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แนะนำามหาวิทยาลัยทักษิณ

ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ ถือกำาเนิดขึ้นภายหลังจากการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of

Education) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร อำาเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ในปีพุทธศักราช 2497

เพ่ือพัฒนาปรัชญาและแนวคิดทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย รวมท้ังการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็น

วิชาชีพท่ีมีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้พัฒนาและ

เจริญก้าวหน้ามาโดยลำาดับ พร้อมกับการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และมีการบริหารงานแบบหลายวิทยาเขต ประกอบด้วย 

วิทยาเขตปทุมวัน (ปีพุทธศักราช 2498) วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี (ปีพุทธศักราช 2498) วิทยาเขตพิษณุโลก (ปีพุทธศักราช 2510) วิทยาเขตมหาสารคาม

(ปีพุทธศักราช 2511) วิทยาเขตสงขลา (ปีพุทธศักราช 2511) วิทยาเขตพระนคร  (ปีพุทธศักราช 2512) และวิทยาเขตพลศึกษา (ปีพุทธศักราช 2513) โดยมี

วิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร

	 วิทยาลัยวิชาการศึกษา	สงขลา ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ณ ตำาบลเขารูปช้าง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

(ที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) ตามมติสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังพ้ืนที่ภาคใต้

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 จึงถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ

 วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเม่ือปีการศึกษา 2512 ในหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต เฉพาะหลักสูตร 2 ปี

และในปีการศึกษา 2517 จึงเริ่มรับนิสิตเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และได้ดำาเนินการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตโดย

มีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี

พุทธศักราช 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา จึงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขต

สงขลา”

 ในระหว่างปีพุทธศักราช 2532 – 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ได้เริ่มวางแผนขยายงานไปยังพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง เนื่องด้วย

พ้ืนท่ีเดิม ณ ตำาบลเขารูปช้าง อำาเภอเมือง สงขลา มีพ้ืนที่ค่อนข้างจำากัดไม่เพียงพอต่อการรองรับการจัดตั้งคณะใหม่ๆ และการขยายงานในอนาคต โดย

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยขยายงานไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง และให้บรรจุโครงการดังกล่าว

ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ต่อมาเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้

มีมติกำาหนดชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลาใหม่เป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตภาคใต้” ทั้งนี้โดยคำานึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัย

อันเกี่ยวเนื่องกับภาคใต้โดยรวม ไม่จำาเพาะแต่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นนิติบุคคล

มีฐานะเป็นกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยลำาดับ

ในปีการศึกษา 2547 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีตำาบลบ้านพร้าว อำาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และสภา

มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยทักษิณมีการบริหารงานแบบ 2 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตสงขลา

(มีพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ท่ีตำาบลเขารูปช้าง อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีเน้ือที่ประมาณ 142 ไร่ และท่ีบ้านอ่าวทราย ตำาบลเกาะยอ อำาเภอเมือง

จังหวัดสงขลา เน้ือท่ีประมาณ 24 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา)  และวิทยาเขตพัทลุง (มีพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ท่ีตำาบลบ้านพร้าว อำาเภอ

ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ และที่ตำาบลพนางตุง อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่)

 และนับต้ังแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ใน

กำากับของรัฐด้วยการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญา	จริยธรรม	นำาการพัฒนา”

ปรัชญา

      ปัญญา จริยธรรม นำาการพัฒนา

ปณิธาน

      มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

      มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ท่ีผลิตบัณฑิต พัฒนากำาลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือรับใช้สังคมท้องถ่ินใต้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่ง

ปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน
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พันธกิจ	

 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำาลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

 2. สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้ ชี้นำาการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

 3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนการทำานุบำารุง รักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม

แก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน 

 5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากล ท่ีคำานึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร

และความสุขแก่บุคลากรในทุกระดับ

เป้าประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย

 1. มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพในระดับอาเซียน บัณฑิตมีคุณภาพและ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม มีมาตรฐาน

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมบูรณ์แบบ และพึ่งพาตนเองได้

 2.  มหาวิทยาลัยสามารถผลิตกำาลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างเข้มแข็ง

 3.  มีชุมชนสังคมอุดมปัญญาและสันติสุขด้วยกลไกการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 4.  ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพระดับสากล สามารถสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 5. การจัดบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย มีรายได้จากการบริการวิชาการและการให้คำาปรึกษา

 6. พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และการให้คำาปรึกษาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

 7. ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาภาคใต้เกิดคุณค่า มูลค่าต่อพื้นที่

 8. มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่สมบูรณ์แบบ

ค่านิยมหลัก	(Core	values)

 คารวะ	(Respect): มีคารวธรรม

 หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณค่าและความสำาคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นด้วยความถูกต้องจริงใจ

 ปัญญา	(Wisdom): มีปัญญาธรรม 

 หมายถึง ใช้สติและปัญญาในการดำาเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อตนเอง องค์กร และสังคม 

 สามัคคี	(Unity): มีสามัคคีธรรม 

 หมายถึง ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง

 มุ่งผลลัพธ์ที่ดี	(Outcome	Oriented): ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลลัพธ์ 

 หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำาหนด 

 มีความคุ้มค่า	(Worthiness):  มีความคุ้มค่า   

 หมายถึง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม โดยคำานึงถึงความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร 

 นำาพาสังคม	(Social	Responsibility):	นำาพาสังคม

 หมายถึง เอาใจใส่ เป็นที่พึ่ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 วัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน คุณภาพของผู้คนคือวิถีและพลังการ
พัฒนา
 ความสำาคัญของหลักสูตร  
 วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อไปพัฒนาสังคม 
 ทุกระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 มุง่ผลติดษุฎบีณัฑติสาขาวชิาวฒันธรรมศกึษาทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม 
 และสมรรถนะดังนี้  
 1. มีวิสัยทัศน์ มีหลักวิชา สามารถทำางานและบริหารจัดการงาน 
  วัฒนธรรมอย่างมีหลักวิชาและเป็นท่ีศรัทธา (ของผู้ถูกจัดการ) 
  มคีวามเป็นนกัคดิและเปน็ผูน้ำาทางความคดิ เปน็แบบอยา่งของ 
  นักปฏิบัติ นักบริหารจัดการ และนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง
 2. ใชว้ฒันธรรมศกึษาบรูณาการกบัศาสตรส์าขาอืน่ๆ เปน็การศกึษา 
  แบบไม่แยกส่วน ใช้คนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง ใช้ความ 
  หลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมเป็น “ชุดบริบท” และ  
  “ชุดตัวแปร” และให้ความสำาคัญต่อ “สหวิทยาการ”
 3. เรยีนรู ้“ความจรงิ” หรอื “สัจจะ” ของความเปน็คนและความเปน็ 
  ชุมชน อันเป็นองคาพยพของสังคมซึ่งสัมผัสสัมพันธ์กันในทุก 
  ระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต้อง 
  สมัผสัสมัพนัธค์วามจรงิตัง้แตฐ่านรากซึง่ฝงัลกึอยูใ่น “ทอ้งถ่ิน”  
  จนถึงมรรคผลในระดับมนุษยชาติ (สากล) อันจะเป็นมรรควิธีที่ 
  สามารถนำาวิถีและพลังวัฒนธรรมที่มีอย่างหลากหลายเป็น 
  ปัจจัยเสริมสร้างสัมพันธภาพ ภราดรภาพ ความสมานฉันท์  
  และสมานประโยชน์ของผู้คนและชุมชนที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
  หรือต่างวัฒนธรรมกันเพ่ือความเข้าใจและสำานึกสาธารณะ 
  ร่วมกัน
โครงสร้างหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 แบบ 1.1       ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต
 แบบ 2.1       ไม่น้อยกว่า   51 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
 แบบ 1.1 หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต
 แบบ 2.1 หมวดวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับ   12 หน่วยกิต
     - วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
     หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
 หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาวฒันธรรมศกึษา แบบ 2.1 
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      12 หน่วยกิต
0199711  โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรม 3(3-0-6)
0199712  อัตลักษณ์และความหลากหลาย 3(3-0-6)
    ของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
    เอเชียอาคเนย์
0199713  การปริทัศน์และวิพากษ์แนวคิด 3(3-0-6)
    ทฤษฎี วาทกรรม กระบวนทัศน์
    และงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา
0199714  การวิจัยทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
0199715  ยุทธศาสตร์การจัดการงานวัฒนธรรม 3(3-0-6)
    และวัฒนธรรมกับการพัฒนา
0199716  สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 3(2-2-5)
0199717  สัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณี 3(2-2-5)
0199718  วัฒนธรรมนานาชาติ 3(3-0-6)
0199719  วัฒนธรรมของประเทศใน 3(3-0-6)
    ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 หมวดวิทยานิพนธ์
 แบบ 1.1
0199721  ดุษฎีนิพนธ์     48(0-144-0)
 แบบ 2.1
0199722  ดุษฎีนิพนธ์     36(0-108-0)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา พ.ศ. 2555

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 29

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°».¥.)  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.».2548

ª√—™≠“
¿“«–ºŸâπ”æ—≤π“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
1. ‡æ◊ËÕº≈‘μ¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°“√ªÆ‘∫—μ‘ß“πÕ¬à“ß‚ª√àß„ 

‡ªïò¬¡¥â«¬®√‘¬∏√√¡·≈–§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
1.1 ‡ªìππ—°∫√‘À“√°“√»÷°…“√–¥—∫ Ÿß ∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√æ—≤π“ °”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–«“ß·ºπ°“√»÷°…“
1.2 ‡ªìππ—°«‘®—¬∑“ß¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“  “¡“√∂¥”‡π‘π°“√«‘®—¬ ·≈–π”º≈°“√«‘®—¬‰ª„™â„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“
1.3 ‡ªìππ—°«‘™“°“√√–¥—∫ Ÿß ¡’§«“¡ “¡“√∂æ—≤π“«‘∑¬“°“√∑“ß¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“„Àâ‡ªìπ«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß

2. ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“¢Õß§≥–»÷°…“»“ μ√å„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√æ—≤π“ª√–‡∑»·≈–¿Ÿ¡‘¿“§

 ‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ æ.».2548 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

