไม8น'อยกว8า
6
0319611 กีฬากับสังคม
Sports and Society
0319612 พลศึกษาเปรียบเทียบ
Comparative Physical Education
0319613 พลศึกษาสําหรับผูสูงอายุ
Physical Education for Elderly People
0319621 ชีวกลศาสตร0การเคลื่อนไหวขั้นสูง
Advanced BiomechanicsMovement
0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต0
Applied Sports Psychology
0319623 โภชนาการเพื่อสุขภาพและสมรรถนะทางการกีฬา
Nutrition for Health and Sport Performance
0319632 การจัดการอุปกรณ0และสิ่งอํานวยความสะดวกดานกีฬา
Sport Facilities and Equipment Management
0319633 การจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
CommunityRecreation and Sport Management
0319634 การนิเทศทางพลศึกษา
Supervision in Physical Education
0319652 การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา
Seminar in Physical Educationand Sports
0319653 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางพลศึกษาและกีฬา
Selected Topics in Physical Education and Sports
หมวดวิทยานิพนธ!
12
0319691 วิทยานิพนธ0
Thesis

มคอ.2 ปริญญาโท
หน8วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-9-0)
หน8วยกิต
12(0-36-0)

ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร ประกอบดวยเลข 7หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัสสองหลักแรก
หมายถึง เลขรหัสคณะ
เลข 03
หมายถึง คณะศึกษาศาสตร0
เลขรหัสหลักที่สามและสี่ หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา
เลข 19
หมายถึง สาขาวิชาวิชาพลศึกษา

- 13 เลขรหัสหลักที่ห'า
เลข 5
เลข 6
เลขรหัสหลักที่หก
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 9
เลขรหัสหลักสุดท'าย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
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ชั้นปAที่เปEดสอน
ชั้นปYที่ 1
ชั้นปYที่ 2
หมวดวิชาหรือกลุ8มวิชา
หลักการทางพลศึกษา
วิทยาศาสตร0การกีฬา
การบริหารและการจัดการ
หลักสูตรและการสอน
วิจัยและสัมมนา
วิทยานิพนธ0
ลําดับรายวิชา

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2

ชั้นปAที่ 1
0320500
0320501
0320511
0319521
0319531
ชั้นปAที่ 2
0319...
0319...
0319691

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
หน8วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม8น'อยกว8า 39 หน8วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน8วยกิต
ชั้นปAที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย
6
วิชาเอก วิชาบังคับ
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิต
3(3-0-6)
0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา
ทางการศึกษา (ไม9นับหน9วยกิต)
0319542 การทดสอบทางพลศึกษา
บูรณาการพื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
วิชาเอก วิชาบังคับ
6
สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
3(2-2-5)
การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5)
รวมหน8วยกิต
12
รวมหน8วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
หน8วยกิต
ชั้นปAที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเอก วิชาเลือก
6
วิทยานิพนธ!
............................
3(..........)
0319691 วิทยานิพนธ0 (ครั้งที่ 2)
............................
3(..........)
วิทยานิพนธ!
3
วิทยานิพนธ0 (ครั้งที่ 1)
3(0-9-0)
รวมหน8วยกิต
9
รวมหน8วยกิต

หน8วยกิต
9
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9
หน8วยกิต
9
9(0-27-0)

9
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
0320500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา
3(3-0-6)
English for Educational Graduate Study
ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานดานการฟlง พูด อ9าน และเขียน เท9าที่จําเป[นสําหรับการเสริมการอ9าน
ขอความภาษาอังกฤษ พบในสื่อสิ่งพิมพ0และอิเล็กทรอนิกส0ที่เกี่ยวของกับการศึกษาของแต9ละวิชา เพื่อใหเกิด
การเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการศึกษาโดยถูกตอง
Fundamental English regarding listening, speaking, reading and writing skills are
taken up as needed to reinforce reading English texts found in printed and electronic
materials related to each academic fields of Education study so that fundamental English
Skills can be enhanced and mastered
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Integration of Education Foundation
บู ร ณาการความรู พื้ น ฐานทางปรั ช ญา จิ ต วิ ท ยาสั งคมวิ ท ยา และเศรษฐศาสตร0 ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต9 อ
การศึกษารวมทั้งการประยุกต0การแกปlญหา การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนผลกระทบ
จากแนวคิดทางการศึกษาของต9างประเทศ
Integration of foundation of knowledge in philosophy, psychology, sociology and
economics that influence education, including the application of solutions, formulation of
policy and educational development plan, as well as the impact of the concepts of
education for foreign countries
0320511 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
แนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในการพัฒนาองค0ความรูและการประยุกต0ใช
ทางการศึกษา การวิเคราะห0ปlญหา การกําหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัยตัวแปรและสมมติฐาน
การออกแบบการวิจัย การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ9มตัวอย9าง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย
การเก็ บ รวบรวมขอมู ล และการวิ เคราะห0 ข อมู ล ทั้ งเชิ งปริ ม าณและคุ ณ ภาพ การประมวลผลขอมู ล โดยใช
คอมพิวเตอร0 การเขียนเคาโครงการวิจัยและรายงานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัย
ทางการศึกษา
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concepts, principles, research methodology both qualitative and quantitative
research in the development of body of knowledge and educational applications; problem
analysis; conceptual framework and research planning; variables and hypotheses; research
design; population and sample; development of research instruments; data collection and
analysis of both quantitative and qualitative data; data processing by the computer software;
research outline and research report writing, as well as development of code of ethics in
educational research
0319521 สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Exercise Physiology
ทฤษฏีและแนวคิดของสรีรวิทยาของการออกกําลังกายที่ฝ†กปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญ
พลังงานของร9างกาย การเพิ่มและการขจัดแลกเตต การใชพลังงานของร9างกาย การควบคุมของระบบประสาท
การปรับใชระบบแอโรบิกและแอนแอโรบิกของร9างกายในสภาวะแวดลอมต9างๆ ศึกษาวิเคราะห0และอภิปราย
ผลการวิจัยทางดานสรีระวิทยาทั้งในและต9างประเทศฝ†กปฎิบัติทางดานสรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
Theory, concepts of exercise physiology related to physical energy consumption
system, nervous controlling, physiological adaptation in variety circumstances, research
analysis nationally and internationally, advanced practicing
0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5)
Management in Physical Education and Sports
วิเคราะห0 ระบบพลศึ กษาและกีฬ าและความเกี่ ยวของกั บ ระบบสั งคมเศรษฐกิจ วัฒ นธรรมและ
การเมือง แนวโนมรูปแบบการจัดพลศึกษาและกีฬาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การวางแผนกลยุทธ0
เพื่ อพั ฒ นาการพลศึกษาและกี ฬา การเลือกกลยุทธ0การพัฒ นาพลศึกษาและกีฬาใหสอดคลองเหมาะสมกั บ
สภาพสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยีและทรัพยากรในการบริหารจัดการและฝ†กปฏิบัติการ
วางแผนกลยุทธ0ทางดานพลศึกษาและกีฬา
Physical education and sport analysis systematically in terms of socio-economy
status culture and politics; trending of management in and out of school; strategy and use of
methods to develop PE. and sports efficiently related to state of society, economy, culture,
politics, technology and resource management; practice of physical education and sport
management
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0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum and Instruction Development in Physical Education
วิเคราะห0หลักสูตรพลศึกษาระดับต9าง ๆ ในปlจจุบัน และแนวโนมในอนาคต เปรียบเทียบหลักสูตร
พลศึกษาของไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ศึกษา วิเคราะห0ปlญหาการใชหลักสูตร และการจัดการเรียนรู
ในปlจจุบันจากงานวิจัยการฝ†กปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษาและศึกษาดูงาน
Analyzing Physical Education curriculum in every level from present and trend in
the future; make comparison to Asian nearby countries; investigate and analyze problems of
curriculum uses; current learning management from research, practice of curriculum
development and PE. teaching including study visit
0319542 การทดสอบทางพลศึกษา
3(2-2-5)
Test in Physical Education
วิ เคราะห0 แ บบทดสอบแบบต9 า งๆ ที่ ใชในการทดสอบทางพลศึ ก ษา การจํ า แนกประเภทของ
แบบทดสอบ การสรางแบบทดสอบตามกลุ9 มเปˆ าหมาย การประเมิ น การแปลผลและการวิเคราะห0 ผ ลการ
ทดสอบ ฝ†กปฏิบัติการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบ
Analyzing variety of physical education testing, types and construction of tests
according to target groups, evaluation, interpretation and analysis of study; practice of
construction and finding quality of tests
0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5)
Research in Physical Education and Sports
หลักการ ปรัชญาและกระบวนการวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับศาสตร0ทางดานพลศึกษาและกีฬา โดย
สามารถกําหนดปlญหาวิจัย ขอบเขต การสรางเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การเลือกสถิติเพื่อใชในการ
วิจัย เพื่อนําไปใชในการเขียนโครงร9างวิจัย อันจะนําไปพัฒนาองค0ความรูที่ใชในชีวิตประจําวันได
Principles, philosophy and research processes related to physical education and
sports;adility of determining research problems, data collection,selection of statistics using in
research; in writing a research project;leading to the development of knowledge in everyday
life uses
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0319611 กีฬากับสังคม
3(3-0-6)
Sports and Society
วิเคราะห0 ความสัมพั น ธ0ระหว9างกีฬากับ สังคม วัฒ นธรรม การเมื อง การปกครองทั้งในอดีต และ
ปlจจุบัน ปlจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต9อการกีฬาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ การวิเคราะห0แนวโนม
ทางการกีฬาในประเทศและต9างประเทศ โดยอาศัยปlจจัยและองค0ประกอบทางสังคมเป[นพื้นฐาน
Analysis of relationship among sports and society, culture, politics and governance
both in past and present; social factors affecting on sports in local and national levels; trends
of sports in terms of social factors foundation nationally and internationally based on factors
and social components
0319612 พลศึกษาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Physical Education
วิเคราะห0เปรียบเทียบ ปรัชญาการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาโครงสรางและการ
จัดการทางพลศึกษาและกีฬาในบริบทต9างๆทั้งในประเทศไทยและต9างประเทศ
Analysis and comparison of curriculum philosophy of PE. teaching and learning;
construction and management of PE. and sports in varieties of areas nationally and
internationally
0319613 พลศึกษาสําหรับผู'สูงอายุ
3(2-2-5)
Physical Education for Elderly People
วิเคราะห0 การเปลี่ ย นแปลงสภาพร9า งกาย จิต ใจ ระบบต9 างๆ ของร9างกาย ภาวะสุ ขภาพที่ มีผ ล
เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพลศึกษาสําหรับผูสูงอายุ การจัดแผนประเมินสุขภาพผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมทาง
พลศึกษาที่เหมาะสมสําหรับการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ฝ†กวางแผนการจัดโปรแกรมการฝ†กและทดสอบ
สมรรถภาพสําหรับผูสูงอายุ
Analysis alternation of elderly people both physically and mentally; anatomical
system, wellness related to physical education activities of aging; exercise prescription, and
suitable activity for aging health promotion, training plan and testing program for elderly
people
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0319621 ชีวกลศาสตร!การเคลื่อนไหวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Movement Biomechanics
ความสําคัญของชีวกลศาสตร0การเคลื่อนไหว คิเนติกส0,คิเนเมติกส0 การวิเคราะห0การเคลื่อนไหว การ
นําเทคนิค หลักการทางชีวกลศาสตร0ไปใชในการพัฒนาการสอนและการฝ†กกีฬาการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ
ฝ†กปฎิบัติทางชีวกลศาสตร0ที่เกี่ยวกับการสอนและการฝ†กกีฬา
Importance of Biomechanics to human movement in terms of kinetics and
kinematics, movement analysis, adaptation of principle and technic of biomechanics to
develop teaching and training physical education and sports, review research related to
movement biomechanics, practicing
0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต!
3(2-2-5)
Applied Sports Psychology
การใชทฤษฎีทางจิตวิทยาการกีฬา เทคนิคและกลวิธีทางจิตวิทยาการกีฬาในการสอนพลศึกษาและ
กีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ฝ†กวิเคราะห0สถานการณ0ทางการกีฬา โดยนําจิตวิทยาการกีฬามาใชกับ
การฝ†กทักษะการแข9งขันและการสอนพลศึกษา
Theory of sports psychology, technic and strategy for using sports psychology to
develop studentsperformance, practice analyzing sport situation by adapting sports
psychology theory and principles of training, competition and physical education instruction
0319623 โภชนาการเพื่อสุขภาพและสมรรถนะทางการกีฬา
3(3-0-6)
Nutrition for Health and Sport Performance
ความสําคัญของโภชนาการที่มีต9อการออกกําลังกายและกีฬา ปlจจัยที่มีผลต9อค9าสมดุลพลังงานใน
ภาวะปกติ ขณะออกกําลังกาย และเพื่อการแข9งขันของบุคคลในแต9ละวัยการประเมินภาวะทางโภชนาการ การ
วางแผนและการจัดโภชนาการที่เหมาะสมกับนักกีฬาในสภาวะต9าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวของและการประยุกต0
Importance of nutrition on exercise and sports, factors affecting on energy
balanced in rest, exercise and individual competion of age; evaluation of planning and
nutritiones management for players in different stages; review and apply literature related to
nutrition
0319632 การจัดการอุปกรณ!และสิ่งอํานวยความสะดวกด'านกีฬา
3(3-0-6)
Sport Facilities and Equipment Management
หลั กการจั ดการอุ ป กรณ0 น วัตกรรมทางการศึกษาและสิ่ งอํ านวยความสะดวกดานกีฬา ลักษณะ
คุณภาพและมาตรฐานการบํารุงรักษาวิธีการพัฒนาของอุปกรณ0และสิ่งอํานวยความสะดวก
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Principles of managing innovative educational devices and sports facilities. in terms
of characters, standard quality of maintenance; development methods of sport equipment
and facilities
0319633 การจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
3(2-2-5)
Community Recreation and Sports Management
วิเคราะห0 ปl ญ หาการจั ด การนั น ทนาการและกี ฬาชุ มชน มาตรฐานคุ ณ ภาพและวิ ธีป ระเมิ น การ
จัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน ฝ†กปฏิบัติการจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
Analysis of problem related to community recreation and sports management in
terms of standardization; quality and evaluation; practice of organizing workshop community
recreation
0319643 การนิเทศก!ทางพลศึกษา
3(2-2-5)
Supervision in Physical Education
ความสําคัญ หนาที่และความรับผิดชอบของผูนิเทศพลศึกษา หลักการ วิธีการ และปlญหาในการ
นิเทศทางพลศึกษา การใชนวัตกรรมในการพัฒ นาการเรียนรูทางพลศึกษา การนิเทศทางพลศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ฝ†กปฏิบัติการนิเทศทางพลศึกษา
Importance, duty and responsibility of physical education supervisors, principles,
methods and problems related to physical education supervision; innovation for PE learning;
PE supervision and quality assurance in education, practicing
0319652 การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5)
Seminar in Physical Education and Sports
วิเคราะห0 พั ฒ นาการ การเปลี่ ย นแปลงของการพลศึ กษาและกี ฬ าในอดี ต ปl จ จุ บั น และอนาคต
การวิจัยและการพัฒนาทางพลศึกษาและกีฬา นําเสนอในรูปแบบการสัมมนา
Analysisof alternation and development of physical education and sports from
past to present and future; research and develop of physical education and sports
0319653 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางพลศึกษาและกีฬา
3(0-9-0)
Selected Topics in Physical Education and Sports
คนควาเกี่ ย วกั บ พลศึ ก ษาและกี ฬ า ที่ เกี่ ย วของกั บ การเรี ย นการสอนทางพลศึ กษา นวั ต กรรม
การวิจัย ที่ผูเรียนสนใจตามคําแนะนําของผูสอนอย9างเป[นระบบ นําเสนอดวยวาจาและเขียนรายงาน
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Investigation about physical education and sports. related to teaching in physical
education innovation research ;based on students particular interesting selected topics
under advisors’ recommendation systematically; giving oral presentation and writing report
0319691 วิทยานิพนธ!
12(0-36-0)
Thesis
คนควาและทําวิจัยทางดานพลศึกษาและกีฬาสามารถตีพิมพ0ในวารสารหรือสิ่งพิมพ0ทางวิชาการที่มี
ผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือนําเสนอต9อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
Investigate and do research related to physical education and sports knowledge,
be able to present papers in journal that approved by reader or present papers to
symposium that done report consequently
3.2 ชื่อสกุล ตําแหน8ง และคุณวุฒิของอาจารย!
3.2.1 อาจารย!ประจําหลักสูตร
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นายสุนทรา กลาณรงค0

ตําแหน8ง
ทางวิชาการ
ผูช9วย
ศาสตราจารย0

คุณวุฒิ
Ph.D
กศ.ม.
กศ.บ.

2
3

4

นายนอม สังข0ทอง

รอง
ศาสตราจารย0

กศ.ม.

อาจารย0

ศศ.บ.
ปร.ด.

นายชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม อาจารย0

วท.ม.
ศษ.บ.
กศ.ด.

นางวิไลพิน แกวเพ็ง

กศ.ม.
กศ.บ.
5

นายชํานาญ ชินสีห0

อาจารย0

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Human Movement

สถาบัน

University of South
Australia
พลศึกษา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
พลศึกษา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา
พลศึกษา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
พลศึกษา
ม.สงขลานครินทร0
วิทยาศาสตร0การออกกําลัง ม.บูรพา
กายและการกีฬา
วิทยาศาสตร0การกีฬา
ม.เชียงใหม9
พลศึกษา
ม.เชียงใหม9
วิจัยและประเมินผล
ม.นเรศวร
การศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
การแนะแนว
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
วิทยาศาสตร0การกีฬา
ม.เกษตรศาสตร0
วิทยาศาสตร0การกีฬา
ม.เกษตรศาสตร0
พลศึกษา
ม.มหาสารคาม

ปA
2549
2526
2522
2531
2525
2556
2547
2544
2547
2530
2526
2558
2545
2542
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ชื่อ-สกุล

6

นายวิทยา เหมพันธ0

ตําแหน8ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย0

ปร.ด.

วิทยาศาสตร0การออกกําลัง
กายและการกีฬา
วิทยาศาสตร0การกีฬา
พลศึกษา

วท.ม.
วท.บ.