§≥–»÷°…“»“ μ√å

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
1. À¡«¥«‘™“·°π 9

1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 6
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 18
2.1 «‘™“∫—ß§—∫ 12
2.2 «‘™“‡≈◊Õ° 6

3. À¡«¥«‘™“‡∑’¬∫‚Õπª√– ∫°“√≥å 9
4. À¡«¥¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“·°π 9 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 6 Àπà«¬°‘μ
0320701 «‘∏’«‘∑¬“°“√«‘®—¬‡™‘ßª√‘¡“≥ 3(2-2-5)
0320702 «‘∏’«‘∑¬“°“√°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ
0320801 «‘∏’«‘∑¬“°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320802 ‡∑§π‘§°“√‡°Á∫√«∫√«¡·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
0320803 °“√ —¡¡π“°“√«‘®—¬ 3(1-4-4)
À¡«¥«‘™“‡Õ° 18 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
0330711 ∑ƒ…Æ’Õß§å°“√·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√ 3(2-2-5)
0330712 ∑ƒ…Æ’¿“«–ºŸâπ”°—∫°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330732 Õπ“§μ»÷°…“·≈–°“√«“ß·ºπ 3(2-2-5)
0330851  —¡¡π“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ 3(1-4-4)
«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ
0330724 °“√®—¥°“√ °“√‡ß‘π  °“√§≈—ß ·≈–°“√∫—≠™’ ”À√—∫ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330731 ¿“«–ºŸâπ”„πÕß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330736 ¿“«–ºŸâπ”°—∫§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß«—≤π∏√√¡ 3(2-2-5)
0330738 °“√‡ √‘¡ √â“ß ¡√√∂¿“æ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330831 ¿“«–ºŸâπ”‡æ◊ËÕ§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß 3(2-2-5)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แบบ 1.1

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0199721 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 8(0-24-0) 0199721 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 8(0-24-0)
 ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีทางวัฒนธรรมศึกษา   เขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
 ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาภาคสนามเบื้องต้น   นำาเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
 พัฒนาโจทย์วิจัยจากปรากฎการณ์สนาม   ในรูปแบบสัมมนา
 เขียนบทวิเคราะห์ และนำาเสนอผลการศึกษา   และพัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
 ในรูปแบบสัมมนา
  รวมหน่วยกิต   8   รวมหน่วยกิต   9

		แผนการศึกษา	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	:	สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา			 	

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

แบบ 1.1      

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/58

 0119721 ดุษฎีนิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 	 					8(0-24-0) 0119721 ดุษฎีนิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 	8(0-24-0)

   ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีทางวัฒนธรรมศึกษาทบทวน  เขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นำาเสนอ 

   วรรณกรรมศึกษาภาคสนามเบื้องต้นพัฒนาโจทน์  โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ในรูปแบบสัมมนาและพัฒนา 

   วิจัยจากปรากฎการณ์สนาม เขียนบทวิเคราะห์   เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 

   และนำาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบสัมมนา     

	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		8	 	 	 รวมหน่วยกิต			8

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59

  วิทยานิพนธ์ 8   วิทยานิพนธ์ 8

0119721 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 8(0-24-0) 0119721 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 8(0-24-0)

  ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีทางวัฒนธรรมศึกษาทบทวน   เขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นำาเสนอโครงร่าง  

  วรรณกรรมศึกษาภาคสนามเบื้องต้นพัฒนาโจทน์   ดุษฎีนิพนธ์ในรูปแบบสัมมนาและพัฒนา  

  วิจัยจากปรากฎการณ์สนาม เขียนบทวิเคราะห์   เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  

  และนำาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบสัมมนา      

  รวมหน่วยกิต 8   รวมหน่วยกิต 8

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 11



ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60

  วิทยานิพนธ์ 8   วิทยานิพนธ์ 8

0119721 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 3) 8(0-24-0) 0119721 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 4) 8(0-24-0)

  พัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์นำาเสนอเค้าโครง     เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเรียบเรียงข้อมูล  

  ดุษฎีนิพนธ์ในรูปแบบสัมมนา ปรับปรุงและ     ฝึกเขียนบทวิเคราะห์ นำาเสนอรายงานความก้าวหน้า

  สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์     เขียนบทความทางวิชาการ นำาเสนอด้วยปากเปล่า 

      ภาพโปสเตอร์ หรือตีพิมพ์ในวารสาร  

  รวมหน่วยกิต 8   รวมหน่วยกิต 8

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/61

วิทยานิพนธ์ 8   วิทยานิพนธ์ 8

0119721 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 5) 8(0-24-0) 0119721 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 6) 8(0-24-0)

  เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูล  เขียนรายงานดุษฎีนิพนธ์  

  เขียนรายงานดุษฎีนิพนธ์ นำาเสนอรายงานความ   เขียนบทความวิจัย นำาเสนอด้วยปากเปล่า  

  ก้าวหน้าเขียนบทความทางวิชาการ นำาเสนอด้วย ภาพโปสเตอร์ หรือตีพิมพ์ในวารสารและสอบ  

  ปากเปล่า ภาพโปสเตอร์ หรือตีพิมพ์ในวารสาร   ปากเปล่า  

  รวมหน่วยกิต 8   รวมหน่วยกิต 8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