สถาบัน

ปA

ม.บูรพา

2555

ม.เกษตรศาสตร0
ม.ทักษิณ

2546
2544

3.2.2 อาจารย!พิเศษ
เป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่
3 อาจารย0ระดับบัณฑิตศึกษา ขอ 12.12 อาจารย0พิเศษเป[นผูสอนที่ไม9ใช9อาจารย0ประจําซึ่งไดรับการแต9งตั้งโดย
มหาวิ ท ยาลั ย โดยการเสนอชื่ อ ของคณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และเป[ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 10.3.5 เรื่องอาจารย0
พิเศษมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท9าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ0กันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนและตองมีประสบการณ0ดานการสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม9ใช9ส9วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาและเป[นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร9ตามหลักเกณฑ0ที่กําหนดในการพิจารณาแต9งตั้ง
ใหบุคคลดํารงตําแหน9งทางวิชาการ อย9างนอย 1 รายการในรอบ 5 ปYยอนหลัง ทั้งนี้ อาจารย0พิเศษตองมีชั่วโมง
สอนไม9เกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย0ประจําเป[นผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
4. องค!ประกอบเกี่ยวกับการฝxกภาคสนาม
ไม9มี
5. ข'อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย8อ
ทําโครงการวิจัยและดําเนินการวิจัยในลักษณะวิทยานิพนธ0อันก9อใหเกิดองค0ความรูใหม9ในศาสตร0
ทางพลศึกษา นํ าเสนอความกาวหนาการทํ าวิ ทยานิ พนธ0 และนํ าเสนอวิทยานิ พนธ0 เขีย นรายงานวิจั ยเพื่ อ
เผยแพร9 รวมถึงมีจริยธรรมในการทําวิจัยและเผยแพร9ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ0ทางวิชาการ หรือเสนอ
ต9อที่ประชุมวิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู'
5.2.1 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา
5.2.2 มีความรู ความเชี่ยวชาญการวิจัยและประเมินทางพลศึกษา สามารถนําความรูในศาสตร0
สาขาวิชาพลศึกษาเพื่อบริการและพัฒนาสังคมไดอย9างเหมาะสมรวมทั้งสามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชา
พลศึกษากับความรูในศาสตร0อื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อต9อยอดองค0ความรูและการปฏิบัติงานในหนาที่
5.2.3 สามารถออกแบบการวิจัยและประเมินทางพลศึกษา แลวนําองค0ความรูและขอสรุปมาใช
ประโยชน0ได
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5.2.4 สามารถคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0 ใชประสบการณ0และกระบวนทางพลศึกษาเป[นเครื่องมือใน
การแกไขปlญหาและพัฒนาหน9วยงานหรือสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.2.5 มีภาวะผูนําและผูตาม สามารถวินิจฉัยปlญหาทางการศึกษา สังคม และบริหารจัดการเชิง
วิชาการและวิชาชีพอย9างมีเหตุผล
5.2.6 มีความใฝ‹รู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานการวิจัยและประเมินทางพลศึกษาเพื่อ
นํามาพัฒนาตนและวิชาชีพ
5.2.7 สามารถใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร0 เพื่อการวิจัยและประเมินทางพลศึกษาไดอย9างมี
ประสิทธิภาพ
5.2.8 สามารถใชภาษาไทยหรือภาษาต9างประเทศในการสรุปประเด็น สื่อสารงานวิจัยใหผูอื่นเขาใจ
ยอมรับ โดยการพูด การเขียน และนําเสนอเชิงวิชาการไดอย9างถูกตองเหมาะสม
5.3 ช8วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปYที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปYที่ 2
5.4 จํานวนหน8วยกิต
12 หน9วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย0ที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิต โดยใหนิสิตเป[นผูเลือกอาจารย0ที่ปรึกษาและหัวขอวิจัยที่
นิสิตสนใจจะทําวิทยานิพนธ0
5.5.2 อาจารย0ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต
5.5.3 จัดใหนิสิตไดนําเสนอความกาวหนาของวิทยานิพนธ0เป[น
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ0เป[นหนาที่ของคณะกรรมการสอบ ใหกระทําหลังจากนิสิตสอบ
ปากเปล9าเสร็จสิ้นโดยใหรายงานผลเป[นสัญลักษณ0และมีความหมายดังนี้
สัญลักษณ0
ความหมาย
VG
ดีมาก (Very Good)
G
ดี (Good)
P
ผ9าน (Pass)
F
ไม9ผ9าน (Fail)
ทั้งนี้ใหเป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าดวยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. 2559 หมวด
ที่ 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา (ภาคผนวก ง)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู' กลยุทธ!การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต (Expected Learning Outcome; ELO)
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ!หรือกิจกรรมของนิสิต
รายวิชา
1. ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

- การจัดการเรียนการสอนที่ส9งเสริมให 0320500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทาง
นิสิตเรียนรูดวยตนเองโดยใชการสอนที่ การศึกษา
ยึด ผู เรีย นเป[ น สํ าคั ญ กํ า หนดใหสื บ คน 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา
วิเคราะห0 สังเคราะห0ในกระบวนเรียนรู 0320511 การวิจัยทางการศึกษา
ทุกรายวิชา

0319521 สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง

- กํ า ห น ด ให ผู เรี ย น เขี ย น ท บ ท วน 0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา
วรรณกรรม ที่ มี รูป แบบเฉพาะในการ 0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เขี ยนที่ ถู ก ตองชั ด เจน และส9 งเสริ ม ให พลศึกษา
เกิดการพัฒนารูปแบบการเขียนทบทวน 0319542 การทดสอบทางพลศึกษา
วรรณกรรมที่ถูกตอง ต9อยอดๆไปสู9 การ 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา
เขียนบทความเพื่อตีพิมพ0

0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต0

- จั ด อบรม ใหความรู นิ สิ ต ในดานการ 0319652 การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา
เขี ย นรายงานวิ จั ย ที่ มี รู ป แบบถู ก ตอง 0319691 วิทยานิพนธ0
และไม9ผิดจริยธรรมในการวิจัย
- เขาร9วมการประชุมในระดับชาติ หรือ
ระดั บ นานาชาติ อย9 า งนอย 2 ครั้ ง
ตลอดการศึกษา
2. มีภาวะการเป[นผูนําทางพลศึกษา

- จัดการเรียนการสอนที่ส9งเสริมการใช 0319521 สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง

และการกีฬา

องค0 ค วามรู ทางดาน วิ ท ยาศาสตร0 0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา
สุขภาพมาประยุกต0ไปกับการเรียนการ 0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
สอนทางพลศึกษาและการกีฬา

พลศึกษา

- สามารถคิดออกแบบนวัตกรรมทาง

0319542 การทดสอบทางพลศึกษา

พลศึกษาและกีฬา เพื่อนําไปใช

0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา

แกปlญหา พัฒนาและเสริมสรางสุขภาพ 0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต0
คนในสังคม

0319652 การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา
0319691 วิทยานิพนธ0

- 24 คุณลักษณะพิเศษ

มคอ.2 ปริญญาโท

กลยุทธ!หรือกิจกรรมของนิสิต

รายวิชา

- เป[นผูนําหลักการ ปรัชญาทางพล
ศึกษาและกีฬา ไปประยุกต0ในการ
ดําเนินชีวิต ในสังคมประชาธิปไตย
3. สามารถนําวิจัยไปใชในการพัฒนา

- การจัดกระบวนการวิจยั ที่เนนใหนิสิต

0320511 การวิจัยทางการศึกษา

วิชาชีพทางพลศึกษา

สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต0ใช

0319521 สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง

เพื่อแกปlญหาการเรียนการสอน

0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา

- การสรางเสริมประสบการณ0วชิ าชีพ

0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ทางดานพลศึกษาและกีฬา เพื่อนําไป

พลศึกษา

พัฒนาสังคม

0319542 การทดสอบทางพลศึกษา
0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา
0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต0
0319652 การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา
0319691 วิทยานิพนธ0
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ผลการเรียนรู'
1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม
(ELO 1) ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
เพื่ อ เส ริ ม ส ร' า งก าร พั ฒ น าที่ ยั่ งยื น แ ล ะต า ม
จรรยาบรรณของนักพลศึกษา
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสีย สละ และซื่อสัตย0
สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงต9อเวลา รับผิดชอบต9อตนเองและ
สังคมเคารพระเบียบขอบังคับขององค0กรและสังคม
1.3 มีภาวะผูนําและผูตาม สามารถวินิจฉัยปlญหา
ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญเชิงวิชาการและวิชาชีพ
อย9างมีเหตุผล
1.4 เคารพสิ ทธิและรับ ฟl งความคิ ดเห็ นของผูอื่ น
รวมทั้งเคารพในคุณค9าและศักดิ์ศรีความเป[นมนุษย0
2 ด'านความรู'
(ELO 2) อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษา
สุขภาพและกีฬา
2.1 มี ความรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ หลั กการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาทางพลศึกษาและกีฬา
2.2 สามารถวิ เคราะห0 ปl ญ หา รวมทั้ ง ประยุ ก ต0
ความรู ทักษะ วิธีการ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแกปlญหา

มคอ.2 ปริญญาโท

กลยุทธ!การสอนที่ใช'พัฒนาการเรียนรู'

กลยุทธ!การประเมินผลการเรียนรู'

(1) การเรี ย นรู ผ9 า นกระบวนการวิ เคราะห0 แ ละ
สะทอนความคิดดวยกิจกรรมเป[นรายบุคคล และราย
กลุ9 ม เพื่ อ สรางความเขาใจดวยตนเองโดยเนนการ
ทํางานร9วมกันโดยบูรณาการความคิด
(2) การเรียนรูผ9านประสบการณ0ตรงและวัฒนธรรม
องค0กร
(3) การสอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพในการสอน

(1) อาจารย0ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกของนิสิต ผ9านกระบวนการวิเคราะห0
และสะทอนความคิ ด ดวยกิ จ กรรมเป[ น รายบุ ค คล
และรายกลุ9ม ความรับ ผิดชอบต9อตนเองและสั งคม
และการร9วมกิจกรรม
(2) นิ สิ ต ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ดานคุ ณ ธรรม
จริยธรรมดวยตนเอง ก9อนและหลังการเรียน
(3) ผู ใชบั ณ ฑิ ต ประเมิ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
บัณฑิตจากการปฏิบัติงาน

(1) การใชวิธีจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป[นสําคัญ (1) นิสิตประเมินตนเองก9อนเรียนและหลังเรียน
เหมาะสมตามเนื้ อ หาสาระและจุ ด มุ9 งหมายในการ (2) อาจารย0ประเมินดวยการทดสอบองค0ความรู
เรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูทั้งองค0ความรูและทักษะ และประเมินตามสภาพจริง
กระบวนการเนนหลักทางทฤษฎีเพื่อประยุกต0ใชปฏิบัติ (3) อาจารย0ประเมินความเขาใจของนิสิตจากการ
ในบริบทจริง
สะทอนความคิดในรูปแบบต9าง ๆ เช9น การนําเสนอ
(2) ก า ร เรี ย น รู จ า ก สื่ อ แ ล ะ แ ห ล9 งเรี ย น รู ที่ ปากเปล9า การตรวจผลงาน การแสดงออกระหว9าง

- 26 ผลการเรียนรู'
2.3 สามารถติ ดตามความ หนากาวทางวิ ชาการ
ดานพลศึกษาและกีฬา
(ELO 5) บูรณาการองค!ความรู'ทางสาขาพลศึกษา
จากการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคม
2.4 สามารถบู ร ณาการความรู ทางพลศึ ก ษากั บ
ความรูในศาสตร0อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ด'านทักษะทางปdญญา
(ELO 3) สามารถออกแบบการสอน การดูแล และ
ส8งเสริมสุขภาพ กีฬา
3.1 สามารถวิเคราะห0 สังเคราะห0 วิจัย และนํา
ผลงานวิจัยไปพัฒนาการสอนพลศึกษาได
(ELO4) ประยุกต!ใช'กระบวนการวิจัยและ
ประเมินผลทางพลศึกษาเปCนเครื่องมือสร'างสรรค!องค!
ความรู'และนวัตกรรม เพื่อแก'ไขปdญหา พัฒนางาน
และองค!กรให'มีประสิทธิภาพ
3.2 สามารถใชวิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน และ
สรางองค0ความรูหรือนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาตนเอง

มคอ.2 ปริญญาโท

กลยุทธ!การสอนที่ใช'พัฒนาการเรียนรู'
กลยุทธ!การประเมินผลการเรียนรู'
หลากหลายทั้งภายในภายนอกหองเรียนโดยคํานึงถึง การทํากิจกรรมการเรียนรู เป[นตน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการคงไวซึ่งภู มิ (4) อาจารย0ประเมินความกาวหนา ทางการเรียน
ปlญญาที่ทรงคุณค9า
ผ9านเอกสารรายงานความกาวหนาทางการเรียน
(3) การเรียนรูผ9านกระบวนการวิจัย ทั้งในรายวิชา
ที่ศึกษาและการทําวิทยานิพนธ0
(1) การเรียนรูผ9านกระบวนการคิดเพื่อส9งเสริมการ
คิดวิเคราะห0 คิดสังเคราะห0 คิดสรางสรรค0
(2) การเรียนรูผ9านกระบวนการวิจัย ทั้งในรายวิชา
ที่ศึกษาและการวิทยานิพนธ0
(3) ก ารเรี ย น รู จ าก ส ถ าน ก ารณ0 จ ริ ง ใน ก าร
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ

(1) นิ สิ ต ป ร ะ เมิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถทางปl ญ ญาของตน เช9 น การสั งเกต
การตั้ งคํ าถาม การสื บ คนขอมู ล การคิ ด วิ เคราะห0
การสังเคราะห0 การสะทอนและสื่อความคิด เป[นตน
(2) อาจารย0ประเมินความสามารถทางปlญญาทั้ง
การคิ ด ที่ เป[ น นามธรรมและการแสดงออกที่ เป[ น
รูปธรรม เช9น สังเกตพฤติกรรมการทํางานของนิสิต
ประเมิ น จากการนํ าเสนอรายงานในชั้ น เรี ย นการ
ทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ0 ประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิ บัติของนิ สิต
เป[นตน

- 27 ผลการเรียนรู'
4. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ! ร ะหว8 า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(ELO 6) มีความรับผิดชอบทํางานร8วมกับผู'อื่นได'
4.1 มีวินัย รับผิดชอบต9อตนเองและสังคม รับฟlง
ความคิดเห็นของผูอื่น เคารพสิทธิ ระเบียบขอบังคับของ
องค0กรและสังคม
(ELO)7แสดงออกถึงความเปCนผู'นําทางวิชาการ
ด'านการศึกษาและสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ0ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ9ม
คนหลากหลาย สามารถปรับตัวทํางานร9วมกับผูอื่น ทั้ง
ในฐานะผูนําและสมาชิกกลุ9มไดอย9างมีประสิทธิภาพ
4.3 มีความสามารถใชความรูในศาสตร0พลศึกษา
เพื่อบริการและพัฒนาสังคมไดอย9างเหมาะสม

มคอ.2 ปริญญาโท

กลยุทธ!การสอนที่ใช'พัฒนาการเรียนรู'

กลยุทธ!การประเมินผลการเรียนรู'

(1) ก า ร เรี ย น รู แ บ บ มี ส9 ว น ร9 ว ม ป ฏิ บั ติ ก า ร
( participative learning through action) ที่ เ น น
ปฏิสัมพันธ0ในกลุ9มและการปฏิบัติงานที่มีการออกแบบ
ภาระงานตามสภาพจริ งเพื่ อ ฝ† กทั ก ษะกระบวนการ
กลุ9ม ความรับผิดชอบ
(2) การเรียนรูผ9านรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาดวย
ตนเอง สรางงาน วิจารณ0งานและนําเสนอผลงาน
(3) สอดแทรกความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ0
การเขาใจวัฒนธรรมขององค0กรในรายวิชาต9างๆ

(1) อาจารย0 ป ระเมิ น จากพฤติ ก รรมและการ
แสดงออกของนิสิตในการทํากิจกรรมกลุ9มในชั้นเรียน
และสั งเกตจากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร9 ว ม
กิจกรรมต9าง ๆ ไดแก9 ความรับผิดชอบ ใฝ‹รู และการ
พั ฒ นาตนเอง ทั ก ษะกระบวนการกลุ9 ม และการ
ยอมรับความแตกต9างระหว9างบุคคลจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรูแบบมีส9วนร9วมปฏิบัติการ
(2) นิ สิ ต ประเมิ น ตนเองและเพื่ อ นร9 ว มประเมิ น
การแสดงออกของนิสิตในการทํากิจกรรมกลุ9มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติ กรรมที่ แสดงออกในการ
ร9วมกิจกรรมต9าง ๆ ไดแก9 ความรับผิดชอบ ใฝ‹รู และ
การพัฒนาตนเอง และทักษะกระบวนการกลุ9ม

5. ด'านทักษะการวิเคราะห!เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ELO 8) สามารถสื่อสาร ใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) การเรีย นรูจากประสบการณ0 ตรงโดยรายงาน (1) อาจารย0 ป ระเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอ
ติ ด ตามความก' า วหน' า ทางวิ ช าการ และนํ า เสนอ ผ9 านสื่ อ เทคโนโลยี ใชโปรแกรมคอมพิ ว เตอร0 ในการ ผลงานและชิ้นงาน
สารสนเทศอย8างเปCนระบบ
วิเคราะห0ขอมูล การสืบคนทางอินเทอร0เน็ตในกิจกรรม (2) อาจารย0 สั งเกตพฤติ ก รรมการใชเทคโนโลยี
5.1 สามารถใชเทคนิคทางสถิติและคณิ ตศาสตร0
การเรียนรูในรายวิชาต9าง ๆ
ระหว9างการเรียนการสอน
เพื่อการศึกษาและวิจัย ไดอย9างมีประสิทธิภาพ
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ผลการเรียนรู'
กลยุทธ!การสอนที่ใช'พัฒนาการเรียนรู'
กลยุทธ!การประเมินผลการเรียนรู'
5.2 สามารถใชภาษาไทยและภาษาต9างประเทศ (2) การเรียนรูจาก การวิเคราะห0ขอมูล การแปลผล (3) นิสิตสะทอนความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น
ในการสรุ ป ประเด็ น และการสื่ อ สารอย9 า งถู ก ตอง ขอมูลรายวิชาในหลักสูตร
ผ9านเทคโนโลยีในรูปแบบต9าง ๆ
เหมาะสม โดยการพู ดและการเขีย น ทั้ งในการสื่อสาร (3) การเรียนรูจากตนแบบในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
ทั่วไปและเชิงวิชาการ
การสืบคน และสื่อสาร เช9น จากผูสอน เพื่อน วิทยากร
5.3 สามารถใชคอมพิ ว เตอร0 แ ละเทคโนโลยี
ผูเชี่ยวชาญเป[นตน
สารสนเทศ ในการจัดการขอมูล ติดตามความกาวหนา
ทางวิ ช าการ และนํ าเสนอสารสนเทศอย9 างเหมาะสม
รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีอย9างรูเท9าทัน
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู' จ ากหลั ก สู ต รสู8 ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม
(ELO 1) ปฏิ บัติ ต นตามหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เพื่ อเสริม สร'า งการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น และตาม
จรรยาบรรณของนักพลศึกษา
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย0สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 มีวินั ย ตรงต9 อเวลา รับผิ ดชอบต9อตนเองและสังคมเคารพระเบีย บขอบั งคั บขององค0 กรและ
สังคม
1.3 มีภาวะผูนําและผูตาม สามารถวินิจฉัยปlญหาขอขัดแยงและลําดับความสําคัญเชิงวิชาการและ
วิชาชีพอย9างมีเหตุผล
1.4 เคารพสิทธิและรับฟlงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค9าและศักดิ์ศรีความเป[นมนุษย0
2. ด'านความรู'
(ELO2) อธิบายหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับพลศึกษาสุขภาพและกีฬา
2.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาทางพลศึกษาและกีฬา
2.2 สามารถวิ เคราะห0 ปl ญ หา รวมทั้ งประยุ ก ต0 ค วามรู ทั ก ษะ วิ ธี ก าร และการใชเครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมกับการแกปlญหา
2.3 สามารถติดตามความหนากาวทางวิชาการดานพลศึกษาและกีฬา
(ELO 5) บูรณาการองค!ความรู'ทางสาขาพลศึกษาจากการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสังคม
2.4 สามารถบูรณาการความรูทางพลศึกษากับความรูในศาสตร0อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ด'านทักษะทางปdญญา
(ELO3) สามารถออกแบบการสอน การดูแล และส8งเสริมสุขภาพ กีฬา
3.1 สามารถวิเคราะห0 สังเคราะห0 วิจัย และนําผลงานวิจัยไปพัฒนาการสอนพลศึกษาได
(ELO4) ประยุกต!ใช'กระบวนการวิจัยและประเมินผลทางพลศึกษาเปCนเครื่องมือสร'างสรรค!องค!
ความรู'และนวัตกรรม เพื่อแก'ไขปdญหา พัฒนางาน และองค!กรให'มีประสิทธิภาพ
3.2 สามารถใชวิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน
และสรางองค0ความรูหรือนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ!ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ
(ELO6) มีความรับผิดชอบทํางานร8วมกับผู'อื่นได'
4.1 มี วิ นั ย รั บ ผิ ด ชอบต9 อตนเองและสั งคม รั บ ฟl งความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น เคารพสิ ท ธิ ระเบี ย บ
ขอบังคับขององค0กรและสังคม
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(ELO7) แสดงออกถึงความเปCนผู'นําทางวิชาการด'านการศึกษาและสังคม
4.2 มีมนุษยสัมพันธ0ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ9มคนหลากหลาย สามารถปรับตัวทํางานร9วมกับผูอื่น
ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุ9มไดอย9างมีประสิทธิภาพ
4.3 มีความสามารถใชความรูในศาสตร0พลศึกษาเพื่อบริการและพัฒนาสังคมไดอย9างเหมาะสม
5. ด'านทักษะการวิเคราะห!เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ELO8) สามารถสื่อสาร ใช'เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามความก'าวหน'าทางวิชาการ และนําเสนอ
สารสนเทศอย8างเปCนระบบ
5.1 สามารถใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร0 เพื่อการศึกษาและวิจัย ไดอย9างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถใชภาษาไทยและภาษาต9างประเทศในการสรุปประเด็นและการสื่อสารอย9างถูกตอง
เหมาะสม โดยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิงวิชาการ
5.3 สามารถใชคอมพิวเตอร0และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการขอมูล ติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการ และนําเสนอสารสนเทศอย9างเหมาะสม รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีอย9างรูเท9าทัน
ตารางวิเคราะห!ความสอดคล'องผลการเรียนรู'ที่คาดหวัง
หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษากับหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตร กศ.ม. พลศึกษา
หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม
(ELO 1) ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
(ELO 1) ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
เพื่อเสริมสร'างการพัฒนาที่ยั่งยืน และตาม
วิชาชีพ
จรรยาบรรณของนักพลศึกษา
1.1 มีความรับผิดชอบต9อตนเองและสังคม ทั้งใน
1.2 มีวินัย ตรงต9อเวลา รับผิดชอบต9อตนเองและ
การใชภาษาเพื่อสื่อสาร การเคารพสิทธิบุคคลและ
สังคมเคารพระเบียบขอบังคับขององค0กรและสังคม
ระเบียบขอบังคับขององค0กรและสังคม
1.2 แสดงออกถึงความมีคุณธรรมจริยธรรมและ
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย0
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพไดเหมาะสมกับศาสตร0 สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ของตน
1.3 มีภาวะผูนําและผูตาม สามารถวินิจฉัยปlญหาขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญเชิงวิชาการและวิชาชีพ
อย9างมีเหตุผล
1.4 เคารพสิทธิและรับฟlงความคิดเห็นของผูอื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค9าและศักดิ์ศรีความเป[นมนุษย0
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2. ด'านความรู'
(ELO2) มีความรู'เปCนองค!รวมเกี่ยวกับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ การศึกษาและวิจัย สามารถวิเคราะห!
สืบ ค' น เชื่ อมโยงกั บศาสตร!อื่น และนํ าไปใช' พั ฒ นา
สังคม
2.1 สามารถนํ า หลั ก วิ ช าดานภาษาอั ง กฤษ
พื้ น ฐานมาใชในการอ9 านและเขี ย นภาษาอังกฤษเพื่ อ
การคนควาและวิจัย
2.2 สามารถวิ เ คราะห0 แ ละ ตั้ ง คํ า ถามสํ า คั ญ
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การศึ ก ษาในมิ ติ ต9 า งๆทั้ งในระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการศึกษาเพื่อชีวิต

มคอ.2 ปริญญาโท
หมวดวิชาเฉพาะ
(ELO2) อธิ บ ายหลั ก การ ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พล
ศึกษาสุขภาพและกีฬา

2.1 มี ค วามรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาทางพลศึกษาและกีฬา
2.2 สามารถวิ เคราะห0 ปl ญ หา รวมทั้ ง ประยุ ก ต0
ความรู ทักษะ วิธีการ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแกปlญหา

2.3 มีความรูความเขาใจ อธิบายหลักการ ทฤษฎี
2.3 สามารถติ ด ตามความหนากาวทางวิ ช าการ
เกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาได
ดานพลศึกษาและกีฬา
(ELO5) บูรณาการองค!ความรู'ทางสาขาพลศึกษา
จากการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคม
2.4 สามารถบู ร ณาการความรู ทางพลศึ ก ษากั บ
ความรูในศาสตร0อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ด'านทักษะทางปdญญา
(ELO 3) สามารถออกแบบการสอน การดูแล และ
(ELO 3) มีทักษะการคิดวิเคราะห! และบู รณา
การความรู'ทางการศึกษาภาษาอังกฤษและการวิจัย ส8งเสริมสุขภาพ กีฬา
เพื่ อค' น หาข'อเท็ จจริง ทํ าความเข' าใจ แล' วนํ าองค!
ความรู'ที่ได'มาใช'ประโยชน!เพื่อการดํารงชีวิต
3.1 สามารถวิ เ คราะห0 อ อกแบบการวิ จั ย เพื่ อ
3.1 สามารถวิ เคราะห0 สั งเคราะห0 วิ จั ย และนํ า
คนหาและบู รณาการความรูมาใชอย9 างมี เหตุผ ลเพื่ อ ผลงานวิจยั ไปพัฒนาการสอนพลศึกษาได
แกปlญหาการศึกษาที่เกี่ยวของไดอย9างสรางสรรค0
(ELO 4) ประยุกต!ใช'กระบวนการวิจัยและ
ประเมินผลทางพลศึกษาเปCนเครื่องมือสร'างสรรค!องค!
ความรู'และนวัตกรรม เพื่อแก'ไขปdญหา พัฒนางาน
และองค!กรให'มีประสิทธิภาพ
3.2 สามารถใชวิจารณญาณในการตัดสินเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน และ
สรางองค0ความรูหรือนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาตนเอง
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หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ
4. ทักษะความสัมพันธ!ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ
(ELO 6) มีความรับผิดชอบทํางานร8วมกับผู'อื่นได'
(ELO 4) มีทักษะความสัมพันธ!ระหว8างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผูนําและผูตามและทักษะในการสราง
4.2มีมนุ ษยสัมพั น ธ0ที่ดี สามารถสื่อสารกั บ กลุ9มคน
สัมพันธภาพระหว9างบุคคล
หลากหลาย สามารถปรับตัวทํางานร9วมกับผูอื่น ทั้ งใน
ฐานะผูนําและสมาชิกกลุ9มไดอย9างมีประสิทธิภาพ
(ELO 7) แสดงออกถึงความเปCนผู'นําทางวิชาการ
ด'านการศึกษาและสังคม
4.2 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานและพั ฒ นาการ
4.1 มี วิ นั ย รั บ ผิ ด ชอบต9 อ ตนเองและสั งคม รั บ ฟl ง
เรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย9างต9อเนื่อง
ความคิดเห็นของผูอื่น เคารพสิทธิ ระเบียบขอบังคับของ
องค0กรและสังคม
4.3 แสดงออกถึงความเป[นผูนําทางวิชาการดาน
4.3 มีความสามารถใชความรูในศาสตร0พลศึกษาเพื่อ
การศึกษาและสังคม
บริการและพัฒนาสังคมไดอย9างเหมาะสม
5. ด'านทักษะการวิเคราะห!เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ELO 8) สามารถสื่อสาร ใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ELO 5) สามารถใช' เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนรู'ภาษาอังกฤษการจัดการข'อมูล ติ ด ตามความก' า วหน' า ทางวิ ช าการ และนํ า เสนอ
ทางการศึกษาและวิจัย รวมทั้งติดตามความก'าวหน'า สารสนเทศอย8างเปCนระบบ
ทางวิชาการอย8างต8อเนื่องและรู'เท8าทัน
5.1 มี ค ว าม ใฝ‹ รู ส าม ารถใช ภ าษ าไท ย ห รื อ
5.2 สามารถใชภาษาไทยและภาษาต9างประเทศใน
ภาษาต9างประเทศและเทคโนโลยีในการสรุปเพื่อการ การสรุปประเด็นและการสื่อสารอย9างถูกตองเหมาะสม
สื่ อ สารทั่ ว ไปและสื่ อ สารงานวิ จั ย อย9 า งถู ก ตอง โดยการพูดและการเขียน ทั้งในการสื่อสารทั่วไปและเชิง
เหมาะสม
วิชาการ
5.1 สามารถใชเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร0 เพื่อ
การศึกษาและวิจัย ไดอย9างมีประสิทธิภาพ
5.3 ส าม ารถใช ค อม พิ วเต อร0 แ ล ะเท ค โน โล ยี
สารสนเทศ ในการจัดการขอมูล ติดตามความกาวหนา
ทางวิ ช าการ และนํ า เสนอสารสนเทศอย9 า งเหมาะสม
รวมทั้งมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีอย9างรูเท9าทัน
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- 33 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู'จากหลักสูตรสู8รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม

ELO 2
ELO 5 ELO 3 ELO 4 ELO 6 ELO 7
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3

5. ด'านทักษะการ
วิเคราะห!เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช'
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO 8
5.1 5.2 5.3




3. ด'าน
ทักษะทาง
ปdญญา

2. ด'านความรู'

รายวิชา

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย
0320500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา
0320511 การวิจัยทางการศึกษา
หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
0319521 สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา
0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา
0319542 การทดสอบทางพลศึกษา
0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา
วิชาเลือก
0319611 กีฬากับสังคม
0319612 พลศึกษาเปรียบเทียบ

1.1

ELO 1
1.2 1.3









 
 
 



 







1.4



















4. ด'านทักษะ
ความสัมพันธ!
ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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1. ด'านคุณธรรม จริยธรรม

3. ด'าน
ทักษะทาง
ปdญญา

2. ด'านความรู'

รายวิชา

0319613 พลศึกษาสําหรับผูสูงอายุ
0319621 ชีวกลศาสตร0การเคลื่อนไหวขั้นสูง
0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต0
0319623 โภชนาการเพื่อสุขภาพและสมรรถนะทางการกีฬา
0319632 การจัดการอุปกรณ0และสิ่งอํานวยความสะดวกดานกีฬา
0319633 การจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
0319652 การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา
0319653 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางพลศึกษาและกีฬา
หมวดวิทยานิพนธ!
0319691 วิทยานิพนธ0

1.1



ELO 1
1.2 1.3
 











1.4















4. ด'านทักษะ
ความสัมพันธ!
ระหว8างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ELO 2
ELO 5 ELO 3 ELO 4 ELO 6
2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1

 





  
  
 

 



ELO 7
4.2 4.3
 
 
 

 


5. ด'านทักษะการ
วิเคราะห!เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช'
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO 8
5.1 5.2 5.3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ!ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ!ในการให'ระดับคะแนน (เกรด)
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม9นอยกว9ารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึง
จะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น จึงจะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของ
แต9ละรายวิชาเป[นแบบระดับขั้นกรณีรายวิชาในหลักสูตรไม9มีการประเมินผลเป[นระดับขึ้นใหใชสัญลักษณ0แทน
โดยเป[ นไปตามขอบั งคับมหาวิทยาลัยทั กษิณ ว9าดวย การศึกษาระดับบั ณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 6
(ภาคผนวก ง)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบรายละเอียดรายวิชาและความสอดคลองเหมาะสมของรายวิชา
ระหว9างผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน มีเกณฑ0การใหคะแนนชัดเจน
เป[นลายลักษณ0อักษรทั้งเกณฑ0เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Rubric) วิธีการประเมินมีความถูกตอง น9าเชื่อถือ
เป[นธรรม และมีมาตรฐาน
2.2 มี อ าจารย0 ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รและอาจารย0 ป ระจํ าหลั กสู ต รรั บ ผิ ด ชอบกระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ โดยมีการทวนสอบโดยการตรวจสอบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาต9าง ๆ
และมีการประเมินใหขอมูลยอนกลับจากผูสอนเพื่อใชปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน
2.3 มีคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีระบบอุทธรณ0รองทุกข0การใหผล
คะแนน เพื่อใหนิสิตสามารถเขาถึงไดและรับทราบตามระบบที่คณะกําหนด
2.4 มีคณะกรรมการสภาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยช9วยตรวจรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทวนสอบระดับหลักสูตร
ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณตามแนวทางของ AUN-QA มี 2
องค0ประกอบคือ
องค0ประกอบดานที่ 1 ดานการกํากับมาตรฐาน โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ0มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคํานึงถึง
เกณฑ0ดังนี้ 1) จํานวนอาจารย0ประจําหลักสูตร 2) คุณสมบัติของอาจารย0ประจําหลักสูตร 3)คุณสมบัติของ
อาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตร 4) คุณสมบัติของอาจารย0ผูสอน 5) คุณสมบัติของอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0
หลักและอาจารย0ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 6) คุณสมบัติของอาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0ร9วม 7) คุณสมบัติ
ของอาจารย0ผูสอบวิทยานิพนธ0 8) การตีพิมพ0เผยแพร9ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 9) ภาระงานอาจารย0ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ0และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 10) อาจารย0ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ0และการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย9างต9อเนื่องและสม่ําเสมอ 11) การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด
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องค0ประกอบดานที่ 2 ดานพัฒ นาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ0 AUN-QA ระดับหลักสูตร โดยคํานึงถึง
เกณฑ0 ดังนี้ 1) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 2) รายละเอียดของหลักสูตร 3) โครงสรางเนื้อหาหลักสูตร 4) การ
จั ด การเรี ย นการสอน 5) การประเมิ น ผู เรี ย น 6) คุ ณ ภาพอาจารย0 7) คุ ณ ภาพบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
8) คุณ ภาพผูเรียนและการสนั บสนุน 9) สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้ นฐาน 10) การเสริมสราง
คุณภาพ 11) ผลผลิต
3. เกณฑ!การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2
(1) ศึกษารายวิชาครบตามที่ กําหนดในหลักสูตร และมีค9าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตาม
หลักสูตรไม9ต่ํากว9า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
(2) มี ก ารเสนอวิ ท ยานิ พ นธ0 และสอบผ9 า นการสอบปากเปล9 า ขั้ น สุ ด ทาย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต9งตั้ง และตองเป[นระบบเป_ดใหผูสนใจเขารับฟlงได
(3) ผลงานวิทยานิพนธ0หรือส9วนหนึ่งของวิทยานิพนธ0 ตองไดรับการตีพิมพ0 หรืออย9างนอยไดรับการ
ยอมรับการตีพิมพ0ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ0การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร9ผลงานทางวิชาการหรือนําเสนอต9อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ0 (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ0ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล9าว
(4) สอบผ9านภาษาอังกฤษตามเกณฑ0ของบัณฑิตวิทยาลัย
(5) เกณฑ0อื่น ๆ ใหเป[นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว9าดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก จ)

- 37 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย!
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1. การเตรียมการสําหรับอาจารย!ใหม8
ระดับมหาวิทยาลัย
1. มีโครงการปฐมนิเทศอาจารย0ใหม9เป[นประจําทุกปY โดยเนนเรื่อง การเป[นครูมืออาชีพ : เทคนิคการสอน
หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน
2. มีการส9งเสริมสนับสนุนใหอาจารย0ใหม9เรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ
ระดับคณะ
1. กําหนดใหอาจารย0ใหม9ตองผ9านการฝ†กอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารย0ใหม9) เช9น เรื่องกลยุทธ0และ
วิธีการสอนแบบต9าง ๆ การเขียน มคอ. กลยุทธ0การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาและการปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา
2. จัด อาจารย0 พี่เลี้ ย ง คอยใหคํ า แนะนํ าการจั ด การเรีย นการสอน การปรับ ตั ว และใหคํ าปรึกษาดาน
การทํางานของอาจารย0ใหม9อย9างนอย 1 ภาคเรียน และดําเนินการต9อเนื่อง
ระดับหลักสูตร
1.ชี้ แจงและมอบเอกสารที่ เกี่ย วของไดแก9 รายละเอี ยดหลั กสู ตรซึ่ งแสดงถึ งปรัช ญา ความสํ าคั ญ และ
วัตถุประสงค0ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู9มือนิสิต คู9มืออาจารย0
2. ชี้แจงการจัดทํารายละเอียดรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ0การ
สอนและการประเมินผล
3. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานวัสดุ ครุภัณฑ0 ประเภทเครื่องมือหรือสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย0ใหม9ใหมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนส9งเสริมใหอาจารย0ใหม9มีประสบการณ0ทําวิจัยที่ไม9ใช9ส9วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2. การพัฒนาความรู'และทักษะให'แก8อาจารย!
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2.2.2 จัดเวทีใหอาจารย0นําเสนอวิธีการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด'านอื่น ๆ
2.2.1 ส9งเสริม สนับสนุ นใหเขารับการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทางวิชาการทั้งในและ
ต9างประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย0 ตลอดจนการร9วมเครือข9ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย0
2.2.2 จัดทําเว็บไซต0 เอกสารเผยแพร9 การพัฒนาความรูและผลงานทางวิชาการของอาจารย0
2.2.3 ส9งเสริม สนับ สนุ นทุ นในการพั ฒ นาวิชาการและวิช าชีพดานต9 าง ๆไดแก9 การวิจั ย การทํ า
ผลงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต9อ การอบรมระยะสั้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ0มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึ กษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ0 การประกัน คุณ ภาพระดับ หลักสู ตรโดยใชระบบ
AUN-QA ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. บัณฑิต
มีการดํา เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของหลั กสูต รตามเกณฑ0 มาตรฐานหลั กสู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ กษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และตามเกณฑ0การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใช
ระบบ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีกระบวนการหรือวิธีการนําขอมูลอัตราการสําเร็จการศึกษา และ
การออกกลางคัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการสําเร็จการศึกษา กิจกรรมวิจัยของผูเรียนและความพึงพอใจของผูมี
ส9วนไดส9วนเสีย แต9ละรุ9นอย9างนอย 3 ปYมาเป[นขอมูลยอนกลับและเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อปรับปรุง
3. นิสิต
มีกระบวนการ วิธีการ เกณฑ0 การรับ นิสิ ตที่ เหมาะสม มีการประเมิ นปรับปรุงกระบวนการคั ดเลือกให
ทั น สมั ย มี การปฐมนิ เทศเตรีย มความพรอมก9 อนเขาศึ ก ษา มี ระบบการควบคุ ม ดู แลการใหคํ า ปรึ กษาทาง
วิชาการ แนะแนว จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนับสนุนผลการเรียนรูที่คาดหวังและสมรรถนะการไดงานทํา
ใชระบบกํากับติดตามเพื่อส9งเสริมความกาวหนา รวมทั้งส9งเสริมใหเกิดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
และทางสังคมที่เกื้อหนุนต9อการเรียนรูของนิสิต
4. อาจารย!
วางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒ นาอาจารย0 มีระบบการรับ สมัคร การคัดเลือกอาจารย0 ตาม
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญ มีการยกย9องใหรางวัล และการเลื่อนตําแหน9ง มีการสื่อสารใหผูเกี่ยวของ และผู
มีส9วนไดส9วนเสียรับทราบและเป[นขอมูลยอนกลับ มีการกําหนดสมรรถนะและประเมินอย9างชัดเจนเพื่อนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งนําไปใช
ปรับ ปรุงหลักสูต รและองค0กร มีกระบวนการวิเคราะห0ความตองการในการฝ†กอบรม และพัฒ นาอาจารย0ที่
สอดคลองกับการบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู'เรียน
นําระบบประกันคุณภาพตามแนว AUN-QA มาใชในการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีกระบวนการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สอดคลองกับวิสัยทัศน0 พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร0 และเครือข9ายวิชาชีพพลศึกษาเนนความสมดุลครอบคลุมผลการเรียนรูลักษณะทั่วไปและ
ลักษณะเฉพาะตามปรัชญา จุดเนนของหลักสูตร ตอบสนองความตองการของผูมีส9วนไดส9วนเสีย รายละเอียด
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- 39 และโครงสราง เนื้ อ หาหลั ก สู ต รครอบคลุ ม ครบถวน ทั น สมั ย การออกแบบวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและส9งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต มีระบบปรับปรุงอย9าง
ต9อเนื่ อง มี วิธี การเผยแพร9รายละเอี ย ดหลั กสู ตรเพื่ อใหกลุ9 มเปˆ าหมายในอนาคตและนิ สิ ต ปl จ จุ บั น เขาถึ งได
การประเมินผลผูเรียนมีขั้นตอน กระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย มีมาตรฐานในการวัดและประเมินอย9างเป[น
ธรรมสอดคลองเหมาะสมกับรายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง และนําขอมูลยอนกลับมาจากผูสอน เพื่อใช
ปรั บ ปรุงการเรี ย นรู ของนิ สิ ต มี ร ะบบอุ ทธรณ0 ร องทุ ก ข0 ผ ลการใหคะแนนที่ นิ สิ ต รั บ ทราบสามารถเขาถึ งได
มีขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต9อการประเมินและการจัดการขอรองเรียนจากนิสิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู'
1. มหาวิทยาลัยมีหอสมุดกลางในการใหบริการสื่อการเรียนรูในหองสมุด โดยสํานักหอสมุดไดดําเนินการ
สํารวจความตองการหนั งสือ ตํารา หรือสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส0 ที่ เกี่ ยวของกับ สาขาวิชาพลศึกษา ใหเหมาะสม
เพียงพอพรอมใชงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร และดําเนินการจัดซื้อตามความตองการของ
อาจารย0ประจําหลักสูตร อาจารย0ผูสอน และใหบริการสืบคนหนังสือ เอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ0 เพื่อสะดวก
ในการเรียนการสอนการจัด ทํ าวิทยานิ พนธ0ทัน ต9อกระแสการเปลี่ย นแปลงทางวิชาการ มีการประเมิน การ
ใหบริการผ9านระบบออนไลน0และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการใหบริการต9อไป
2. คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร กศ.ม. พลศึกษา ไดจัดใหมีหองปฏิบัติการสาขาวิชาLABสําหรับ
ใหบริ ก ารนิ สิ ต เกี่ ย วกั บ การคนควาในสาขาวิ ช าของตน เช9 น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย โปรแกรม
คอมพิวเตอร0 การฝ†กบริการสรางแบบฝ†ก แบบทดสอบทางพลศึกษาและกีฬา การทดสอบสมรรถภาพดวย
เครื่องทดสอบต9าง ๆ
3. สํานักคอมพิวเตอร0ไดใหบริการคอมพิวเตอร0 และสื่ออิเล็กทรอนิกส0 เพื่อใหนิสิตไดคนควาเอกสารการ
เรีย นการสอนไดอย9 างทั น ที ทั น สมัย ทั้ งในดานการศึ กษาและการวิจั ย ใหบริการ Wifi ในการเชื่อมต9อโลก
ออนไลน0เพื่อสามารถคนควาไดทุกที่ทุกเวลาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐาน สิ่งแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย ใหกับบุคลากรและนิสิต ที่มี
ความตองการพิเศษเกี่ยวกับที่จอดรถ การจัดทางลาดสําหรับผูพิการโดยคํานึงถึงความเพียงพอ เหมาะสมและ
ทันสมัย รวมทั้งการสรางอาคารใหม9 ๆ เป[นไปตามหลักอารยะสถาปlตย0ที่พรอมรองรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ
7. ตัวบ8งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ8งชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรอย9างนอยรอยละ 80 มีส9วนร9วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

ปAการศึกษา
ปAที่ 1 ปAที่ 2 ปAที่ 3 ปAที่ 4 ปAที่ 5
X
X
X
X
X
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2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห9งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ0ภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย9างนอยก9อนการเป_ดสอนในแต9ละ
ภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ0ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดปYการศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปYการศึกษา
6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อย9างนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เป_ดสอนในแต9ละปYการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ0การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปYที่แลว
8. อาจารย0ใหม9ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารย0ประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย9างนอยปYละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม9นอยกว9ารอยละ 50 ต9อปY
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปYสุดทาย/บัณฑิตใหม9ที่มีต9อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม9นอยกว9า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต9อบัณฑิตใหม9 เฉลี่ยไม9นอยกว9า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ8งชี้บังคับที่ต'องดําเนินการ (ข'อ 1 - 5) ในแต8ละปA
ตัวบ8งชี้บังคับ (ข'อที่)
รวมตัวบ8งชี้ในแต8ละปA

ปAการศึกษา
ปAที่ 1 ปAที่ 2 ปAที่ 3 ปAที่ 4 ปAที่ 5
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
1-5
12