แบบ 2.1    

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59

  วิชาเอก (บังคับ) 6   วิชาเอก (บังคับ) 6

0199711 โครงสร้างและพลวัฒวัฒนธรรม 3(3-0-6) 0199712 อัตลักษณ์และความหลากหลายของ 3(3-0-6)

0199714 การวิจัยทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)   วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์  

  วิชาเอก (เลือก) 3 0199713 การปริทัศน์และวิพากษ์แนวคิด ทฤษฎีวาทกรรม 3(3-0-6)

0199...... ..................................... 3(3-0-6)   กระบวนทัศน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา

      วิทยานิพนธ์ 3

      0199722 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)

  รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60

  วิทยานิพนธ์ 10   วิทยานิพนธ์ 10

0199722 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 10(0-30-0) 0199722 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 3) 10(0-30-0)

  รวมหน่วยกิต 10   รวมหน่วยกิต 10

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/61

  วิทยานิพนธ์ 10   วิทยานิพนธ์ 3

0199722 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 4) 10(0-30-0) 0199722 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 5) 3(0-9-0)

  รวมหน่วยกิต 10   รวมหน่วยกิต 3

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255912



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 13
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255628

คำาอธิบายรายวิชา

0199711 โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 Cultural Structures and Dynamics
 มโนทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรม และวัฒนธรรมศึกษา 
โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมตะวันออก และ
วัฒนธรรมตะวันตก โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมยุคเกษตรกรรม 
ยุคอุตสาหกรรม และยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบจากพลวัต
วัฒนธรรม
0199712 อัตลักษณ์และความหลากหลายของ 3(3-0-6)
 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ 
 Identities and Diversity of Thai Culture and
 Southeast Asian Cultures
 อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมิติต่างๆ 
อัตลักษณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมไทและวัฒนธรรมไทย 
อัตลักษณ์และความหลากหลายของวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมมิติต่างๆ ท้ังวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
0199713 การปริทัศน์และวิพากษ์แนวคิด ทฤษฎี 3(3-0-6)
 วาทกรรม กระบวนทัศน์ และงานวิจัย
 ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมศึกษา
 Overview and Critique of Ideas, Theories,
 Discourses. Paradigms, and Research
 Pertaining to Cultural Studies
 แนวการศึ กษา วิจั ยตามธรรมชาติ ของสาขาวิ ชา 
วัฒนธรรมศึกษา ความรู้ด้านระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับกรณี
วัฒนธรรมศึกษา การปริทัศน์และวิพากษ์แนวคิด ทฤษฎี วาทกรรม 
กระบวนทศัน ์และงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมศกึษา เพือ่ใช้ประโยชน ์
การสังเคราะห์คำาตอบเพื่อตั้งคำาถามใหม่ ตั้งโจทย์วิจัยใหม่ และสร้าง
ทฤษฎีใหม่
0199714 การวิจัยทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 Research in Cultural Affairs
 แนวคดิ กระบวนการ และเทคนคิวธิกีารวจิยัทางวฒันธรรม
ในระดับสูงและซับซ้อน การบูรณาการวิจัยด้วยระเบียบวิธีการวิจัย
ที่เหมาะสมกับบริบทและประเด็นท่ีศึกษา ซ่ึงนำาไปสู่การสืบค้น การ
วเิคราะห ์และจดัระบบขอ้มลูทางวฒันธรรมอยา่งมคีณุภาพ การคน้ควา้
เพื่อนำาเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ และฝึกเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
0199715 ยุทธศาสตร์การจัดการงานวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 และวัฒนธรรมกับการพัฒนา
 Management Strategy for Cultural Affairs
 and Cultural Development
 แนวคดิ ทฤษฎ ีและยทุธศาสตร ์เพือ่การทำานบุำารงุวฒันธรรม 
ให้ยั่งยืน เหมาะแก่ชุมชนและสมัย ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการทำาธุรกิจ
ทางวัฒนธรรม มาตรการเพื่อพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การสร้าง 
กระบวนทัศน์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ให้มีจิตสำานึกและดำาเนินการ
ทำานุบำารุงวัฒนธรรมอย่างมีระบบ การสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม 
การเรียนรู้ วัฒนธรรมการทำางาน วัฒนธรรมการผลิตและการบริโภค 
และวฒันธรรมการจดัการ เพ่ือธำารงอตัลักษณแ์ละปรบัปรนพฒันาอยา่ง
เท่าทันและสมสมัย 