5
1-5
12

5
1-5
12

5
1-5
9

5
1-5
11
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ!การสอน
1.1.1 กําหนดใหคณาจารย0เขียนประมวลรายวิชาของรายวิชาที่สอน (มีรายละเอียดของแผนกลยุทธ0
และการระบุรายละเอียดของการปรับปรุงประมวลรายวิชาในแต9ละปYการศึกษา)
1.1.2 ประชุมร9วมของคณาจารย0ผูสอนในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา
หรือขอเสนอแนะของอาจารย0ที่มีความรูในการใชกลยุทธ0การสอน
1.1.3 สอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม หรือการ
สนทนากับกลุ9มนิสิต ระหว9างภาคเรียน โดยอาจารย0ผูสอน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย!ในการใช'แผนกลยุทธ!การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคเรียน โดยระบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
1.2.2 อาจารย0ผูสอนประเมินประสิทธิภาพการสอน โดยใชผลการประเมินของนิสิตในแต9ละรายวิชา
เพื่อใชเป[นผลปˆอนกลับในการปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปdจจุบัน และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประเมินการสอนจากนิสิตโดยมีอาจารย0ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการติดตามขอมูล และนําเสนอ
ผูเกี่ยวของ
2.2 โดยผู'ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู'ประเมินภายนอก
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน9วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เกี่ยวของทาง
การศึกษา
2.3 โดยผู'ใช'บัณฑิต และผู'มีส8วนได'ส8วนเสียอื่น ๆ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ9 ง ชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ7
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต9ละรายวิชาจะทําใหทราบปlญหาของการบริหาร
หลักสูตร กรณีที่พบปlญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเป[นการปรับปรุงย9อย
ซึ่งทําไดตลอดเวลาที่พบปlญหา สําหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ปY ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแต8งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย!ผู'รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย!ประจําหลักสูตร

- 47 -

มคอ.2 ปริญญาโท

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย!ผู'รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย!ประจําหลักสูตร
1. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/ สาขา

นายสุนทรา กล'าณรงค!
Ph.D. (Human Movement) University of South Australia,
Australia, 2549
กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2526
กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา, 2522
ผูช9วยศาสตราจารย0

ตําแหน8งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
ประสาร ทองเอื้อ, สุนทรา กลาณรงค0 และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2558). “การพัฒนาเครื่องฝ†กการ
ปะทะเพื่อสรางความแข็งแรงกลามเนื้อขาและหลังของนักกีฬามวยปล้ํา”. วารสารวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยีการกีฬา. 15(2) , 43 - 58.
สุริยัณฑ0 หัวหิน, สุนทรา กลาณรงค0 และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2558). “การศึกษาวิเคราะห0ทักษะ
การทําคะแนนในการแข9งขันกีฬาปlนจักสีลัต”. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. 7(1) , 1 - 12.
ป_ยะ สินยัง, สุนทรา กลาณรงค0 และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2557). “สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของ
กั บ สุ ข ภ าพ ของนั กเรี ย นโรงเรี ย นมาตรฐาน สากล จั ง ห วั ด ตรั ง ,” วารสารศึ ก ษ าศาสตร0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0 วิทยาเขตปlตตานี. 25(3), 59 - 70.
บทความวิจัย
ยุทธนา มยะกล ,นอม สังข0ทอง และสุนทรา กลาณรงค0. (2558). “สมรรถภาพกลไลของนักเรียนโรงเรียน
กีฬาเขตภาคใตในสังกัดสถาบันการพลศึกษา”. วารสารอัล-นูรบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.
10(18), 129 - 136.
วิทวัฒน0 บุญสนอง,สุนทรา กลาณรงค0และนอม สังข0ทอง. (2558). “สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ
กําลังพลกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค9ายเสนาณรงค0”. วารสารอัล-นูรบัณฑิตวิทยา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 10(19), 129 - 139.
วุฒิพงษ0 บุญสนอง,นอม สังข0ทอง และสุนทรา กลาณรงค0. (2558). “เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่
6 ในจังหวัดสงขลาที่มีต9อวิชาพลศึกษา”. วารสารอัล-นูรบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 10(19),
141 - 154.
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นายน'อม สังข!ทอง
กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2531
ศศ.บ. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร0, 2525
รองศาสตราจารย0

ตําแหน8งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
นําโชค บัวดวง ,นอม สังข0ทอง และกิตติธัช คงชะวัน. (2556). “สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปYที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา”.วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร0. 8(23),75 - 90.
ยุทธนา มยะกล ,นอม สังข0ทอง และสุนทรา กลาณรงค0. (2558). “สมรรถภาพกลไลของนักเรียนโรงเรียน
กีฬาเขตภาคใตในสังกัดสถาบันการพลศึกษา”. วารสารอัล-นูรบัณฑิตวิทยามหาวิทยาลัยฟาฏอนี.
10(18),129 - 136.
วิทวัฒน0 บุญสนอง,สุนทรา กลาณรงค0และนอม สังข0ทอง. (2558). “สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ
กําลังพลกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค9ายเสนาณรงค0”. วารสารอัล-นูรบัณฑิตวิทยา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 10(19), 129 - 139.
วุฒิพงษ0 บุญสนอง,นอม สังข0ทอง และสุนทรา กลาณรงค0. (2558). “เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปYที่
6 ในจังหวัดสงขลาที่มีต9อวิชาพลศึกษา”. วารสารอัล-นูรบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 10(19),
141 - 154.
3. ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ/ สาขา

นางวิไลพิน แก'วเพ็ง
ปร.ด. (วิทยาศาสตร0การออกกําลังกายและการกีฬา)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
วท.ม. (วิทยาศาสตร0การกีฬา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม9, 2547
ศษ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม9, 2544
อาจารย0

ตําแหน8งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บรรณวิทย0 เสือสุวรรณ,วิไลพิน ทองประเสริฐ และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2559). “ผลการใช
โปรแกรมการฝ†กจินตภาพต9อความแม9นยําในการเสิร0ฟวอลเลย0บอลแบบการกระโดดเสิร0ฟ
มือบน” การประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" คณะ
ศึกษาศาสตร0 มหาวิทยาลัยทักษิณ. (หนา 1- 11) วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ. .
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สมชาย ตุละ, วิไลพิน ทองประเสริฐ และชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม. (2558). “แรงจูงใจในการออก
กําลังกายของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา,” ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา “อภิวัฒน0การเรียนรู: หนทางสู9การ
เปลี่ยนแปลง”. (หนา 125). วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558, ณ โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอ
หาดใหญ9 จังหวัดสงขลา.
ศิขร โล9ห0พงค0, สุนทรา กลาณรงค0 และวิไลพิน แกวเพ็ง. (2558). “ผลการฝ†กความแข็งแรงของ
กลามเนื้อแขนท9อนล9างโดยวิธีฝ†กดวยดัมเบลที่มีต9อความแม9นยําในการตีลูกเปตอง” วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร0 สาขาวิชาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี. 7(1), 127 134.
* หมายเหตุ นางวิไลพิน แกวเพ็ง เดิม นางสาววิไลพิน ทองประเสริฐ
4. ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขา

นายชัยลิขิต สร'อยเพชรเกษม
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547
กศ.ม. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก, 2530
กศ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2526
อาจารย0

ตําแหน8งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
วัชรียา เหล็มหมาด, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และเรวดี กระโหมวงศ0. (2559). “การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
จั ด การเรี ย นรู แบบร9 ว มมื อ โดยใชเทคนิ ค จิ๊ ก ซอว0 เพื่ อ ปˆ อ งกั น ปl ญ หายาเสพติ ด ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปYที่ 3”. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 12(3), 75 - 82.
โนร0ลัยลา โต•ะประดู9, ชัยลิขิต สรอยเพชรเกษม และสุเทพ สันติวรานนท0. (2558). “ปlจจัยบางประการที่
สัมพั น ธ0กับ ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลามในเขตจังหวัด สตูล ”.วารสารอัล -นู ร
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2. มีความสามารถในการเป[นผูนําการจัดการดานพลศึกษาและกีฬา
3. มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห0 สังเคราะห0 และวิจยั
ทางดานพลศึกษาและกีฬาอย9างเป[นระบบ
4. สามารถประยุกต0องค0ความรู ประสบการณ0ทางพลศึกษาและกีฬาไป
พัฒนาวิชาชีพ และสังคม

เหตุผลการปรับปรุง
ไม9เปลี่ยนแปลง

ไม9เปลี่ยนแปลง

ไม9เปลี่ยนแปลง
ปรับเปลีย่ นวัตถุประสงค0 เพื่อใหทันสมัย มี
ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในปlจจุบันและความตองการของสังคม
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4. สามารถนําองค0ความรู และประสบการณ0ทางพลศึกษาไปพัฒนา
อาชีพ และสังคม
5. มีจิตวิญญาณของความเป[นครู ดํารงตนอยู9ในกรอบจรรยาวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ
5.จํานวนหน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม8น'อยกว8า 39 หน8วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาและวิจัย ไม8น'อยกว8า 6 หน8วยกิต
หมวดวิชาเอก
ไม8น'อยกว8า 21 หน8วยกิต
วิชาบังคับ
15 หน9วยกิต
วิชาเลือก
ไม9นอยกว9า 6 หน9วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ!
ไม8น'อยกว8า 12 หน8วยกิต
6. คําอธิบายรายวิชา
0320500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา
3(3-0-6)
English for Educational Graduate Study
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานดานการฟlง พูด อ9าน และ
เขียน เท9าที่จําเป[นสําหรับการเสริมการอ9านขอความภาษาอังกฤษ พบใน
สื่อสิ่งพิมพ0และอิเล็กทรอนิกส0ที่เกีย่ วของกับการศึกษาของแต9ละวิชา
เพื่อใหเกิดการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการศึกษาโดยถูกตอง
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Integration of Education Foundation
ศึกษา วิเคราะห0 และบูรณาการความรูพื้นฐานทางปรัชญา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร0ที่มีอิทธิพลต9อการศึกษารวมทั้ง
การประยุกต0การแกปlญหา การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
ตลอดจนผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต9างประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง
5. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ทางพลศึกษาและกีฬา
6. มีความสามารถในการใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางพลศึกษาและ
กีฬาไดอย9างมีประสิทธิภาพ
5.จํานวนหน8วยกิต
จํานวนหน8วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาและวิจัย
หมวดวิชาเอก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ!

เหตุผลการปรับปรุง

ไม9เปลี่ยนแปลง
ไม8น'อยกว8า 39 หน8วยกิต
ไม8น'อยกว8า 6 หน8วยกิต
ไม8น'อยกว8า 21 หน8วยกิต
15 หน9วยกิต
ไม9นอยกว9า 6 หน9วยกิต
ไม8น'อยกว8า 12 หน8วยกิต

0320500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตทางการศึกษา
3(3-0-6)
English for Educational Graduate Study
ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานดานการฟlง พูด อ9าน และเขียน
เท9าที่จําเป[นสําหรับการเสริมการอ9านขอความภาษาอังกฤษ พบในสื่อ
สิ่งพิมพ0และอิเล็กทรอนิกส0ทเี่ กี่ยวของกับการศึกษาของแต9ละวิชา เพื่อให
เกิดการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการศึกษาโดยถูกตอง
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Integration of Education Foundation
บูรณาการความรูพื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา
และเศรษฐศาสตร0ที่มีอิทธิพลต9อการศึกษารวมทั้งการประยุกต0การ
แกปlญหา การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจน
ผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต9างประเทศ

ปรับคําอธิบายรายวิชา ใหครอบคลุมเนื้อหา
และทันสมัย

ปรับคําอธิบายรายวิชา ใหครอบคลุมเนื้อหา
และทันสมัย
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0320511 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ วิ ธี ก ารวิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพในการพัฒนาองค0ความรูและการประยุกต0ใชทางการศึกษา การ
วิเคราะห0ปlญหา การกําหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัยตัว
แปร และสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกําหนดประชากรและการ
เลือกกลุ9มตัวอย9าง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บ

0319521 สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Exercise Physiology
ทฤษฏี และแนวคิ ด ของสรีรวิท ยาของการออกกํ าลังกายที่
เกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญพลังงานของร9างกาย การเพิ่มและการขจัด
แลกเตต การใชพลั งงานของร9างกาย การควบคุม ของระบบประสาท
การปรับใชระบบแอโรบิกและแอนแอโรบิกของร9างกายในสภาวะแวดลอม
ต9างๆ ศึกษาวิเคราะห0และอภิปรายผลการวิจัยทางดานสรีระวิทยาทั้งใน
และต9างประเทศฝ†กปฎิบัติทางดานสรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง

มคอ.2 ปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0320511 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา ใหครอบคลุมเนื้อหา
Educational Research
และทันสมัย
แนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใน
การพั ฒ นาองค0 ค วามรู และการประยุ ก ต0 ใชทางการศึ ก ษาการวิ เคราะห0
ปlญ หา การกําหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัยตัวแปรและ
สมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ9ม
ตัวอย9าง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและ
การวิเคราะห0ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผลขอมูลโดยใช
คอมพิวเตอร0 การเขียนเคาโครงการวิจัยและรายงานวิจัย ตลอดจนการ
พัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา
0319521 สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
3(2-2-5) ไม9เปลี่ยนแปลง
Advanced Exercise Physiology
ทฤษฏี แ ละแนวคิ ด ของสรี รวิ ท ยาของการออกกํ า ลั ง กายที่
เกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญพลังงานของร9างกาย การเพิ่มและการขจัด
แลกเตตการใชพลังงานของร9างกาย การควบคุมของระบบประสาท การ
ปรับใชระบบแอโรบิกและแอนแอโรบิกของร9างกายในสภาวะแวดลอมต9างๆ
ศึ ก ษาวิเคราะห0 แ ละอภิ ป รายผลการวิ จั ย ทางดานสรี ระวิท ยาทั้ งในและ
ต9างประเทศฝ†กปฎิบัติทางดานสรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
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0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5)
Management of Physical Education and Sports
วิ เคราะห0 ร ะบบพลศึ ก ษาและความเกี่ ย วของของระบบ
พลศึ ก ษากับ ระบบสังคมเศรษฐกิ จ วัฒ นธรรมและการเมือ ง แนวโนม
รูปแบบการจัดพลศึกษาและกีฬาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การ
วางแผนกลยุทธ0เพื่อพัฒนาการพลศึกษาและกีฬา การเลือกกลยุทธ0การ
พัฒนาพลศึกษาและกีฬาใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
วัฒ นธรรม การเมื อ ง เทคโนโลยีแ ละทรัพ ยากรในการบริห ารจั ด การ
ฝ†กปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ0ทางดานพลศึกษาและกีฬา
0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum and Instruction Development in
Physical Education
วิเคราะห0หลักสูตรพลศึกษาระดับต9าง ๆ ในปlจจุบัน และ
แนวโนมในอนาคต เปรียบเทียบหลักสูตรพลศึกษาของไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ศึกษา วิเคราะห0ปlญหาการใชหลักสูตร และการจัดการ
เรียนรูในปlจจุบันจากงานวิจัยฝ†กปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
พลศึกษาและศึกษาดูงาน
0319542 การทดสอบทางพลศึกษา
3(2-2-5)
Test in Physical Education
วิเคราะห0การทดสอบแบบต9างๆ ที่ใชในวงการพลศึกษา การ
จําแนกประเภทของการทดสอบ การสรางแบบทดสอบตามกลุ9มเปˆาหมาย
การวิเคราะห0ผลประเมินและการแปลผลการทดสอบ ฝ†กปฏิบัติการสราง
และหาคุณภาพแบบทดสอบ

หลักสูตรปรับปรุง
0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5)
Management of Physical Education and Sports
วิเคราะห0 ร ะบบพลศึ ก ษาและกี ฬ าและความเกี่ ย วของกั บ
ระบบสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง แนวโนมรูปแบบการจัดพล
ศึกษาและกีฬาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การวางแผนกลยุทธ0เพื่อ
พัฒนาการพลศึกษาและกีฬา การเลือกกลยุทธ0การพัฒนาพลศึกษาและกีฬา
ใหสอดคลองเหมาะสมกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม การเมื อ ง
เทคโนโลยีและทรัพยากรในการบริหารจัดการฝ†กปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ0
ทางดานพลศึกษาและกีฬา
0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum and Instruction Development in
Physical Education
วิเคราะห0หลักสูตรพลศึกษาระดับต9าง ๆ ในปlจจุบัน และ
แนวโนมในอนาคต เปรียบเทียบหลักสูตรพลศึกษาของไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ศึกษา วิเคราะห0ปlญหาการใชหลักสูตร และการจัดการ
เรียนรูในปlจจุบันจากงานวิจัย ฝ†กปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
พลศึกษาและศึกษาดูงาน
0319542 การทดสอบทางพลศึกษา
3(2-2-5 )
Test in Physical Education
วิเคราะห0แบบทดสอบแบบต9างๆ ที่ใชในการทดสอบทางพล
ศึกษา การจําแนกประเภทของแบบทดสอบ การสรางแบบทดสอบตาม
กลุ9มเปˆาหมาย การประเมิน การแปรผลและการวิเคราะห0ผลการทดสอบ
ฝ†กปฏิบัติการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบ

เหตุผลการปรับปรุง
ปรับคําอธิบายรายวิชา ใหครอบคลุมเนื้อหา
และทันสมัย

ไม9เปลี่ยนแปลง

ปรับคําอธิบายรายวิชา ใหครอบคลุมเนื้อหา
และทันสมัย
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0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5)
Research in Physical Education and Sports
หลั ก การแนวคิ ด ความหมาย กระบวนการวิ จั ย ทั้ ง เชิ ง
ปริม าณและคุณ ภาพ ในการพั ฒ นาองค0ค วามรูและประยุ กต0 ใชทางพล
ศึกษาและกีฬา การวิเคราะห0ปlญหา การกําหนดกรอบแนวคิดและการวาง
แผนการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การกําหนดประชากรและการเลือก
กลุ9มตัวอย9าง การสรางและพั ฒ นาเครื่องมือการวิจัย การเก็บ รวบรวม
ขอมูลและการวิเคราะห0ขอมูล ฝ†กเขียนเคาโครงวิจัยและนําเสนอ
0319611 กีฬากับสังคม
3(3-0-6)
Sports and Society
วิเคราะห0 ค วามสั ม พั น ธ0ระหว9างกีฬ ากั บ สั งคม วัฒ นธรรม
การเมือง การปกครองทั้งในอดีตและปlจจุบัน ปlจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพล
ต9อการกีฬาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ การวิเคราะห0แนวโนม
ทางการกี ฬ าในประเทศและต9 า งประเทศ โดยอาศั ย ปl จ จั ย และ
องค0ประกอบทางสังคมเป[นพื้นฐาน
0319612 พลศึกษาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Physical Education
วิเคราะห0เปรียบเทียบ ปรัชญาการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนวิ ช าพลศึ ก ษาโครงสรางและการจั ด การทางพลศึ ก ษาและกี ฬ าใน
บริบทต9างๆทั้งในประเทศไทยและต9างประเทศ

มคอ.2 ปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5) ปรับคําอธิบายรายวิชา ใหครอบคลุมเนื้อหา
Research in Physical Education and Sports
และทันสมัย
หลักการ ปรัชญาและกระบวนการวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับ
ศาสตร0ทางดานพลศึกษาและกีฬา โดยสามารถกําหนดปlญหาวิจัย ขอบเขต
การสรางเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การเลือกสถิติเพื่อใชในการ
วิจัย เพื่อนําไปใชในการเขียนโครงร9างวิจัย อันจะนําไปพัฒนาองค0ความรูที่
ใชในชีวิตประจําวันได
0319611 กีฬากับสังคม
3(3-0-6) ไม9เปลี่ยนแปลง
Sports and Society
วิเคราะห0ความสัมพันธ0ระหว9างกีฬากับสังคม วัฒนธรรม
การเมือง การปกครองทั้งในอดีตและปlจจุบัน ปlจจัยทางสังคมที่มีอทิ ธิพล
ต9อการกีฬาทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ การวิเคราะห0แนวโนม
ทางการกีฬาในประเทศและต9างประเทศ โดยอาศัยปlจจัยและองค0ประกอบ
ทางสังคมเป[นพื้นฐาน
0319612 พลศึกษาเปรียบเทียบ
3(3-0-6) ไม9เปลี่ยนแปลง
Comparative Physical Education
วิเคราะห0เปรียบเทียบ ปรัชญาการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาโครงสรางและการจัดการทางพลศึกษาและกีฬาในบริบท
ต9างๆทั้งในประเทศไทยและต9างประเทศ

- 60 หลักสูตรเดิม
0319613 พลศึกษาสําหรับผู'สูงอายุ
3(2-2-5)
Physical Education for Aging
วิเคราะห0การเปลี่ยนแปลงสภาพร9างกาย จิตใจ ระบบต9าง ๆ
ของร9างกาย ภาวะสุขภาพที่มผี ลเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพลศึกษา
สําหรับผูสูงอายุ การจัดแผนประเมินสุขภาพผูสูงอายุ การจัดกิจกรรม
ทางพลศึกษาที่เหมาะสมสําหรับการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ฝ†ก
วางแผนการจัดโปรแกรมการฝ†กและทดสอบสมรรถภาพสําหรับผูสูงอายุ
0319622 ชีวกลศาสตร!การเคลื่อนไหวขัน้ สูง
3(2-2-5)
Advanced Movement Biomechanics
แรงภายนอกและแรงภายในที่มีอิทธิพลต9อการเคลื่อนไหว
ผลที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวในการเล9นกีฬาของมนุษย0 การนําเทคนิค
หลักการทางชีวกลศาสตร0ไปใชในการพัฒนาการสอนและการฝ†กกีฬา
การศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ ฝ†กปฎิบัติทางชีวกลศาสตร0ที่เกีย่ วกับการ
สอนและการฝ†กกีฬา
0319623 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต!
3(3-0-6)
Applied Sports Psychology
การนําเทคนิคและกลวิธีทางจิตวิทยาการกีฬามาพัฒนา
ศักยภาพของนักกีฬา ฝ†กวิเคราะห0สถานการณ0ทางการกีฬา เพื่อนํา
จิตวิทยาการกีฬามาใชกับการฝ†กทักษะการแข9งขัน และการสอนพลศึกษา

มคอ.2 ปริญญาโท

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลการปรับปรุง
0319613 พลศึกษาสําหรับผู'สูงอายุ
3(2-2-5) ไม9เปลี่ยนแปลง
Physical Education for Aging
วิเคราะห0การเปลี่ยนแปลงสภาพร9างกาย จิตใจ ระบบต9าง ๆ
ของร9างกาย ภาวะสุขภาพที่มผี ลเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพลศึกษา
สําหรับผูสูงอายุ การจัดแผนประเมินสุขภาพผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมทาง
พลศึกษาที่เหมาะสมสําหรับการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ฝ†กวางแผนการ
จัดโปรแกรมการฝ†กและทดสอบสมรรถภาพสําหรับผูสูงอายุ
0319621 ชีวกลศาสตร!การเคลื่อนไหวขัน้ สูง
3(2-2-5) เปลีย่ นรหัสวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชา
Advanced Movement Biomechanics
ใหครอบคลุมเนื้อหา และทันสมัย
ความสําคัญของชีวกลศาสตร0การเคลื่อนไหว คิเนติกส0,คิเนเม
ติกส0 การวิเคราะห0การเคลื่อนไหว การนําเทคนิค หลักการทางชีวกลศาสตร0
ไปใชในการพัฒนาการสอนและการฝ†กกีฬาการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของ
ฝ†กปฎิบัติทางชีวกลศาสตร0ที่เกี่ยวกับการสอนและการฝ†กกีฬา
0319622 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต!
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา หน9วยกิต และเปลี่ยนแปลง
Applied Sports Psychology
เพื่อใหมีความชัดเจนดานกระบวนการสอน
การใชทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาการกี ฬ า เทคนิ ค และกลวิธี ท าง และสอดคลองกับกลุม9 เปˆาหมายมากยิ่งขึ้น
จิตวิทยาการกีฬาในการสอนพลศึกษาและกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียน ฝ†กวิเคราะห0สถานการณ0ทางการกีฬา โดยนําจิตวิทยาการกีฬามาใช
กับการฝ†กทักษะการแข9งขันและการสอนพลศึกษา

มคอ.2 ปริญญาโท

- 61 หลักสูตรเดิม
0319624 โภชนาการเพื่อสุขภาพและสมรรถนะทาง
3(3-0-6)
การกีฬา
Nutrition for Health and Sport Performance
ความสําคัญของโภชนาการที่มตี 9อการออกกําลังกายและกีฬา
ปlจจัยที่มีผลต9อค9าสมดุลพลังงานในภาวะปกติ ขณะออกกําลังกาย และ
เพื่อการแข9งขันของบุคคลในแต9ละวัยการประเมินภาวะทางโภชนาการ
การวางแผนและการจัดโภชนาการที่เหมาะสมกับนักกีฬาในสภาวะต9าง ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวของและการประยุกต0
0319632 การจัดการอุปกรณ!และสิ่งอํานวยความสะดวก 3(2-2-5)
ด'านกีฬา
Sport Facilities and Equipment Management
หลักการจัดการอุปกรณ0และสิ่งอํานวยความสะดวกดานกีฬา
ลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานการบํารุงรักษาวิธีการพัฒนาของอุปกรณ0
และสิ่งอํานวยความสะดวก
0319633 การจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
3(2-2-5)
Community Recreation andSportsManagement
วิเคราะห0ปlญหาการจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
มาตรฐานคุณภาพและวิธีประเมินการจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
ฝ†กปฏิบัติการจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง
0319623 โภชนาการเพื่อสุขภาพและสมรรถนะทาง
3(3-0-6)
การกีฬา
Nutrition for Health and Sport Performance
ความสําคัญของโภชนาการที่มตี 9อการออกกําลังกายและกีฬา
ปlจจัยที่มีผลต9อค9าสมดุลพลังงานในภาวะปกติ ขณะออกกําลังกาย และเพื่อ
การแข9งขันของบุคคลในแต9ละวัยการประเมินภาวะทางโภชนาการ การ
วางแผนและการจัดโภชนาการทีเ่ หมาะสมกับนักกีฬาในสภาวะต9าง ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวของและการประยุกต0
0319632 การจัดการอุปกรณ!และสิ่งอํานวยความสะดวก 3(2-2-5)
ด'านกีฬา
Sport Facilities and Equipment Management
หลักการจัดการอุปกรณ0นวัตกรรมทางการศึกษาและสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานกีฬา ลักษณะคุณภาพและมาตรฐานการ
บํารุงรักษาวิธีการพัฒนาของอุปกรณ0และสิ่งอํานวยความสะดวก
0319633 การจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
3(2-2-5)
Community Recreation andSportsManagement
วิเคราะห0ปlญหาการจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
มาตรฐานคุณภาพและวิธีประเมินการจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
ฝ†กปฏิบัติการจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน

เหตุผลการปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสวิชา

ปรับคําอธิบายรายวิชา ใหครอบคลุมเนื้อหา
และทันสมัย

ไม9เปลี่ยนแปลง

- 62 หลักสูตรเดิม
0319643 การนิเทศทางพลศึกษา
3(2-2-5)
Supervision in Physical Education
ความสําคัญ หนาที่และความรับผิดชอบของผูนิเทศพลศึกษา
หลักการวิธีการและปlญหาในการนิเทศทางพลศึกษาการใชนวัตกรรมใน
การพัฒนาการเรียนรูทางพลศึกษา การนิเทศทางพลศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝ†กปฏิบัติการนิเทศทางพลศึกษา
0319652 การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5)
Seminar in Physical Education and Sports
ศึกษาและวิเคราะห0การพลศึกษาและกีฬาในปlจจุบันและ
อนาคต การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬา การวิจยั และการพัฒนาทาง
พลศึกษาและกีฬา นําเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0319653 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางพลศึกษาและกีฬา 3(0-9-0)
Selected Topics in Physical Education and sports
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับพลศึกษาและกีฬา ที่ผูเรียนสนใจตาม
คําแนะนําของผูสอนอย9างเป[นระบบ นําเสนอดวยวาจาและเขียนรายงาน

หลักสูตรปรับปรุง
0319643 การนิเทศทางพลศึกษา
3(2-2-5)
Supervision in Physical Education
ความสําคัญ หนาที่และความรับผิดชอบของผูนิเทศพลศึกษา
หลักการวิธีการและปlญหาในการนิเทศทางพลศึกษาการใชนวัตกรรมในการ
พัฒนาการเรียนรูทางพลศึกษา การนิเทศทางพลศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝ†กปฏิบัติการนิเทศทางพลศึกษา
0319652 การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา
3(2-2-5)
Seminar in Physical Education and Sports
วิเคราะห0พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของการพลศึกษาและ
กีฬาในอดีต ปlจจุบันและอนาคต การวิจัยและการพัฒนาทางพลศึกษาและ
กีฬา นําเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0319653 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางพลศึกษาและกีฬา 3(0-9-0)
Selected Topics in Physical Education and sports
คนควาเกี่ยวกับพลศึกษาและกีฬา ที่เกี่ยวของกับการเรียนการ
สอนทางพลศึกษา นวัตกรรม การวิจัย ที่ผูเรียนสนใจตามคําแนะนําของ
ผูสอนอย9างเป[นระบบ นําเสนอดวยวาจาและเขียนรายงาน
0319691 วิทยานิพนธ!
12(0-36-0) 0319691 วิทยานิพนธ!
12(0-36-0)
Thesis
Thesis
คนควาและทํ า วิ จั ย ทางดานพลศึ ก ษา สามารถตี พิ ม พ0 ใ น
คนควาและทําวิจยั ทางดานพลศึกษาและกีฬาสามารถตีพิมพ0
วารสารหรือสิ่งพิมพ0ทางวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือนําเสนอต9อ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ0ทางวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองหรือนําเสนอ
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
ต9อที่ประชุมวิชาการที่มรี ายงานการประชุม

มคอ.2 ปริญญาโท
เหตุผลการปรับปรุง
ไม9เปลี่ยนแปลง

ปรับคําอธิบายรายวิชา ใหครอบคลุมเนื้อหา
และทันสมัย

ปรับคําอธิบายรายวิชา ใหครอบคลุมเนื้อหา
และทันสมัย

ปรับคําอธิบายรายวิชา ใหครอบคลุมเนื้อหา
และทันสมัย
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มคอ 2 ปริญญาโท

ภาคผนวก ง
ข'อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว8าด'วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป!นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
เกิ ด ประโยชน* ต+ อนิ สิ ต และเป! น ไปตามมาตรฐานการศึ กษา อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห+ ง
พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ ในการประชุ มครั้ ง 8/2559
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 จึงออกขอบังคับไวดังต+อไปนี้
ขอ ๑ ขอบั งคั บนี้ เรี ยกว+า “ขอบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณ ว+าดวย การศึ กษาระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา
พ.ศ. 2559”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแต+วันถัดจากวันประกาศเป!นตนไป และใชสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เริ่มเขาศึกษาตั้งแต+ปCการศึกษา ๒๕๕๙ เป!นตนไป
ขอ 3 ใหขอบั งคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าดวย การศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 และ
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ยังมีผลบังคับใชกับนิสิตที่เริ่มเขาศึกษาก+อนปCการศึกษา 2559 ในขอที่ว+าดวย
การจําแนกสภาพนิสิต การพนสภาพนิสิต และการอนุมัติใหปริญญาจนกว+านิสิตดังกล+าวจะสําเร็จการศึกษา
หรือพนจากสภาพการเป!นนิสิต
ขอ 4 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยใหใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ขอ 5 การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งไม+ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
และไม+ไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นใดกําหนดไว ใหนําเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป!นรายกรณี และแจงผล
การพิจารณาใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 6 ในขอบังคับนี้
“ส+วนงานวิชาการ” หมายความว+า ส+วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักดานการจัด
การศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“อธิการบดี” หมายความว+า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
“หัวหนาส+วนงานวิช าการ” หมายความว+า หั วหนาส+วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิ จ
หลักดานการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“หั วหนาภาควิ ช าหรื อ ประธานสาขาวิ ช า” หมายความว+ า หั ว หนาภาควิ ช าหรือ ประธาน
สาขาวิชาที่หัวหนาส+วนงานวิชาการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ลักษณะเดียวกับหัวหนาภาควิชา

-๒“นิสิต” หมายความว+า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและใหหมายความรวมถึงนิสิตนักศึกษาจาก
สถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
“นายทะเบี ย น” หมายความว+า ผู ที่ มหาวิ ทยาลั ย แต+งตั้ งใหควบคุ มดู แลทะเบี ย นนิ สิ ต ของ
วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความว+า หน+วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียนนิสิต
ของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย
“งานรายวิชา” หมายความว+า การเรียนรายวิชาที่กําหนดตามโครงสรางหลักสูตรซึ่งไม+รวม
วิทยานิพนธ*และการคนควาอิสระ
“วิ ท ยานิ พ นธ*” หมายความว+า รายงานทางวิ ช าการที่ นิ สิ ต เรี ย บเรี ย งขึ้ น จากงานวิ จั ย
เพื่ อเสนอเป! น ส+ ว นหนึ่ งของการศึ กษาตามเงื่อนไขของหลั กสู ต รมหาบั ณ ฑิ ต หรื อหลั กสู ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง
เรียกว+า ดุษฎีนิพนธ*
“การคนควาอิสระ” หมายความว+า การศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการวิจัยซึ่งก+อใหเกิ ด
ผลงานทางวิชาการที่เรียกว+า รายงานการคนควาอิสระ หรือสารนิพนธ** หรือภาคนิพนธ* เพื่อเสนอเป!นส+วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต
หมวดที่ ๑
ประเภทนิสิตและระบบการจัดการศึกษา
ขอ 7 ประเภทของนิสิต แบ+งออกเป!น ๔ ประเภท ดังนี้
7.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม+เต็มเวลาในระบบการศึกษา
ภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทํางานและอาจเรียนนอกเวลาทํางานบางส+วนก็ได
7.๒ นิ สิ ต ภาคพิ เศษ หมายถึ ง นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นเต็ มเวลาและไม+ เต็ ม เวลาในระบบ
การศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเรียนนอกเวลาทํางานและอาจเรียนในเวลาทํางานบางส+วนก็ได
7.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเขาเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
7.๔ นิ สิ ต อาคั น ตุ ก ะ หมายถึ ง นิ สิ ต จากสถาบั น อื่ น ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นบางรายวิ ช าที่
มหาวิทยาลัยเปSดสอน
ขอ ๘ ระบบการจัดการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปCการศึกษาใหจัดการศึกษา ดังนี้
๘.๑ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคปกติ แบ+ งออกเป! น ๒ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเป!นภาคเรียนหนึ่งของปC
การศึกษาดวยก็ได
๘.๒ การจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นิ สิ ต ภาคพิ เศษ แบ+ งออกเป! น ๓ ภาคเรี ย น ประกอบดวย
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนฤดูรอน
๘.๓ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไม+นอยกว+า ๑๘
สัปดาห* โดยใหมีระยะเวลาเรียนไม+นอยกว+า ๑๕ สัปดาห*
๘.๔ ภาคเรียนฤดูรอน ใหมี จํานวนชั่ วโมงการเรียนในแต+ล ะรายวิชาเท+ ากั บ จํานวนชั่ว โมง
การเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคเรียนที่ ๒

-๓๘.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปCการศึกษาใหนับช+วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และ
ภาคเรียนฤดูรอนต+อเนื่องกัน
ขอ 9 “หน+ว ยกิ ต ” หมายถึ ง หน+ว ยที่ แ สดงปริ มาณการศึ กษาที่ กํา หนดไวในหลั กสู ต รในระบบ
ทวิภาค
9.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปUญหา ไม+นอยกว+า ๑๕ ชั่วโมงต+อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต
9.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝWกหรือทดลองไม+นอยกว+า ๓๐ ชั่วโมงต+อภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต
9.๓ การฝWกงานหรือฝWกภาคสนามที่ใชเวลาฝWกไม+นอยกว+า ๔๕ ชั่วโมงต+อภาคการศึกษาปกติ
ใหมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต
9.๔ การทํ า โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไดรั บ มอบหมาย ที่ ใชเวลาทํ า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไม+นอยกว+า ๔๕ ชั่วโมง ต+อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต
9.๕ การคนควาอิสระหรือการทําวิทยานิพนธ* ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไม+นอยกว+า ๔๕ ชั่วโมง
ต+อภาคการศึกษาปกติ ใหมีค+าเท+ากับ ๑ หน+วยกิต
หมวดที่ ๒
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 10 การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดเป!น ๔ ประเภทดังนี้
10.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป!นหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป!นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท+ามาแลว ใหมีจํานวนหน+วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม+นอยกว+า ๒๔ หน+วยกิต
10.๒ หลักสูตรปริญญาโท เป!นหลักสูตรการศึกษาที่ส+งเสริมความกาวหนาทางวิชาการและ
หรื อ การวิ จั ย ในสาขาวิ ช าต+ า ง ๆ ในระดั บ สู งกว+ า ขั้ น ปริ ญ ญาตรี แ ละประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ใหมี จํ า นวน
หน+วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม+นอยกว+า ๓๖ หน+วยกิต โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเป!น ๒ แผน คือ
10.๒.๑ แผน ก เป!นแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ* ดังนี้
(๑) แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๓๖ หน+วยกิต โดยหลักสูตร
อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่ มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไม+นับหน+วยกิต แต+ตอง
เป!นไปตามหลักเกณฑ*ของมหาวิทยาลัย และตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
(๒) แบบ ก ๒ ทํ าวิ ท ยานิ พ นธ* ไม+น อยกว+า ๑๒ หน+ว ยกิ ต และศึ ก ษางาน
รายวิชาอีกไม+นอยกว+า ๑๒ หน+วยกิต
10.๒.๒ แผน ข เป! น แผนการศึ ก ษาที่ เ นนการศึ ก ษางานรายวิ ช าโดยไม+ ต องทํ า
วิทยานิพนธ* แต+ตองมีรายวิชาที่เป!นการคนควาอิสระ ๖ หน+วยกิต
ทั้งนี้สาขาวิชาใดเปSดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ดวย
10.๓ หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง เป! น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ ส รางเสริ มความ
เชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป!นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปC หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท+ามาแลว ใหมี
จํานวนหน+วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม+นอยกว+า ๒๔ หน+วยกิต

-๔10.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป!นหลักสูตรการศึกษาที่ส+งเสริมการสรางองค*ความรูใหม+และ
หรือความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต+าง ๆ ในระดับสูงกว+าปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ใหมี จํา นวนหน+ วยกิ ต ตลอดหลั กสูต ร ไม+ น อยกว+า ๔๘ หน+ วยกิ ต สํ าหรับ ผู เขาศึกษาที่ สํ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท+า และไม+นอยกว+า ๗๒ หน+วยกิต สําหรับผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท+าที่มีผลการเรียนดีมากโดยจัดหลักสูตรการศึกษาเป!น ๒ แบบ คือ
10.๔.๑ แบบ ๑ เป!นแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ*ที่ก+อใหเกิด
ความรูใหม+ โดยหลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดย
ไม+นับหน+วยกิต แต+ตองเป!นไปตามหลักเกณฑ*ของมหาวิทยาลัย และตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท+า จะตองทํา
วิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๔๘ หน+วยกิต
แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท+า จะตองทํา
วิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๗๒ หน+วยกิต
ทั้ งนี้ วิ ท ยานิ พ นธ*ต าม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมี ม าตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
10.๔.๒ แบบ ๒ เป!น แผนการศึ ก ษาที่ เนนการวิ จั ย โดยมี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ*ที่ มี
คุณภาพสูง และก+อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท+า จะตองทํา
วิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๓๖ หน+วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม+นอยกว+า ๑๒ หน+วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู เขาศึ กษาที่ สํ าเร็ จ การศึ กษาปริญ ญาตรีห รือ เที ย บเท+า ตองทํ า
วิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๔๘ หน+วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม+นอยกว+า ๒๔ หน+วยกิต
ทั้ งนี้ วิ ท ยานิ พ นธ*ต าม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมี ม าตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
ขอ 11 ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดดังนี้
11.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชเวลา
การศึกษา ไม+เกิน ๓ ปCการศึกษา
11.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหใชเวลาการศึกษาไม+เกิน ๕ ปCการศึกษา
11.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาดังนี้
11.๓.๑ ผู เขาศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี แ ลวเขาศึ ก ษาต+อ ในระดั บ
ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาไม+เกิน ๘ ปCการศึกษา
11.๓.๒ ผู เขาศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโทแลวเขาศึ ก ษาต+อ ในระดั บ
ปริญญาเอก ใหใชเวลาการศึกษาไม+เกิน ๖ ปCการศึกษา