0199716 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษา 3(2-2-5)
 Seminar in Cultural Studies
 สัมมนาวัฒนธรรมศึกษาในประเด็นต่างๆ วิถีและพลัง
สังคมอันเนื่องด้วยระบบปัจเจกชนนิยม พหุนิยม จารีตนิยม เสรีนิยม
และสากลนิยม การวิพากษ์วิสัยทัศน์เชิงอัตนัยกับปรนัย วัฒนธรรม 
การแยกสว่นกับการบูรณาการ ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมจลุภาค
กับมหัพภาพ
0199717 สัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณี 3(2-2-5)
 Independent Study Seminar
 เลือกประเด็นสัมมนาร่วมกับภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 
(กับเรื่องนั้นๆ) ในพื้นที่เฉพาะ
0199718 วัฒนธรรมนานาชาติ 3(3-0-6)
 International Cultures  
 ความหมายและลกัษณะของวฒันธรรมนานาชาติ มติติา่ง ๆ  
ของวัฒนธรรมนานาชาติ ปรากฏการณ์ที่นำาไปสู่วัฒนธรรมนานาชาติ 
ภาวะของการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม วฒันธรรมนานาชาติอดตีและ
ปจัจบุนั ปรากฏการณโ์ลกาภวิตันแ์ละผลกระทบ และวฒันธรรมไทยกบั
วัฒนธรรมนานาชาติ ฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นเฉพาะ
วัฒนธรรมที่เป็นจุดเน้น
0199719 วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค 3(3-0-6)
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 The Cultures of the Countries
 in the Southeast Asian Region
 การจัดกลุ่มวัฒนธรรมสำาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และความสัมพันธ์ในหมู่ประเทศดังกล่าว ความ
กลมกลืนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มนี้ 
วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียตะวันออก
เฉียงใต้ ปัญหาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
กฎหมาย เทคโนโลย ีการสือ่สาร และระบบสิง่แวดลอ้ม ฝกึการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ประเด็นที่เลือกสรรในเชิงวัฒนธรรมสำาหรับภูมิภาคนี้
0199721 ดุษฎีนิพนธ์ 48(0-144-0)
 Dissertation
 ทำาวิจัยในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา โดยเน้นการศึกษา
เปรียบเทียบและผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง 
ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น
0199722 ดุษฎีนิพนธ์ 36(0-108-0)
 Dissertation
 ทำาวิจัยในสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาและผลงาน หรือ 
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง
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รายวิชาภาษาอังกฤษสำาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก จำานวน ๒ รายวิชา
(แบบไม่นับหน่วยกิต) *ใช้สำาหรับนิสิตตั้งแต่ปี 52 เป็นต้นไป

รายละเอียด รายวิชาที่ ๑ รายวิชาที่ ๒

ชื่อวิชา

จำานวนหน่วยกิต

เวลาเรียน

รหัสวิชา

คำาอธิบายรายวิชา

ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ

ที่เป็นพื้นฐาน

Review of English Basics

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อวิชาการ

Academic English Skills

๓ หน่วยกิต

๐๑๑๕๖๐๐ ๐๑๑๕๗๐๐

สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

๓ หน่วยกิต

ทบทวนหลักภาษาอังกฤษพื้นฐานจนใช้การ 

ไดด้ ีเกีย่วกบัวากยสมัพันธใ์นการสือ่ขอ้ความใหไ้ด้ 

ความหมายอันเหมาะสมให้ฝึกอ่านและตีความ

ข้อความภาษาอังกฤษเพื่อให้เกินการเรียนรู้หลัก

ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยถูกต้อง ศึกษาทักษะ

ทางการพูดและการเขียนเท่าที่จำาเป็นสำาหรับเสริม

การอ่าน

English basics are to be reviewed and mastered. 

These basics should include fundamentals of 

English syntax for communication of meaningful 

messages. English texts are to be read 

interpreted to enhance the mastery of the English 

basics. Also to take up oral to take up oral and 

writing skills as needed to reinforce reading.

ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการหลากหลาย

ลกัษณะ โดยมกีารฝกึพดูประกอบตามความจำาเปน็

เพื่อให้เกินสมรรถภาพเต็มที่ในการอ่านภาษา

อังกฤษ พร้อมท้ังศึกษาหลักพื้นฐานในการเขียน 

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ

To practice reading a variety of texts of 

academic nature with some oral performance on 

the sine needed in order to develop full reading 

competency in English. Also to study writing 

fundamentals for academic English.

รายวิชาภาษาอังกฤษสำาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
รายวิชาที่ ๑

ประมวลรายวิชา

ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐาน

Course Syllabus

Review of English Basics

๑. ชื่อรายวิชา : ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐาน : ๐๑๑๕๖๐๐

 Course Title : Review of English Basics : 0115600

๒. จำานวนหน่วยกิต : ๓

 Number of credits : 3

๓. บุรพวิชา : พื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษจากระดับปริญญาตรี

 Pre-requisite : bachelor’s degree English fundamentals

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัย และภาควิชาภาษาตะวันตก

 Units responsible : Graduate School and the Department of Western Languages

๕. ระดับ :  ภาษาอังกฤษสำาหรับวิชาการของนิสิตระดับปริญญาเอก

 Level : Academic English for Doctoral Students

๖. คำาอธิบายรายวิชา : ทบทวนหลักภาษาอังกฤษพื้นฐานจนใช้การได้ดีเก่ียวกับวากยสัมพันธ์ในการสื่อข้อความให้ได้ความหมายอัน 

  เหมาะสมให้ฝึกอ่านและตีความข้อความภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดการเรียนรู้หลักภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยถูกต้อง 

  ศึกษาทักษะทางการพูดและการเขียนเท่าที่จำาเป็นสำาหรับเสริมการอ่าน
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 Course Description : English basics are to be reviewed and mastered. These basics should include fundamentals of English 

  syntax for communication of meaningful messages. English texts are to be read interpreted to enhance 

  the mastery of the English basics. Also to take up oral and writing skills as needed to reinforce reading.

๗. แผนการจัดการสอน : ๗.๑ จุดมุ่งหมาย : ให้นิสิตได้ฟื้นความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษจนสามารถอ่านและตีความภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 

 Program of course    ทั้งสามารพูดและเขียนประกอบการอ่านได้

 instruction

     Purpose : To enable the student to review the knowledge of English fundamentals so as to read and interpret  

    English texts with accuracy , and to speak and write in support of the reading skill.

    ๗.๒ เนื้อหารายวิชา

   ๗.๒.๑ ลักษณะและการสร้างคำาและวลี

   ๗.๒.๒ วิธีการสร้างประโยคชนิดต่างๆ

   ๗.๒.๓ ลักษณะและการสร้างอนุเฉท

   ๗.๒.๔ วาทกรรมลักษณะต่างๆ

   Course Contents

   7.2.1 Description and Construction of Words and Phrases

   7.2.2 How to construct various types of sentences

   7.2.3 Description and construction of paragraphs

   7.2.4 Discourses of various types

  ๗.๓ กระบวนการเรียนการสอน

   ๗.๓.๑ การบรรยายและการถามตอบ

   ๗.๓.๒ การทำาแบบฝึกการอ่าน และเสริมด้วยการเขียนและการพูดที่เกี่ยวข้อง

   ๗.๓.๓ การทำารายงานผลการอ่านเฉพาะเรื่องของนิสิต

   Instructional Procedure

   7.3.1 Lectures and questions-answers

   7.3.2 Reading exercises along with relevant writing and speaking practice

   7.3.3 Students’ reading reports on specific topics

  ๗.๔ การประเมินผล Course Evaluation

   ๗.๔.๑ การทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะตอนเป็นคราวๆ ไป อย่างน้อยสี่ครั้งต่อภาคเรียน

   ๗.๔.๒ การประเมินผลงานของนิสิตตาม ๗.๓.๓

รายวิชาภาษาอังกฤษสำาหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
รายวิชาที่ ๒

ประมวลรายวิชา

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ

Course Syllabus

Academic English Skills

๑. ชื่อรายวิชา : ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ : ๐๑๑๕๗๐๐

 Course Title :  Academic English Skills 0115700

๒. จำานวนหน่วยกิต : ๓

 Number of credits : 3

๓. บุรพวิชา : ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า

 Pre-requisite  :   Review of  English Basics or Equivalent

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัย และภาควิชาภาษาตะวันตก

 Units responsible : Graduate School and the Department of Western Languages

๕. ระดับ :  ภาษาอังกฤษสำาหรับวิชาการของนิสิตระดับปริญญาเอก

 Level :  Academic English for Doctoral Students
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๖. คำาอธิบายรายวิชา :  ฝกึการอา่นภาษาองักฤษเพ่ือวชิาการหลากหลายลกัษณะ โดยมกีารฝกึพดู ประกอบตามความจำาเปน็ เพือ่ใหเ้กดิสมรรถภาพ 

  เต็มที่ในการอ่านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งศึกษาหลักพื้นฐานในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ

 Course Description : To practice reading a variety of  English texts of academic nature with some oral performance on the side needed  

  in order to develop full reading competency in English. Also to study writing fundamentals for academic English.

๗. แผนการจัดการสอน ๗.๑ จุดมุ่งหมาย :  ใหน้สิติมคีวามสามารถในการอา่นเรือ่งราวภาษาองักฤษไดห้ลากหลาย และเขยีนภาษาองักฤษเชงิ 

 Program of course    วิชาการได้โดยอาศัยหลักที่เป็นรากฐานในการเขียน

 instruction

   Purpose :   To enable the student to read a variety of English texts and to write academic English on the  

     basis of English writing fundamentals.

  ๗.๒ เนื้อหารายวิชา : เรื่องราวที่เป็นวิชาการลักษณะต่างๆ

   Course Contents : Various types of academic texts.

  ๗.๓ กระบวนการเรียนการสอน

   ๗.๓.๑ การบรรยายและการถามตอบ

   ๗.๓.๒ นิสิตร่วมอ่านและอภิปรายเรื่องราววิชาการชนิดต่างๆ และฝึกเขียนสรุปสั้นๆ

   ๗.๓.๓ นิสิตนำาเสนอผลการอ่านเป็นรายบุคคลทั้งด้วยการพูดและการเขียน

   Instructional Procedure

   7.3.1 Lectures and questions-answers

   7.3.2 Students jointly read and discuss academic texts of various types and practice writing miniature 

           summaries.

   7.3.3 Oral and written presentation of academic texts read by individual students.

  ๗.๔ การประเมินผล Course Evaluation

   ๗.๔.๑ ผลงานตาม ๗.๓.๓

   ๗.๔.๒ การทดสอบสี่ครั้งตลอดภาคเรียน

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255916



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 17

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 13

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 29

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°».¥.)  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.».2548

ª√—™≠“
¿“«–ºŸâπ”æ—≤π“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
1. ‡æ◊ËÕº≈‘μ¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°“√ªÆ‘∫—μ‘ß“πÕ¬à“ß‚ª√àß„ 