-๕หมวดที่ ๓
อาจารย.ระดับบัณฑิตศึกษา
ขอ 12 อาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
12.๑ อาจารย* ป ระจํ า หมายถึ ง บุ ค คลที่ ดํ า รงตํ า แหน+ ง อาจารย* ผู ช+ ว ยศาสตราจารย*
รองศาสตราจารย* และศาสตราจารย* ในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
12.๒ อาจารย*ป ระจําหลักสู ตร หมายถึ ง อาจารย*ป ระจําที่ มีคุณ วุฒิ ต รงหรือสั มพั น ธ*กับ
สาขาวิช าของหลั กสู ตรที่ เปS ด สอน ซึ่งมี หนาที่ ส อนและคนควาวิจั ยในสาขาวิช าดังกล+ าว ทั้ งนี้ สามารถเป! น
อาจารย*ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แต+ตองเป!นหลักสูตรที่อาจารย*ผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ*กับสาขาวิชาของหลักสูตร
12.๓ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ใน
การบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต+การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยู+ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัด การศึ กษา โดยจะเป! น อาจารย* ผู รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รเกิ น กว+า ๑ หลั กสู ต รในเวลาเดี ย วกั น ไม+ ได ยกเวน
พหุ วิ ท ยาการหรื อ สหวิ ท ยาการ ใหเป! น อาจารย* ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รไดอี ก หนึ่ ง หลั ก สู ต รและอาจารย*
ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไม+เกิน ๒ คน
ในแต+ละหลักสูตรที่เปSดสอนระดับ บัณฑิ ตศึกษาใหมีอาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูต ร
โดยแต+งตั้งในรูปของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
12.๔ อาจารย*ผูสอน หมายถึง อาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ที่ไดรับแต+งตั้งจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาที่ในรายวิชาหรือบางหัวขอใน
แต+ละรายวิชา
12.๕ อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาทั่ ว ไป หมายถึ ง อาจารย* ป ระจํ า ที่ ไ ดรั บ การแต+ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการประจําส+วนงานที่หลักสูตรสังกัด โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ
ทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนิสิตใหสอดคลองกับหลักสูตร และแนวทาง
ปฏิ บั ติต+ าง ๆ ตลอดจนเป! น ที่ ป รึกษาของนิ สิ ตในเรื่องอื่ น ตามความจํ าเป! น และเหมาะสม โดยใหอาจารย* ที่
ปรึกษาทั่วไปทําหนาที่จนกระทั่งนิสิตมีอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักหรืออาจารย*ที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ
12.๖ อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรที่ไดรับแต+งตั้ง
จากบัณ ฑิ ตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิ ดชอบหลักสูตร ใหรับ ผิด ชอบกระบวนการ
เรียนรูเพื่อวิทยานิพนธ*ของนิสิตเฉพาะราย เช+น การพิจารณาเคาโครง การใหคําแนะนําและการควบคุมดูแล
รวมทั้งการประเมินความกาวหนา การสอบวิทยานิพนธ* การตีพิมพ*เผยแพร+ผลงานวิทยานิพนธ*ของนิสิต
12.๗ อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ* ร+ ว ม หมายถึ ง อาจารย* ป ระจํ า หรื อ ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกที่ไดรับแต+งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทํา
หนาที่ร+วมกับอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักในการพิจารณาเคาโครง รวมทั้งช+วยเหลือใหคําแนะนําและ
ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ*ของนิสิต

-๖12.๘ อาจารย*ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ หมายถึง อาจารย*ประจําหลักสูตรที่ไดรับแต+งตั้ง
จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะ กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย*ที่มีคุณสมบัติตามขอ
12.๖ และ 12.๗ สามารถทํ า หนาที่ เป! น อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาการคนควาอิ ส ระไดดวย โดยใหรั บ ผิ ด ชอบ
กระบวนการเรี ย นรู เพื่ อ การคนควาอิ ส ระของนิ สิ ต รวมทั้ ง ช+ ว ยเหลื อ ใหคํ า แนะนํ า และควบคุ ม ดู แ ลการ
การคนควาอิสระของนิสิต
12.๙ อาจารย* ผู สอบวิ ท ยานิ พ นธ* หมายถึ ง อาจารย* ป ระจํ า หลั ก สู ต รและผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบันที่ไดรับแต+งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
12.๑๐ ผู ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก หมายถึ ง ผู ที่ มิไดเป! น อาจารย* ป ระจํ าที่ ไดรั บ แต+ งตั้ งจาก
บั ณ ฑิ ต วิ ทยาลั ย โดยการเสนอชื่ อของคณะกรรมการผู รับ ผิด ชอบหลั กสู ต ร ใหทํ า หนาที่ อาจารย* ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ*ร+วม หรือสอบวิทยานิพนธ* ในกรณีที่เป!นสาขาที่ขาดแคลนและมีความจําเป!นอย+างยิ่งอาจแต+งตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเป!นอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักไดโดยอนุโลม
12.๑๑ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มิไดเป!นอาจารย*ประจําที่ไดรับแต+งตั้งจากบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ใหทําหนาที่บางส+วนในการเรียนการสอน
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึกษา โดยผู ที่ ไดรั บ แต+ งตั้ งนั้ น ไม+ มีคุณ วุฒิ ท างการศึ กษาและหรือตํ าแหน+ งทางวิช าการตามที่
กําหนดในหนาที่ นั้ น ๆ แต+มีความเชี่ย วชาญ หรือชํ านาญเฉพาะที่ เป! น ประโยชน* อย+ างยิ่งโดยตรงต+ อหนาที่
ที่ ไดรั บ มอบหมายนั้ น ๆ ทั้ งนี้ ห ากจะแต+ งตั้ งใหเป! น อาจารย* ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ* จะตองมี ความรู ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ*สูงมากเป!นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ* โดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ แต+หากจะแต+งตั้งใหเป!นอาจารย*ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ*หลัก ผูเชี่ยวชาญเฉพาะจะตองเป!นบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยเท+านั้น
12.๑๒ อาจารย* พิ เ ศษ หมายถึ ง ผู สอนที่ ไม+ ใช+ อ าจารย* ป ระจํ า ซึ่ ง ไดรั บ แต+ ง ตั้ ง โดย
มหาวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอ 13 จํานวน คุณวุฒิ และสมบัติของอาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษา
การแต+งตั้งอาจารย*ระดับบัณฑิตศึกษาใหส+วนงานวิชาการที่รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อ
ต+อคณะกรรมการประจําส+วนงาน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
และแต+งตั้งโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
13.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
13.๑.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ ขั้นต่ําปริญ ญาโทหรือเทียบเท+า และมี
ผลงานทางวิชาการที่ ไม+ใช+ ส+ว นหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรับ ปริญ ญา และเป! น ผลงานทางวิชาการที่ ไดรับ การ
เผยแพร+ ต ามหลั กเกณฑ* ที่ กําหนดในการพิ จารณาแต+ งตั้ งใหบุ ค คลดํ ารงตํ าแหน+ งทางวิ ช าการอย+ า งนอย ๓
รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย*ประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.๑.๒ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*
ที่กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย

-๗กรณีที่มีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี
13.๑.๓ อาจารย*ผูสอน ตองเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ตองมีประสบการณ*ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป! น ผลงานทางวิช าการที่ ไดรับ การเผยแพร+ตามหลักเกณฑ* ที่กําหนดในการพิ จารณาแต+งตั้งใหบุ คคลดํ ารง
ตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
ในกรณีของอาจารย*พิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท แต+ทั้งนี้
ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท+า และมีประสบการณ*การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไม+
นอยกว+า ๖ ปC ทั้งนี้อาจารย*พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม+เกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!น
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย*ผูสอนตองมีคุณสมบัติ
เป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
13.๒.๑ อาจารย*ป ระจําหลักสูต ร มีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอกหรือเที ยบเท+า หรือขั้นต่ํ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญ ญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับ การเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนด ในการพิจารณา
แต+ งตั้ ง ใหบุ ค คลดํ า รงตํ า แหน+ งทางวิ ช าการอย+ า งนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปC ย อนหลั ง โดยอย+ า งนอย
๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย*ประจํา
หลักสูตรตองมีคุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.๒.๒ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่
กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนิสิตนอยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี
13.๒.๓ อาจารย* ผู สอน ตองเป! น อาจารย* ป ระจํ า หรื อ อาจารย* พิ เศษ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณ*ดานการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการที่ ไม+ใช+ ส+ว นหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรับ ปริญ ญา และเป! น ผลงานทางวิชาการที่ ไดรับ การ
เผยแพร+ ต ามหลั ก เกณฑ* ที่ กํ า หนดในการพิ จ ารณาแต+ งตั้ งใหบุ ค คลดํ า รงตํ า แหน+ งทางวิ ช าการอย+ า งนอย
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง

-๘ในกรณีของอาจารย*พิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอก แต+ทั้งนี้
ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+า และมีประสบการณ*การทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนมาแลวไม+
นอยกว+า ๔ ปC ทั้งนี้อาจารย*พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม+เกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!น
ผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช านั้ น สํ า หรับ หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู งทางวิช าชี พ อาจารย* ผู สอนตองมี
คุณสมบัติเป!นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
13.๓ ปริญญาโท
13.๓.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ ขั้นต่ําปริญ ญาโทหรือเทียบเท+า และมี
ผลงานทางวิ ช าการที่ ไม+ ใช+ ส+ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป! น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไดรั บ
การเผยแพร+ ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓
รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
13.๓.๒ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่
กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
กรณีที่มีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกว+า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยตองเสนอจํานวน
และคุณวุฒิของอาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นรายกรณี
13.๓.๓ อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ* แ ละการคนควาอิ ส ระ แบ+ ง ออกเป! น
๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย* ที่ ป รึกษาวิ ทยานิ พ นธ*ห ลั กและการคนควาอิ ส ระ ตองเป! น
อาจารย*ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+ง
รองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป!นผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการ
อย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมที่เป!นอาจารย*ประจําตองมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช+นเดียวกับอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก
สําหรับอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมที่เป!นผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารที่มีชื่ออยู+
ในฐานขอมู ล ที่ เป! น ที่ ย อมรั บในระดั บ ชาติ ซึ่ งตรงหรื อสั มพั น ธ*กับ หั ว ขอวิ ทยานิ พ นธ*ห รือการคนควาอิ ส ระ
ไม+นอยกว+า ๑๐ เรื่อง

-๙กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเป!นผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงเป!นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.๓.๔ อาจารย*ผูสอบวิทยานิพนธ* ตองประกอบดวยอาจารย*ประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม+นอยกว+า ๓ คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบตองไม+เป!นอาจารย*ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ*หลักหรืออาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม โดยอาจารย*ผูสอบวิทยานิพนธ*ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของ
การศึกษา เพื่ อรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย
๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
(๒) กรณี ผู ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก ตองมี คุณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรือเที ย บเท+ า
และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไดรั บ การตี พิ ม พ* เผยแพร+ ในวารสารที่ มี ชื่ อ อยู+ ในฐานขอมู ล ที่ เป! น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ ไม+นอยกว+า ๑๐ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเป!นผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ*สูงเป!นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ* หรือการคนควาอิสระ โดยผ+านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.๓.๕ อาจารย*ผูสอน ตองเป!นอาจารย*ประจําหรืออาจารย*พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ตองมีประสบการณ*ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป! น ผลงานทางวิช าการที่ ไดรับ การเผยแพร+ตามหลักเกณฑ* ที่กําหนดในการพิ จารณาแต+งตั้งใหบุ คคลดํ ารง
ตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง ทั้งนี้ อาจารย*พิเศษตองมีชั่วโมงสอนไม+เกิน
รอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย*ประจําเป!นผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
13.๔ ปริญญาเอก
13.๔.๑ อาจารย*ป ระจําหลักสูต ร มีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอกหรือเที ยบเท+า หรือขั้นต่ํ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญาและเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้ง
ใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย ๑ รายการตอง
เป!นผลงานวิจัย
13.๔.๒ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอย+างนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป!นผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร+ตามหลักเกณฑ*ที่
กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย

- ๑๐ กรณีที่มีความจําเป!นอย+างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม+สามารถสรรหาอาจารย*
ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนิสิตนอยกว+า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอ
จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป!นราย
กรณี
13.๔.๓ อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ* แบ+งออกเป!น ๒ ประเภท คือ
(๑) อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ*หลัก ตองเป! นอาจารย*ประจําหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมี
ผลงานทางวิ ช าการที่ ไม+ ใช+ ส+ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป! น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไดรั บ
การเผยแพร+ ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดในการพิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย ๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
(๒) อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้
อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมที่เป!นอาจารย*ประจํา ตองมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช+นเดียวกับอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลัก
สําหรับอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ร+วมที่เป!นผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารที่มีชื่ออยู+
ในฐาน ขอมูลที่เป!นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๕ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกจะตองเป! นผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ* สูงมากเป!น ที่
ยอมรับ ซึ่ งตรงหรือสั มพั น ธ*กับ หั ว ขอวิ ทยานิ พ นธ* โดยผ+ านความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ทยาลั ย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
13.๔.๔ อาจารย*ผูสอบวิทยานิพนธ* ตองประกอบดวยอาจารย*ประจําหลักสูตรและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม+นอยกว+า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบตองเป!นผูทรงคุณวุฒิภายนอก
โดยอาจารย*ผูสอบวิทยานิพนธ*ตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้
(๑) กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* และมีผลงานทางวิชาการที่ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของ
การศึ กษาเพื่ อรับปริญ ญา และเป! น ผลงานทางวิชาการที่ ไดรับ การเผยแพร+ตามหลักเกณฑ* ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต+งตั้งใหบุคคลดํารงตําแหน+งทางวิชาการอย+างนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง โดยอย+างนอย
๑ รายการตองเป!นผลงานวิจัย
(๒) กรณี ผู ทรงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก ตองมี คุณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรือเที ย บเท+ า
และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ*เผยแพร+ในวารสารที่มีชื่ออยู+ในฐานขอมูลที่เป!นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ*กับหัวขอวิทยานิพนธ* ไม+นอยกว+า ๕ เรื่อง
กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม+มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกจะตองเป! นผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ* สูงมากเป!น ที่
ยอมรับ ซึ่ งตรงหรื อสั ม พั น ธ*กั บ หั ว ขอวิท ยานิ พ นธ* โดยผ+ า นความเห็ น ชอบจากสภามหาวิ ทยาลั ย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

- ๑๑ 13.๔.๕ อาจารย* ผู สอน ตองเป! น อาจารย* ป ระจํ า หรื อ อาจารย* พิ เศษ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท+า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย* ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชา ที่สัมพันธ*กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และตองมีประสบการณ*ดานการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการ ที่ ไม+ใช+ส+วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป! นผลงานทางวิชาการที่ ไดรับ การ
เผยแพร+ ต ามหลั ก เกณฑ* ที่ กํ า หนดในการพิ จ ารณาแต+ งตั้ งใหบุ ค คลดํ า รงตํ า แหน+ งทางวิ ช าการอย+ า งนอย
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปCยอนหลัง
ในกรณีรายวิชาที่สอนไม+ใช+วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารย*
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งทางวิชาการต่ํากว+ารองศาสตราจารย* ทําหนาที่อาจารย*
ผู สอนได ทั้ งนี้ อาจารย* พิ เศษตองมี ชั่ ว โมงสอนไม+ เกิ น รอยละ ๕๐ ของรายวิ ช า โดยมี อาจารย* ป ระจํ าเป! น
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
ขอ 14 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*และการคนควาอิสระ
14.๑ อาจารย*ประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเป!นอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หลักของนิสิต
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ* ดังนี้
14.๑.๑ กรณี อาจารย* ประจําหลักสูต รมี คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกหรือเทีย บเท+ า และมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ* ใหเป!นอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได
ไม+เกิน ๕ คน ต+อภาคการศึกษา
14.๑.๒ กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และดํารง
ตําแหน+งระดับผูช+วยศาสตราจารย*ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท+าที่มีตําแหน+งรองศาสตราจารย*
ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ* ใหเป!นอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*ของนิสิตระดับปริญญาโทและ
เอกรวมไดไม+เกิน ๑๐ คนต+อภาคการศึกษา
14.๑.๓ กรณีอาจารย*ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท+า และดํารง
ตําแหน+งศาสตราจารย*และมีความจําเป!นตองดูแลนิสิตเกินกว+าจํานวนที่กําหนดใหเสนอต+อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา แต+ทั้งนี้ตองไม+เกิน ๑๕ คนต+อภาคการศึกษา หากมีความจําเป!นตองดูแลนิสิตมากกว+า ๑๕ คน ใหขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป!นรายกรณี
14.๒ อาจารย* ป ระจํ า หลั ก สู ต ร ๑ คน ใหเป! น อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาการคนควาอิ ส ระ
ของนักศึกษาปริญญาโทไดไม+เกิน ๑๕ คน หากเป!นอาจารย*ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ*และการคนควาอิสระ ให
คิดสัดส+วนจํานวนนิสิตที่ทําวิทยานิพนธ* ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่คนควาอิสระ ๓ คน แต+ทั้งนี้รวมแลว
ตองไม+เกิน ๑๕ คนต+อภาคการศึกษา
14.๓ อาจารย*ผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาที่อาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*และ/หรือ
อาจารย*ผูสอบวิทยานิพนธ* และ/หรืออาจารย*ผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
ขอ 15 คณะกรรมการสอบประมวลความรู
คณะกรรมการสอบประมวลความรู ไดรับการแต+งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อ
ของคณะกรรมการผูรับ ผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไม+นอยกว+า ๓ คน ทั้ งนี้ ใหเป! นไปตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
ขอ 16 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไดรับการแต+งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไม+นอยกว+า ๓ คน ทั้งนี้ใหเป!นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

- ๑๒ หมวดที่ ๔
การรับเขาเป0นนิสิต การเปลี่ยนประเภท ระดับการศึกษา
และการเปลี่ยนวิชาเอก หรือสาขาวิชา
ขอ 17 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑7.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท ผูเขาศึกษาตองเป!นผูสําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท+าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและตองมี
คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด
๑7.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาตองเป!นผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต ร ๖ ปC หรื อ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท+ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยกําหนด
๑7.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑7.๓.๑ ผูเขาศึกษาตองเป!นผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท+า ตามที่หลักสูตรกําหนด
และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด
๑7.๓.๒ ผูเขาศึกษาตองเป!นผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ*กันกับหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก (มีค+าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ตั้งแต+ ๓.๕๐ ขึ้นไป) และมีพื้นฐานความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ*ได
หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด
๑7.๓.๓ ผูเขาศึกษาตองเป!นผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท+า ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรื อสาขาวิ ช าที่ สั มพั น ธ* กัน กั บ หลั ก สู ต รที่ เขาศึ ก ษา โดยมี ผ ลการเรี ย นดี (มี ค+ าลํ า ดั บ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย ตลอด
หลักสูตร ตั้งแต+ ๓.๐๐ ขึ้นไป) อาจไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษาภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ยอมรั บ เงื่ อ นไขที่ จ ะลงทะเบี ย นกระบวนวิ ช าของหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาโทตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด
(๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาพิจารณาเห็นแลวว+า
สมควรรับเขาเป!นนิสิต และมีพื้นฐานความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ*ได หรือมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑8 การรับเขาเป!นนิสิต
ใหเป!นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยอาจใชวิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือรับโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือตามโครงการความร+วมมือที่ผ+านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ หรือโดยวิธีอื่น ๆ
ที่สภาวิชาการใหความเห็นชอบ
ขอ ๑9 การขึ้นทะเบียนเป!นนิสิต
๑9.๑ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเป!นนิสิตตองเป!นผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาเป!นนิสิตตามขอ ๑8
๑9.๒ ผูสมั ครที่ ไดรับ การคั ด เลื อกใหเขาเป!น นิ สิ ต ประเภท หลั กสู ต ร และสาขาวิ ช าของ
ส+วนงานวิชาการใด จะตองขึ้นทะเบียนเป!นนิสิตในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส+วนงานวิชาการนั้น

- ๑๓ ๑9.๓ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเป!น นิ สิ ต จะมี ส ภาพเป! น นิ สิ ต โดยสมบู ร ณ*ก็ ต +อ เมื่ อ ไดขึ้ น
ทะเบี ย นเป! น นิ สิ ต พรอมชํ า ระเงิ น ค+ า บํ า รุ งการศึ ก ษาและค+ า เล+ า เรี ย น และหรื อ ค+ า ธรรมเนี ย มอื่ น ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้ งนี้ มหาวิทยาลั ย จะไม+ คืน เงิน ค+า บํ ารุงการศึ กษาค+า เล+ าเรีย น หรื อค+ าธรรมเนี ย ม
ต+าง ๆ ใหไม+ว+ากรณีใด ๆ
๑9.๔ ผู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ เขาเป! น นิ สิ ต จะตองแสดงหลั ก ฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
ประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของการรายงานตัวใหเป!นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
กรณีที่ไม+สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได ใหส+งเอกสารล+าชาภายใน ๑๐
วันทําการ นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณี ที่นิสิตไม+สามารถแสดงหลักฐานไดใหนายทะเบียนเพิกถอน
การรายงานตัวของบุคคลนั้น
เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ตองระบุวันที่สําเร็จการศึกษา
อย+างชาไม+เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเป!นวันรายงานตัว
๑9.๕ ผู ที่ มหาวิ ทยาลั ย รับ เขาเป!น นิ สิ ตไม+ส ามารถมารายงานตั ว เป! น นิ สิ ต ตามวั น เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตใหรายงานตัวเป!นนิสิตไดภายใน ๗ วัน ทั้งนี้ นิสิตตองชําระ
เงินค+ารายงานตัวชา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 20 การเปลี่ยนประเภทนิสิต
20.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป!นนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคพิเศษจะเปลี่ยน
ประเภทเป!นนิสิตภาคปกติได ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป!นอย+างยิ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด โดยได
รับอนุมัติจากอธิการบดีและแจงใหนายทะเบียนทราบ ทั้งนี้ นิสิตจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบต+าง ๆ
รวมทั้งชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียนในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลังจากไดรับอนุมัติให
เปลี่ยนประเภทนิสิตแลว
20.๒ นิ สิ ต ที่ จ ะเปลี่ ย นประเภท จะตองมี เวลาเรี ย นในประเภทเดิ ม มาแลวอย+ า งนอย
๑ ภาคเรียน
20.๓ ในกรณีนิสิตที่เปลี่ยนประเภทตองโอนจํานวนหน+วยกิตในประเภทเดิมทั้งหมดที่ได
เรียนมาแลวจะโอนเป!นบางรายวิชาไม+ได และใหนับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต+เขาเรียนในประเภทเดิม
ขอ 21 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
นิ สิ ต อาจขอเปลี่ ย นระดั บ การศึ กษาจากระดั บ ปริญ ญาโทไปเป! น ระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ
กลั บ กั น ไดในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น โดยไดรั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการประจําส+วนงานวิชาการที่ หลักสูตรสังกัด และไดรับอนุ มัติจากคณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัย โดยมี
หลักเกณฑ*ดังนี้
21.๑ นิ สิ ต ในหลั ก สู ต ระดั บ ปริ ญ ญาโทแผน ก ในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น กั บ หลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาเอกที่สอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งจัดขึ้นสําหรับนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจไดรับการ
พิ จารณาเขาศึกษาในระดับ ปริญ ญาเอกได โดยนิ สิ ตหลั กสู ตรระดั บ ปริญ ญาโทแผน ก แบบ ก ๑ จะตองมี
ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ*ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเป!นดุษฎีนิพนธ*ในระดับปริญญาเอกได หรือในกรณีที่
เป!นนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๒ จะตองเรียนรายวิชามาแลวไม+นอยกว+า ๑๒ หน+วยกิต
และไดค+าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม+ต่ํากว+า ๓.๕๐

- ๑๔ 21.๒ นิ สิ ต ในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ ไม+ ส ามารถสอบผ+ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
อาจไดรับการพิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาโทได
21.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําไดเพียง ๑ ครั้ง เท+านั้น
21.๔ การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากนี้ ใหเป!นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 22 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา และการเปลี่ยนแผนการศึกษา
22.๑ นิสิตที่เขาศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใด ถามีความประสงค*จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือ
สาขาวิชาที่ศึกษาใหกระทําโดยการสอบคัดเลือกใหม+
22.๒ กรณีที่มีเหตุผลและความจําเป!นอย+างยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหนาส+วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติใหนิสิตเปลี่ยนแผนการศึกษาไดและแจงใหนายทะเบียนทราบ
ขอ 23 การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา และการเทียบประสบการณ*
นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรปริญญาเอกอาจเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา หรือ
เทียบประสบการณ*ในหลักสูตรระดับเดียวกันที่นิสิตไดศึกษามาแลว เพื่อนับเป!นส+วนหนึ่งของหน+วยกิตรายวิชา
ในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไม+ตองเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก รายวิชาที่ขอรับโอนหรือขอเทียบโอน ตองเป!น
รายวิชาที่เรียนมาแลวไม+เกิน ๕ ปC นับจากภาคเรียนที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น ๆ และรายวิชาที่ขอรับ
โอนหรือเทียบโอน จะตองมีระดับขั้นไม+ต่ํากว+า B (๓.๐๐) ทั้งนี้ จํานวนหน+วยกิตที่ขอรับโอนรายวิชา เทียบโอน
รายวิชา และเทียบประสบการณ* รวมกันแลวตองไม+เกินรอยละ ๔๐ ของจํานวนหน+วยกิตรายวิชาตามโครงสร
างหลักสูตร โดยไม+นับรวมวิทยานิพนธ*และการคนควาอิสระ
ใหงานทะเบี ย นนิ สิ ต บั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ ใ หรั บ โอน เที ย บโอน หรื อ เที ย บ
ประสบการณ*ลงในระเบียนการเรียนของนิสิต
23.๑ การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว+างหลักสูตรเก+ากับหลักสูตรใหม+
หรือการเทียบรายวิชาระหว+างหลักสูตรหนึ่งกับอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยรายวิชาที่ขอเทียบตองเป!นรายวิชาใน
หลักสูตรที่ใหม+กว+ารายวิชาตามหลักสูตรที่นิสิตตองเรียน เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบ
จะตองครอบคลุมเนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรที่นิสิตตองเรียนไม+นอยกว+ารอยละ ๗๕
โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจําส+วนงานที่รายวิชานั้น
สังกัด และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
23.๒ การโอนรายวิ ช า หมายถึ ง การโอนรายวิ ช าจากสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น หรื อ จาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้
23.๒.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแลว
(๑) กรณี นิ สิ ต เขาศึ กษาในหลั กสู ต รเดิ ม สามารถขอโอนรายวิ ช าต+ องาน
ทะเบี ย นนิ สิ ต โดยผ+ านความเห็ น ชอบของหั วหนาส+ ว นงานวิ ช าการที่ นิ สิ ต สั งกั ด และตองไดรับ อนุ มัติ จ าก
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
(๒) กรณีนิสิตเขาศึกษาในหลักสูตรใหม+หรือหลักสูตรปรับปรุงใหดําเนินการ
ขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ*ขอ 23.๑ ก+อนไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย
ใหโอนรายวิชา

- ๑๕ (๓) ไม+นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนมาคํานวณค+าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
รวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว+าเป!นรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค+าระดับขั้นเฉลี่ย
สะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท+านั้น
(๔) การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
ปCการศึกษาแรกที่นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
23.๒.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้
(๑) รายวิชาที่รับโอนตองเป!นรายวิชาที่นิสิตไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง มาแลวไม+เกิน ๕ ปC
(๒) ไม+นําผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคํานวณค+าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ใหระบุรายวิชาที่รับโอนในระเบียนนิสิตว+าเป!นรายวิชาที่รับโอนมา โดยใหคํานวณค+า
ระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท+านั้น
ทั้ ง นี้ การโอนรายวิ ช าของนิ สิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ใหเป! น ตาม
หลักเกณฑ*ขอ 23.๑
23.๓ การเทียบประสบการณ*
มหาวิทยาลัยอาจอนุญ าตใหนําประสบการณ*จากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบ
ประสบการณ*ได ดังนี้
23.๓.๑ ประสบการณ*ที่นํามาเทียบตองเป!นประสบการณ*ที่ไดจากการปฏิบัติงานใน
ระยะเวลาไม+นอยกว+า ๘ ปC
23 .๓ .๒ การเที ย บรายวิ ช ากั บ ประสบการณ *ต องไดรั บ การเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชา และคณะกรรมการประจําส+วนงานที่รายวิชานั้นสังกัด
และไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
23.๓.๓ จํานวนหน+วยกิตรวมที่ไดรับจากการเทียบประสบการณ**ตองไม+เกิน รอยละ
๒๕ ของจํานวนหน+วยกิตรวมตามโครงสรางหลักสูตร
นิสิตตองเสนอหลักฐานที่ไดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดที่ระบุถึง
ประสบการณ*ดังกล+าวมากพอต+อการพิจารณาเทียบประสบการณ*กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย โดยการรับรอง
จากผูบังคับบัญชาของหน+วยงานที่นิสิตนําประสบการณ*มาแสดง
การยื่นคํารองขอเทียบประสบการณ*ใหดําเนินการภายในปCการศึกษาแรก
ของการรายงานตั วเขาเป!น นิ สิต เมื่ อไดรับ การเที ย บรายวิช าแลวใหถื อว+ามหาวิทยาลั ย ไดยกเวนการเรีย น
รายวิชาดังกล+าว โดยไม+นําผลการเรียนรายวิชาที่เทียบประสบการณ*มาคํานวณค+าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม
ทั้งนี้ ใหระบุในระเบียนนิสิตเป!นรายวิชาเทียบประสบการณ*
ขอ 24 การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ* ดังนี้
24.๑ มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารั บ โอนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ รองและกํ า ลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ มี ร ะดั บ และมาตรฐานเที ย บเคี ย งกั บ หลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยทักษิณได
24.๒ การรั บ โอนตองลงทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเดิ ม มาแลวไม+น อยกว+า ๑
ภาคเรียน
24.๓ ผู ที่ จ ะขอโอนตองยื่ น คํ า รองถึ งมหาวิท ยาลั ย ทั กษิ ณ อย+า งนอย ๒ ภาคเรี ย น ก+อ น
สําเร็จการศึกษา

- ๑๖ 24.๔ ระยะเวลาการศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ รั บ โอนใหนั บ ตั้ ง แต+เ ริ่ ม เขาศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเดิม
24.๕ การเทียบโอนรายวิชาอาจกระทําได ตามขอ 23
การโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไม+สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป!นราย ๆ ไป และแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ
หมวดที่ ๕
การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน
ขอ 25 การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร+วมกัน ดังนี้
25.๑ การศึ ก ษาแบบเฉพาะบางช+ ว งเวลา เป! น การจั ด การศึ ก ษาในบางช+ ว งเวลาของ
ปCการศึกษา ตามหลักเกณฑ*ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๒ การศึ กษาแบบทางไกล (Distance Education) เป! น การจั ด การศึ ก ษาโดยใชการ
สอนทางไกลผ+านระบบการสื่อสารหรือเครือข+ายสารสนเทศต+าง ๆ ตามหลักเกณฑ*ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๓ การศึกษาแบบชุดวิชา (Module System) เป!นการจัดการศึกษาเป!นรายวิชาหรือ
กลุ+มรายวิชา ตามกําหนดเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และเป!นไปตามหลักเกณฑ*ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๔ การศึ กษาแบบนานาชาติ เป! น การจั ด การศึ กษาโดยใชภาษาต+ างประเทศทั้ งหมด
ซึ่งอาจจะเป!นความร+วมมือระหว+างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน+วยงานในประเทศ หรือต+างประเทศ
และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช+นเดียวกับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
25.๕ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
25.๖ การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
25.๗ รูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว+าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 26 มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาใหรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น เป!น นิ สิ ต
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเพื่อนําหน+วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัด
ได โดยตองชําระเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าดวย การเก็บเงินค+าบํารุงและค+าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และ
หัวหนาส+วนงานวิชาการที่รายวิชานั้นสังกัด
ขอ 27 นิสิตมหาวิทยาลัยทั กษิณที่ ไดลงทะเบี ยนเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ มาแลวไม+นอยกว+า
๒ ภาคเรียน อาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อนํามาเทียบโอน
หรือนํามาเป!นรายวิชาที่ไม+นับหน+วยกิตในหลักสูตรที่นิสิตศึกษาอยูไ+ ดโดยตองดําเนินการดังนี้
27.๑ นิ สิ ต ตองยื่ น คํ า รองต+อ หั ว หนาส+ ว นงานที่ นิ สิ ต สั งกั ด โดยผ+ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจําส+วนงานที่นิสิตสังกัด เพื่อพิจารณารายวิชาที่
นิสิตลงทะเบียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยแนบรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาประกอบ การพิจารณา
ดวย ทั้งนี้ รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนศึกษานั้นตองมีเนื้อหาเหมือนหรือใกลเคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

- ๑๗ 27.๒ ในภาคเรียนใดที่ นิสิตไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบั นอุดมศึกษาอื่น โดยไม+
ลงทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เลย นิ สิ ต จะตองดํ า เนิ น การรั ก ษาสภาพนิ สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณดวย มิฉะนั้นนิสิตจะพนสภาพการเป!นนิสิต ตามขอ 40.๓.๓
27.๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณลงทะเบียนศึกษารายวิชาได
ประมวลผลการศึกษาเรียบรอยแลวใหนิสิตแจงผลการศึกษาเป!นลายลักษณ*อักษร ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษานั้นต+อนายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณโดยตรง
27.๔ การลงทะเบียนศึกษารายวิชาของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
จะตองเป!นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ดวยเมื่อหัวหนาส+วนงานวิชาการที่
หลักสูตรสังกัดอนุมัติแลวใหแจงนายทะเบียนทราบ
ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและการลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ
28.๑ กํ า หนดวั น เวลา และวิ ธี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นในแต+ล ะภาคเรี ย นใหเป!น ไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
28.๒ รายวิชาใดที่กําหนดใหเรียนบุรพวิชา นิสิตจะตองเรียนรายวิชานั้นแลว และสอบได
ระดับขั้น
28.๓ รายวิ ช าใดที่ กํ า หนดใหเรี ย นควบคู+ นิ สิ ต ตองลงทะเบี ย นรายวิ ช าควบคู+ พ รอมกั น
หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง นิสิตจะตองงดเรียนรายวิชาควบคู+ในคราวเดียวกันดวย หากไม+งดเรียน
รายวิชาควบคู+งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต+อเนื่องควบคู+นั้นทันที เวนแต+ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาส+วนงาน
วิชาการ
28.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ*ต+อเมื่อไดชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียน
ของมหาวิ ท ยาลั ย เรี ย บรอยแลว นิ สิ ต ผู ใดชํ า ระเงิ น ค+า บํ า รุ งการศึ กษาและค+ า เล+ าเรี ย น ภายหลั งจากวั น ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระเงินค+าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กรณี ที่นิ สิ ต ที่ ไม+ไดลงทะเบี ยนโดยสมบู ร ณ*ในภาคเรี ย นใด ภายในกํ าหนดวั น ตาม
ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย จะไม+มี สิ ท ธิ์ เรี ย นในภาคเรี ย นนั้ น เวนแต+จ ะไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอธิ ก ารบดี ห รื อ
รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเป!นราย ๆ ไป
28.๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระนิสิตดําเนินการไดเมื่อไดรับอนุมัติ
ชื่อเรื่องและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระจากคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร
แลว ทั้ งนี้ การสอบเคาโครงวิ ท ยานิ พ นธ*ห รื อ การคนควาอิ ส ระจะดํ า เนิ น การไดเมื่ อ นิ สิ ต ไดลงทะเบี ย น
วิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระแลวเท+านั้น
28.๖ จํานวนหน+วยกิตแต+ละภาคเรียน
28.๖.๑ นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ
แต+ละภาคเรียนตามประเภทนิสิต ดังนี้
(๑) นิสิตภาคปกติ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาไดไม+เกิน ๑๕ หน+วยกิต
(๒) นิ สิ ต ภาคพิ เศษ จะลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าไดไม+เกิ น ๙ หน+ว ยกิ ต
ในภาคเรียนปกติ และไม+เกิน ๖ หน+วยกิตในภาคเรียนฤดูรอน
(๓) นิ สิ ต ภาคปกติ และภาคพิ เศษ สามารถลงทะเบี ย นวิท ยานิ พ นธ*ห รื อ
การคนควาอิ ส ระ ในแต+ล ะภาคเรี ย นโดยใชจํ า นวนหน+ว ยกิ ต นอยกว+า ที่ กํา หนดในหลั ก สู ต ร และสามารถ
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระซ้ําเพื่อใหไดหน+วยกิตรวมไม+นอยกว+าที่กําหนดในหลักสูตร ทั้งนี้
ใหเป!นไปตามที่คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดตกลงกับนายทะเบียนไว

- ๑๘ 28.๖.๒ การลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิช าและวิ ทยานิ พ นธ*ห รือการคนควาอิ สระที่ มี
จํานวนหน+วยกิตรวมนอยกว+าหรือมากกว+าเกณฑ*ที่กําหนดในหัวขอ 28.๖.๑ (๑) และ (๒) ใหอยูใ+ นดุลยพินิจ
และการอนุมัติของหัวหนาส+วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด แลวแจงนายทะเบียนทราบ
28.๗ ในกรณีที่มีความจําเป!น หัวหนาส+วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติใหนิสิต
ภาคปกติและนิสิ ตภาคพิ เศษลงทะเบีย นเรียนร+วมกั นไดโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการผูรับ ผิด ชอบ
หลักสูตร
28.๘ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีไดโดย
ไม+นับหน+วยกิต ทั้งนี้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นไม+นับเป!นส+วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีใหใชระเบียบและขอบังคับว+าดวย
การศึกษาระดับปริญ ญาตรีในส+วนที่เกี่ยวของกับการลงทะเบียนเรียน การขอถอน การขอเพิ่ม การวัดและ
ประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม
ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม+นับหน+วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียน
เพื่ อเพิ่ ม พู น ความรู โดยไม+ นั บ หน+ ว ยกิ ต รวมเขาในจํ านวนหน+ ว ยกิ ตในภาคเรีย นและจํ านวนหน+ ว ยกิ ต ตาม
หลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้
29.๑ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย*ผูสอนในรายวิชานั้น โดยไดรับอนุมัติจาก
อาจารย*ที่ปรึกษา และหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหงานทะเบียนทราบ
29.๒ ใหงานทะเบี ย นบั น ทึ ก ลงในใบแสดงผลการเรี ย นใน ช+องผลการเรีย นว+ า “AUD”
เฉพาะผูที่ผ+านการประเมินจากอาจารย*ผูสอน และมีเวลาเรียนไม+นอยกว+า รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น
29.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ไม+ใช+นิสิตของมหาวิทยาลัยเขาเรียนบาง
วิชาเป!นกรณีพิเศษ โดยเป!นตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 30 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา
30.๑ การขอเพิ่มรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามขอ 28.๑ นิสิตตองไดรับอนุมัติจากอาจารย*ผูสอน
อาจารย*ที่ปรึกษา และหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด แลวแจงใหนายทะเบียนทราบ โดยนิสิตตองชําระ
เงินค+าขอเพิ่มรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห*แรกนับจากวันเปSดภาคเรียน
30.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตาม ขอ 28.๑ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารย* ที่ ป รึ ก ษาและไดรั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย* ผู สอน อย+า งนอย ๗ วั น ทํ า การก+อ นวั น แรกของการสอบ
ปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 31 การรักษาสภาพนิสิต
31.๑ นิสิตที่ยังไม+สําเร็จการศึกษาไม+ว+ากรณี ใด ๆ ตองลงทะเบียนเรียนหรือชําระเงิน ค+า
รักษาสภาพนิสิต พรอมชําระค+าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนนั้น ๆ
31.๒ นิสิต ที่ เรียนครบตามโครงสรางหลั กสูต รแลวแต+ไม+ป ระสงค*จะขอสํ าเร็จการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยใหละเวนการขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นดวยสาเหตุไดรับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่น ๆ
ใหดําเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว+าจะขอสําเร็จการศึกษา
31.๓ ในกรณี ที่นิ สิ ตไดรับ อนุ มัติใหรักษาสภาพนิ สิ ตใหนั บ ระยะเวลาที่ รักษาสภาพนิ สิ ต
รวมอยูใ+ นระยะเวลาการศึกษาดวย

- ๑๙ ขอ 32 การลาพักการเรียน
32.๑ นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนต+อหัวหนาส+วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัดได
ในกรณีต+อไปนี้
32.๑.๑ ถูกเกณฑ*เขารับราชการทหารกองประจําการหรือไดรับหมายเรียกเขารับ
การตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพลหรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
32.๑.๒ ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว+า งประเทศหรื อ ไดรั บ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
32.๑.๓ เจ็ บปrวยจนตองพั กรักษาตั วเป!นเวลานานเกิ น กว+ารอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้นตามคําสั่งแพทย*โดยมีใบรับรองแพทย*จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว+าดวยสถานพยาบาลซึ่งเป!นเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
32.๑.๔ มี ค วามจํ า เป!น ส+ว นตั ว ในกรณี นี้ นิ สิ ต ตองเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย มาแลว
อย+างนอย ๑ ภาคเรียน
32.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน
32.๒ การขอลาพักการเรียน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย*ที่ปรึกษา หัวหนาส+วน
งานวิชาการที่นิสิตสังกัด และแจงใหนายทะเบียนทราบ ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นก+อนปSดภาคเรียนนั้น ๆ
32.๓ การขอลาพั ก การเรี ย น ใหอนุ มั ติ ไดครั้ งละไม+เกิ น ๑ ภาคเรี ย น กรณี ที่ นิ สิ ต ยั ง มี
ความจําเป!นที่จะตองลาพักการเรียนต+ออีกใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม+
32.๔ ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู+
ในระยะเวลาการศึกษาดวย
32.๕ ในระหว+างที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตตองชําระเงินค+ารักษาสภาพนิสิตทุก
ภาคเรียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
32.๖ ในกรณีที่นิสิตเจ็บปrวย ตามขอ 32.๑.๓ และไดชําระเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+า
เล+าเรียนในภาคเรียนที่ลงทะเบียนแลว มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม+ติดสัญลักษณ* W ได
ซึ่งตองมีใบรับรองแพทย*จากโรงพยาบาลของรัฐ และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด ทั้งนี้
จะไม+ไดรับคืนเงินค+าบํารุงการศึกษาและค+าเล+าเรียนคืน
ขอ 33 การลาออก
นิสิ ต ที่ป ระสงค*จ ะลาออกจากการเป!น นิ สิ ตของมหาวิทยาลัย ใหยื่น คํ ารองผ+านอาจารย*ที่
ปรึกษาทางวิชาการและหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา เพื่อเสนอหัวหนาส+วนงานวิชาการที่หลักสูตร
สังกัดพิจารณาอนุมัติ และแจงใหนายทะเบียนทราบ