‡ªïò¬¡¥â«¬®√‘¬∏√√¡·≈–§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
1.1 ‡ªìππ—°∫√‘À“√°“√»÷°…“√–¥—∫ Ÿß ∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√æ—≤π“ °”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–«“ß·ºπ°“√»÷°…“
1.2 ‡ªìππ—°«‘®—¬∑“ß¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“  “¡“√∂¥”‡π‘π°“√«‘®—¬ ·≈–π”º≈°“√«‘®—¬‰ª„™â„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“
1.3 ‡ªìππ—°«‘™“°“√√–¥—∫ Ÿß ¡’§«“¡ “¡“√∂æ—≤π“«‘∑¬“°“√∑“ß¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“„Àâ‡ªìπ«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß

2. ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“¢Õß§≥–»÷°…“»“ μ√å„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√æ—≤π“ª√–‡∑»·≈–¿Ÿ¡‘¿“§

 ‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ æ.».2548 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

§≥–»÷°…“»“ μ√å

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
1. À¡«¥«‘™“·°π 9

1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 6
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 18
2.1 «‘™“∫—ß§—∫ 12
2.2 «‘™“‡≈◊Õ° 6

3. À¡«¥«‘™“‡∑’¬∫‚Õπª√– ∫°“√≥å 9
4. À¡«¥¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“·°π 9 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 6 Àπà«¬°‘μ
0320701 «‘∏’«‘∑¬“°“√«‘®—¬‡™‘ßª√‘¡“≥ 3(2-2-5)
0320702 «‘∏’«‘∑¬“°“√°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ
0320801 «‘∏’«‘∑¬“°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320802 ‡∑§π‘§°“√‡°Á∫√«∫√«¡·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
0320803 °“√ —¡¡π“°“√«‘®—¬ 3(1-4-4)
À¡«¥«‘™“‡Õ° 18 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
0330711 ∑ƒ…Æ’Õß§å°“√·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√ 3(2-2-5)
0330712 ∑ƒ…Æ’¿“«–ºŸâπ”°—∫°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330732 Õπ“§μ»÷°…“·≈–°“√«“ß·ºπ 3(2-2-5)
0330851  —¡¡π“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ 3(1-4-4)
«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ
0330724 °“√®—¥°“√ °“√‡ß‘π  °“√§≈—ß ·≈–°“√∫—≠™’ ”À√—∫ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330731 ¿“«–ºŸâπ”„πÕß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330736 ¿“«–ºŸâπ”°—∫§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß«—≤π∏√√¡ 3(2-2-5)
0330738 °“√‡ √‘¡ √â“ß ¡√√∂¿“æ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330831 ¿“«–ºŸâπ”‡æ◊ËÕ§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß 3(2-2-5)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกจิ คณะวทิยาการสขุภาพและการกฬีา 
และคณะนิติศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 มุ่งสร้างนักวิชาการที่มีความรู้และทักษะด้านการพัฒนาที่สอดรับ 
 กับภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
 ความสำาคัญ
 วางพืน้ฐานการบรูณาการสรรพวิทยาการ เพือ่ปอ้งกนัและแกป้ญัหา 
 ทีเ่กดิจากการพฒันาด้านสงัคม เศรษฐกิจและสิง่แวดลอ้ม ทัง้ระดบั 
 ประเทศ และระดับชุมชน
 วัตถุประสงค์
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ 
 ยั่งยืน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีคุณลักษณะ ดังนี ้
 1. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับทฤษฎี การวางแผน  
  และการวิเคราะห์เชิงระบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. มคีวามสามารถในการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมใ่นสาขาวชิา 
  ที่เป็นฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนในมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ 
  ต่อไปนี้
  2.1 มติทิางสงัคม วฒันธรรม การเมอืงการปกครอง ชมุชน และ 
    คุณภาพประชากร
  2.2 มิติทางเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
  2.3 มิติทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
  2.4 มิติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. มคีวามสำานกึรบัผดิชอบในการดำาเนนิกจิกรรมเชงิพัฒนา และม ี
  ภาวะผู้นำา
จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
 ระดับปริญญาเอก
 1. หลักสูตรแบบ 1.1
  จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 2. หลักสูตรแบบ 1.2
  จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
 3. หลักสูตรแบบ 2.1
  จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
 4. หลักสูตรแบบ 2.2
  จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
 ระดับปริญญาโท
 1. หลักสูตรแบบ ก 1
  จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 2. หลักสูตรแบบ ก 2
  จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร
 ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท

1. โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
 จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  จำานวน 48 หน่วยกิต
 ก. วิทยานิพนธ์ จำานวน 48 หน่วยกิต
 ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
  1. การจัดสัมมนา และการนำาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่าง 
   นอ้ยภาคเรยีนละ 1 ครัง้ เปน็จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 3 ภาคเรยีน  
   และนิสิตจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา 
   การศึกษา
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 
   ดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการ 
   ยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร ซึง่มคีณะกรรมการภายนอกร่วม 
   กลัน่กรอง (Peer Review) กอ่นการตพีมิพ ์และเปน็ทีย่อมรบั 
   ในสาขาวิชานั้น 
  3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต 
   วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิด 
   ชอบหลักสูตร และส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
  4. สอบภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
   กำาหนด

หมวดวิชา
จำานวนหน่วยกิต

แบบ 1.1แบบ 1.2แบบ 2.1แบบ 2.2

วิชาเอก ไม่น้อยกว่า

 วิชาเอกบังคับ

 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

24

15

9

15

9

6

-

-

-

-

-

-

วิทยานิพนธ์ 48

48

72

72

36

51

48

72
จำานวนหน่วยกิตรวม

(ตลอดหลักสูตร)