- ๒๐ หมวดที่ ๖
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 34 การมีสิทธิ์เขาสอบ
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไม+นอยกว+ารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของ
รายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ไดรับผลการเรียนรายวิชานั้นนิสิตที่มีเวลาเรียนรายวิชาใดนอยกว+ารอยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนทั้งหมดและไม+ไดขอถอนรายวิชา ใหอาจารย*ผูสอนประเมินผลการเรียนเป!นระดับขั้น F ในรายวิชา
นั้นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
ขอ 35 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
35.๑ การสอบประมวลความรู เป! นการสอบความรู ความสามารถที่ จะนํ าหลักวิชาและ
ประสบการณ*การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต*ใชในการปฏิบัติงาน
35.๒ การสอบวิทยานิพนธ* เป!นการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถของนิสิต ในการทํา
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ* ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน ทั้ง
ดานการพูด การเขียนและการตอบคําถาม
35.๓ การสอบคนควาอิสระ เป!นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตใน
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข
35.๔ การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ เป! น การสอบเพื่ อ ประเมิ น ความรู พื้ น ฐาน ความพรอม
ความสามารถและศักยภาพของนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อวัดว+านิสิตมีความพรอมในการทําวิทยานิพนธ*ใน
ระดับปริญญาเอก
35.๕ การส อบ ภ าษ าต+ างป ระเท ศ เป! น ก ารส อ บ เที ยบ ค วาม รู ค วาม ส าม ารถ
ภาษาต+างประเทศของนิสิตหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอก
การสอบตามขอ 35.๑ - 35.๕ ใหเป!นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 36 ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ และการสอบ
พิเศษ
36.๑ กรณี หลักสูตรไม+กําหนดเป!นอย+างอื่นใหประเมินผลการเรียนรายวิชาเป!นระดับขั้น
โดยมีความหมายและค+าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
อ+อน (Poor)
อ+อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

คาระดับขั้น
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

- ๒๑ 36.๒ กรณี ที่ ร ายวิ ช าในหลั ก สู ต รไม+มี ก ารประเมิ น ผลเป!น ระดั บ ขั้ น ใหรายงานผลเป!น
สัญลักษณ*และมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ.
ความหมาย
AUD
การเรียนโดยไม+นับหน+วยกิต (Audit)
W
การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
VG
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยูใ+ นระดับดีมาก (Very Good)
G
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยูใ+ นระดับดี (Good)
S
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยูใ+ นระดับเป!นที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝWกงาน/อยูใ+ นระดับไม+เป!นที่พอใจ
(Unsatisfactory)
I
การประเมินผลยังไม+สมบูรณ* (Incomplete)
รายวิชาที่ตองใหสัญลักษณ* VG, G, S และ U ใหเป!นไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
หรือตามที่สภาวิชาการกําหนด
36.๓ กรณีการประเมินผลการสอบพิเศษ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ*หรือการคนควา
อิสระ ใหรายงานผลเป!นสัญลักษณ*และมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ.
ความหมาย
VG
ผ+านระดับดีมาก (Very Good)
G
ผ+านระดับดี (Good)
P
ผ+าน (Pass)
F
ไม+ผ+าน (Fail)
36.๓.๑ การสอบพิ เ ศษตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ไดแก+ การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) และการสอบวั ด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination)
36.๓.๒ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ จะประเมินเมื่อเสร็จ
สิ้นการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ
ทั้งนี้การประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระในระหว+าง
ที่ลงทะเบียนเรียนในแต+ละภาคเรียนใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระประเมินผล
เป!นจํานวนหน+วยกิตวิทยานิพนธ*หรือการคนควาอิสระ โดยใหมีการประเมินผลเป!นสัญลักษณ* S สําหรับผลการ
ประเมิ น ความกาวหนาในการทํ า วิ ทยานิ พ นธ*ห รื อการคนควาอิ ส ระของนิ สิ ต เป! น ที่ พ อใจ โดยระบุ จํ า นวน
หน+ วยกิต วิทยานิ พนธ*ห รือการคนควาอิ สระที่ไดรับการประเมิ นในแต+ ละภาคเรียนนั้ น และใชสัญ ลักษณ* U
สําหรับผลการประเมินที่ไม+มีความกาวหนาหรือไม+เป!นที่ พอใจ แต+ตองไม+เกินจํานวนหน+วยกิตที่ลงทะเบียน
และหลักเกณฑ* การประเมิ น ความกาวหนาวิทยานิ พนธ*ห รือการคนควาอิส ระใหเป! น ไปตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
36.๔ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป!นระดับขั้นตามขอ 36.๑ หรือเป!นสัญลักษณ*
ตามขอ 36.๒ แลวใหใชเครื่องหมายกํากับผลการเรียนรายวิชาตามความหมาย ดังนี้

- ๒๒ เครื่องหมาย ความหมาย
#
รายวิชาที่ไม+คํานวณค+าระดับขั้น
##
รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
###
รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ*
*
รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน
**
รายวิชาที่ยกเวนหน+วยกิต
36.๕ การใหระดับขั้น F หรือ U
อาจารย*ผูสอนใหระดับขั้น F หรือ U ในกรณีต+อไปนี้ไดดวย
36.๕.๑ นิสิตลงทะเบียนแลวไม+เขาชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียนนอยกว+า
รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
36.๕.๒ นิ สิ ต ทุ จ ริ ต ในการสอบ โดยมี ห ลั ก ฐานการทุ จ ริ ต ใหอาจารย* ผู สอน
ประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป!นระดับขั้น F ทั้งนี้ ไม+ตองรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต
36.๕.๓ นิสิตที่ไดรับการใหสัญลักษณ* I ตามขอ 36.๖ แต+ไม+ไดขอประเมินผลเพื่อ
แกสั ญ ลั ก ษณ* I ใหเสร็ จ สิ้ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปS ด ภาคเรี ย นถั ด ไป หากพนกํ า หนดดั ง กล+ า ว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ* เป!นระดับขั้น F หรือ U
36.๕.๔ นิสิตที่ไม+มีส+วนร+วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ตามแผนหรื อ กํ า หนดการจั ด การเรี ย นการสอนและการสอบของรายวิ ช านั้ น ซึ่ งเป! น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
36.๖ การให I ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีต+อไปนี้
36.๖.๑ นิสิตที่มีเวลาเรียนครบตามเกณฑ*ในขอ 34 แต+ไม+ไดสอบเพราะปrวยหรือ
เหตุสุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด
36.๖.๒ อาจารย*ผูสอน ประธานคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และหัวหนา
ส+วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด เห็นสมควรใหรอผลการประเมินระดับขั้น
36.๗ นิสิตที่ไดรับสัญลักษณ* I ตามความในขอ 36.๖.๑ ในรายวิชาใดจะตองดําเนินการ
ขอประเมิ น ผลเพื่ อแกสั ญ ลั ก ษณ* I ใหสมบู ร ณ* ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น เปS ด ภาคเรี ย นถั ด ไปตามระบบ
การศึกษา หากพนกํ าหนดเวลาดังกล+าว มหาวิทยาลั ยจะเปลี่ ยนสัญ ลักษณ* I เป!น ระดั บ ขั้น F หรือ U โดย
อัตโนมัติ เวนแต+ ไดรับ อนุ มัติ จากอธิการบดี ห รือรองอธิการบดี ที่ไดรับมอบหมาย เห็ น สมควรใหขยายเวลา
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
ทั้งนี้ ใหนําผลการประเมินที่แกสัญลักษณ* I แลวมาคํานวณในภาคเรียนเดิมที่นิสิตได
สัญลักษณ* I
36.๘ การใหสัญลักษณ* W ในรายวิชาใด กระทําไดในกรณีต+อไปนี้
36.๘.๑ นิสิตไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้น
36.๘.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น
36.๘.๓ นิ สิ ตไดรั บ อนุ มั ติ จ ากหั ว หนาส+ ว นงานวิ ช าการของคณะที่ นิ สิ ต สั งกั ด ให
เปลี่ยนจากสัญลักษณ* I ที่นิสิตไดรับตามขอ 36.๖.๑ และครบกําหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ* I แลวแต+การปrวย
หรือเหตุสุดวิสัยยังไม+สิ้นสุด
36.๘.๔ นิ สิ ต ลาออกหรื อ เสี ย ชี วิ ต ก+ อ นวั น สุ ด ทายของการประเมิ น ผลประจํ า
ภาคเรียนนั้น

- ๒๓ ขอ 37 การนับจํานวนหน+วยกิต เพื่อใชในการคํานวณหาค+าระดับขั้นเฉลี่ย
37.๑ การนับจํานวนหน+วยกิต เพื่อใชในการคํานวณหาค+าระดับ ขั้นเฉลี่ยในภาคเรียนใด
ใหนับจากรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียนเป!นระดับขั้น และไม+มีเครื่องหมายกํากับ ยกเวนรายวิชาที่เทียบ
หรือเรียนแทน
37.๒ การนับจํานวนหน+วยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่ กําหนดในหลั กสูตร ใหนั บ
เฉพาะหน+วยกิตของรายวิชาที่ไดระดับขั้น B ขึ้นไป และนับรวมกับหน+วยกิตที่ไดรับการยกเวนหน+วยกิต
37.๓ ค+าระดับขั้นเฉลี่ยรายภาคเรียนใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนั้น
โดยนําผลคูณระหว+างจํานวนหน+วยกิตกับค+าระดับขั้นของแต+ละรายวิชาเป!นตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน+วยกิต
ตามขอ 37.๑
37.๔ ค+าระดั บ ขั้ น เฉลี่ ย สะสม ใหคํ านวณจากผลการเรีย นของที่ นิ สิ ต ตั้ งแต+เริ่มเขาเรีย น
จนถึงภาคเรียนสุดทาย โดยนําผลรวมของผลคูณระหว+างจํานวนหน+วยกิตกับค+าระดับขั้นของแต+ละรายวิชาที่
เรียนทั้งหมดเป!นตัวตั้งแลวหารดวยจํานวนหน+วยกิตรวมทั้งหมด
37.๕ รายวิ ช าที่ ไดสั ญ ลั ก ษณ* I ไม+นํ า ไปแสดงในใบแสดงผลการเรี ย นแต+จั ด เก็ บ ไวใน
ระเบียนวิชาเรียนของนิสิต
ขอ 38 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
รายวิชาใดที่นิสิตไดระดับขั้นต่ํากว+า B นิสิตตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเลือกเรียนรายวิชา
อื่นในระดับชั้นปCและหมวดวิชาเดียวกัน ทั้งนี้ใหอยูใ+ นดุลยพินิจของอาจารย*ที่ปรึกษาทางวิชาการและประธาน
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยผ+านความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และได
รับอนุมัติจากหัวหนาส+วนงานวิชาการ ที่หลักสูตรสังกัด ก+อนการลงทะเบียนเรียน
ขอ 39 การทุจริตในการสอบ
นิสิตที่ทําการทุจริตดวยประการใดๆ เกี่ยวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผูสอนจะใหระดับ
ขั้น F ในรายวิชานั้นแลว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับว+าดวยวินัยนิสิตไดดวย
หมวดที่ ๗
การพนสภาพนิสิต และการคืนสภาพนิสิต
ขอ 40 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตจะตองพนจากสภาพนิสิตในกรณีดังต+อไปนี้
40.๑ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 45
40.๒ หัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอนุมัติใหลาออก
40.๓ ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีต+อไปนี้
40.๓.๑ ไม+มารายงานตัวเป!นนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
40.๓.๒ มารายงานตัวเป!นนิสิตแต+ไม+ลงทะเบียนเรียน ไม+ชําระเงินค+าบํารุงการศึกษา
และค+าเล+าเรียนในภาคเรียนแรกยกเวนไดรับอนุมัติจากหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดในกรณีต+อไปนี้

- ๒๔ (๑) ถู ก เกณฑ*เขารั บ ราชการทหารกองประจํ า การหรื อ ไดรั บ หมายเรี ย ก
เขารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น
(๒) ไดรั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว+า งประเทศหรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บปrวยจนตองพักรักษาตัวเป!นเวลานานเกิน รอยละ ๒๐ ของเวลาเรียน
ทั้ งหมดในภาคเรี ย นนั้ น ตามคํ าสั่ งแพทย*โดยมี ใบรั บ รองแพทย*จ ากสถานพยาบาลของทางราชการ หรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว+าดวยสถานพยาบาลซึ่งเป!นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
40.๓.๓ เมื่อพนกําหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแลว ไม+ชําระเงินค+าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อ
รักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน
40.๓.๔ ขาดคุณสมบัติ อย+างใดอย+างหนึ่ง ตามขอ 17
40.๓.๕ เมื่อค+าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนต่ํากว+า ๒.๗๕
40.๓.๖ ไดรับค+าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ํากว+า ๓.๐๐ เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่
กําหนดตามขอ 11
40.๓.๗ หมดระยะเวลาการศึกษาตามขอ 11
40.๓.๘ ไม+ ผ+ า นการสอบประมวลความรู เป!น ไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย
จํานวน ๓ ครั้ง
40.๓.๙ ไม+ผ+านการสอบวัดคุณสมบัติเป!นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ครั้ง
40.๓.๑๐ ถูกลงโทษถึงที่สุดใหไล+ออก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว+าดวยวินัยนิสิต
40.๓.๑๑ ไม+ไดรับอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธ*ภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังต+อไปนี้
(๑) หลักสูตรปริญญาโท ภายใน ๓ ปCการศึกษา นับแต+ภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาเอก ภายใน ๔ ปCการศึกษา นับแต+ภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา”
ขอ 41 การคืนสภาพนิสิต
นิสิตอาจไดรับการอนุมัติใหคืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยตองชําระเงินค+าคืนสภาพนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศพนสภาพ เนื่องจากพนสภาพนิสิต จากกรณี
ต+อไปนี้
41.๑ ไดรับอนุมัติจากหัวหนาส+วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดใหลาออกไปแลวไม+เกิน ๓๐ วัน
41.๒ ไม+ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ตองขึ้นทะเบียนเป!นนิสิต
41.๓ เมื่อพนกําหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแลวไม+ชําระเงินค+าบํารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษา
สภาพนิสิต

- ๒๕ หมวดที่ ๘
การสอบพิเศษ และการทําวิทยานิพนธ.หรือการคนควาอิสระ
ขอ 42 การสอบภาษา
42.๑ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและหลั กสู ต รปริ ญ ญาเอกตองสอบผ+ า นการสอบภาษา
(Language Examination) ที่ไม+ใช+ภาษาประจําชาติของตนอย+างนอยหนึ่งภาษา การกําหนดภาษาที่จะสอบ
ใหอยูใ+ นดุลยพินิจของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชา หัวหนาส+วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตปริญญา
เอกที่สอบผ+านการสอบภาษาจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ตามเกณฑ*ที่มหาวิทยาลัยกําหนดอาจได
รับการยกเวนการสอบภาษาตามความในวรรคหนึ่งได
42.๒ ใหบัณฑิตวิทยาลัยแต+งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบภาษาประกอบดวยบุคคล
ที่เหมาะสมเป!น ไปตามเกณฑ*การสอบภาษาที่ บัณ ฑิ ตวิทยาลัย กําหนด เพื่ อดําเนิ น การจั ดสอบและควบคุ ม
การสอบใหไดมาตรฐาน
42.๓ การดําเนินการสอบภาษาใหเป!นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
42.๔ มหาวิทยาลัยอาจยกเวนใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม+ตองสอบภาษาไดในกรณี ใด
กรณีหนึ่งดังต+อไปนี้
42.๔.๑ นิ สิ ต สอบผ+า นการสอบภาษา ตามเกณฑ*ที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนดจาก
สถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง โดยใหงานทะเบียนระบุในใบแสดงผลการเรียนว+า ไดรับการยกเวนการ
สอบภาษาจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
42.๔.๒ นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาที่ไม+ใช+ภาษาประจําชาติของตน ดังนี้
(๑) นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าภาษาที่ ไม+ใช+ภ าษา
ประจําชาติของตน โดยมี เวลาเรียนสัปดาห*ละไม+นอยกว+า ๒ ชั่วโมง โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ผูรับ ผิด ชอบหลั กสู ตร และไดรับ อนุ มัติ จากบัณ ฑิ ตวิทยาลั ย กําหนดใหเรีย นโดยไม+นั บ หน+ วยกิต ทั้ งนี้ นิ สิ ต
จะตองไดรั บ การประเมิ น ผลการเรี ย นระดั บ ขั้ น S (Satisfactory) ขึ้ น ไป โดยใชแบบทดสอบภาษาที่ เป! น
มาตรฐานของรายวิชา
(๒) ระดั บ ปริญ ญาเอก โดยมีเวลาเรีย นสั ป ดาห*ล ะ ไม+น อยกว+า ๓ ชั่ วโมง
จํานวน ๒ รายวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดใหเรียนโดยไม+นับหน+วยกิต ทั้งนี้ นิสิตจะตองไดรับการประเมินผลการ
เรียนระดับขั้น S (Satisfactory) ขึ้นไป โดยใชแบบทดสอบภาษาที่เป!นมาตรฐานของรายวิชา
42.๔.๓ นิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญาโทที่ ศึกษาในวิช าเอกหรือสาขาวิช าทางภาษาที่ ไม+ ใช+
ภาษาประจําชาติของตน ซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับการอ+านและการใชภาษา ไม+นอยกว+า ๘ หน+วยกิต
ขอ 43 การสอบประมวลความรู และการสอบวัดคุณสมบัติ
43.๑ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญ าโท แผน ข ตองสอบผ+า นการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination)
43.๒ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก ตองสอบผ+า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination)
43.๓ นิ สิ ต หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทควบปริ ญ ญาเอก ตองสอบผ+า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ
(Qualifying Examination)

- ๒๖ 43.๔ การสอบประมวลความรู และการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ใหเป!น ไปตามเกณฑ*แ ละ
ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 44 การสอบวิทยานิพนธ*
การทํ าวิทยานิพนธ*ห รือการคนควาอิส ระ และการสอบวิทยานิ พนธ*ห รือคนควาอิ สระให
เป!นไปตามเกณฑ*และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ ๙
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร และการใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ 45 การขอสําเร็จการศึกษา
45.๑ การสําเร็จการศึกษา นิสิตตองแจงชื่อต+องานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษา
ภายในเวลา ๑ เดือนนับแต+วันเปSดภาคเรียนนั้น และตองชําระเงินค+าขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หากพนกําหนดเวลานิสิตตองยื่นคํารองต+อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัติแจงขอสําเร็จการศึกษาชา ทั้งนี้
ตองชําระเงินค+าปรับขอแจงสําเร็จการศึกษาชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
45.๒ นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
45.๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีเวลาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไม+นอยกว+า ๒ ภาคเรียน
(๒) เรียนครบตามจํานวนหน+วยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และไดค+าระดับ
ขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม+ต่ํากว+า ๓.๐๐
(๓) มีความประพฤติดี
45.๒.๒ คุณ สมบัติของนิสิตผูขอรับ ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิต และประกาศนียบั ตร
บัณฑิตชั้นสูง ใหเป!นไปตามขอ 45.๒.๑ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
45.๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวน ตามขอ 42
(๒) สอบผ+านการสอบประมวลความรูตามขอ 43
(๓) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(๔) เสนอรายงานการคนควาอิสระตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๕) สอบผ+านการสอบปากเปล+าการคนควาอิสระ
(๖) ส+งรายงานการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ* ตามเกณฑ*ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๗) รายงานการคนควาอิสระหรือส+วนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระ
ตองไดรับการเผยแพร+ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
45.๒.๔ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑
(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตาม ขอ 42
(๒) สอบผ+านการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*
(๓) เสนอวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ*ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

- ๒๗ (๕) ผลงานวิทยานิพนธ*หรือส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ตองไดรับการตีพิมพ*
หรืออย+างนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานวิชาการ
(๖) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
45.๒.๕ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒
(๑) สอบผ+านการสอบภาษาตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตาม ขอ 42
(๒) ไดรั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพวิ ท ยานิ พ นธ*แ ละการสอบปากเปล+า
วิทยานิพนธ*ในระดับผ+าน
(๓) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) ผลงานวิทยานิพนธ*หรือส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ตองไดรับการตีพิมพ*
หรืออย+างนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานทาง
วิชาการ หรือนําเสนอต+อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ* (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ*
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
(๕) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
45.๒.๖ คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(๑) สอบผ+านการสอบภาษา ตามขอ 42 หรือไดรับการยกเวนตามขอ 42
(๒) สอบผ+านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามขอ 43
(๓) เสนอวิทยานิพนธ*ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) สอบผ+านการสอบปากเปล+าวิทยานิพนธ*
(๕) ส+งวิทยานิพนธ*ฉบับสมบูรณ* ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๖) ผลงานวิ ทยานิ พนธ*หรื อส+วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ* ต องไดรั บการตี พิ มพ*
หรื ออย+ างนอยไดรั บการยอมรั บใหตี พิ มพ* ในวารสารระดั บชาติ หรื อระดั บนานาชาติ ที่ มี คุ ณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานทางวิชาการ
กรณีนิสิตผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธ*หรือ
ส+วนหนึ่งของวิทยานิพนธ*ตองไดรับการตีพิมพ*หรืออย+างนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ*การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร+ผลงานวิชาการอย+างนอย ๒ เรื่อง
กรณีเป!นผูที่ไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จะตอง
มีผลงานที่ เป! นส+ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ*ตีพิมพ* หรือไดรับการยอมรับใหตี พิมพ* ตามหลั กเกณฑ* ของ คปก. จึงจะ
สําเร็จการศึกษาได รวมทั้งกรณีที่ไดรับทุนจากแหล+งอื่นใหเป!นไปตามหลักเกณฑ*และเงื่อนไขของทุนที่ไดรับ
(๗) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
ขอ 46 การใหปริญญาหรือประกาศนียบัตร
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ยื่นความจํานงขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 45.๒ ต+อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร

- ๒๘ ขอ 47 ใหอธิการบดีรักษาการใหเป!นไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีขอขัดของหรือมีปUญหาในทางปฏิบัติ
ใหอธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559
(ศาสตราจารย* ดร.จรัญ จันทลักขณา)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