หมวดวิชา
จำานวนหน่วยกิต

แบบ ก 1 แบบ ก 2

วิชาเอก ไม่น้อยกว่า

 วิชาเอกบังคับ

 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

21

12

9

-

-

-

วิทยานิพนธ์ 36

36

15

36จำานวนหน่วยกิตรวม

(ตลอดหลักสูตร)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2554
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À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°».¥.)  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.».2548

ª√—™≠“
¿“«–ºŸâπ”æ—≤π“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
1. ‡æ◊ËÕº≈‘μ¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂ ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°“√ªÆ‘∫—μ‘ß“πÕ¬à“ß‚ª√àß„ 

‡ªïò¬¡¥â«¬®√‘¬∏√√¡·≈–§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
1.1 ‡ªìππ—°∫√‘À“√°“√»÷°…“√–¥—∫ Ÿß ∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√æ—≤π“ °”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–«“ß·ºπ°“√»÷°…“
1.2 ‡ªìππ—°«‘®—¬∑“ß¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“  “¡“√∂¥”‡π‘π°“√«‘®—¬ ·≈–π”º≈°“√«‘®—¬‰ª„™â„π°“√æ—≤π“°“√»÷°…“
1.3 ‡ªìππ—°«‘™“°“√√–¥—∫ Ÿß ¡’§«“¡ “¡“√∂æ—≤π“«‘∑¬“°“√∑“ß¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“„Àâ‡ªìπ«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß

2. ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√»÷°…“„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“¢Õß§≥–»÷°…“»“ μ√å„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√æ—≤π“ª√–‡∑»·≈–¿Ÿ¡‘¿“§

 ‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ æ.».2548 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

§≥–»÷°…“»“ μ√å

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
1. À¡«¥«‘™“·°π 9

1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 6
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 18
2.1 «‘™“∫—ß§—∫ 12
2.2 «‘™“‡≈◊Õ° 6

3. À¡«¥«‘™“‡∑’¬∫‚Õπª√– ∫°“√≥å 9
4. À¡«¥¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“·°π 9 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 6 Àπà«¬°‘μ
0320701 «‘∏’«‘∑¬“°“√«‘®—¬‡™‘ßª√‘¡“≥ 3(2-2-5)
0320702 «‘∏’«‘∑¬“°“√°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ
0320801 «‘∏’«‘∑¬“°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320802 ‡∑§π‘§°“√‡°Á∫√«∫√«¡·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
0320803 °“√ —¡¡π“°“√«‘®—¬ 3(1-4-4)
À¡«¥«‘™“‡Õ° 18 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
0330711 ∑ƒ…Æ’Õß§å°“√·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√ 3(2-2-5)
0330712 ∑ƒ…Æ’¿“«–ºŸâπ”°—∫°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330732 Õπ“§μ»÷°…“·≈–°“√«“ß·ºπ 3(2-2-5)
0330851  —¡¡π“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ 3(1-4-4)
«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ
0330724 °“√®—¥°“√ °“√‡ß‘π  °“√§≈—ß ·≈–°“√∫—≠™’ ”À√—∫ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330731 ¿“«–ºŸâπ”„πÕß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330736 ¿“«–ºŸâπ”°—∫§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß«—≤π∏√√¡ 3(2-2-5)
0330738 °“√‡ √‘¡ √â“ß ¡√√∂¿“æ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0330831 ¿“«–ºŸâπ”‡æ◊ËÕ§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß 3(2-2-5)

บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติ
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 ค. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
  1. รายวิชาภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรกำาหนด
  2. รายวิชาตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำาหนด
 ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
  นสิติตอ้งสอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัเิพือ่ประเมินความพรอ้ม 
  และความสามารถทางวิชาการที่ เป็นพ้ืนฐานในการทำา 
  ดุษฎีนิพนธ์
2. โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
 จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร จำานวน 72 หน่วยกิต
 ก. วิทยานิพนธ์ จำานวน 72 หน่วยกิต
 ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
  1. การจัดสัมมนา และการนำาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่าง 
   นอ้ยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ เปน็จำานวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ภาค 
   การศกึษา และนสิติจะตอ้งเข้ารว่มสมัมนาทุกครัง้ตลอดระยะ 
   เวลาการศึกษา
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 
   ดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการ 
   ยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร ซึง่มีคณะกรรมการภายนอกรว่ม 
   กลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเปน็ทีย่อมรบั 
   ในสาขาวิชานั้น 
  3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต 
   วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิด 
   ชอบหลักสูตร และส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
  4. สอบภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
   กำาหนด
 ค. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
  1. รายวิชาภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรกำาหนด
  2. รายวิชาตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำาหนด
 ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
  นสิติตอ้งสอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัเิพือ่ประเมินความพรอ้ม 
  และความสามารถทางวิชาการที่ เป็นพ้ืนฐานในการทำา 
  ดุษฎีนิพนธ์
3. โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
 จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร จำานวน 51 หน่วยกิต
 ก. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  - วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 ค. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
  1. รายวิชาภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรกำาหนด
  2. รายวิชาตามท่ีคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
   กำาหนด
 ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
  นิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความ 
  พร้อมและความสามารถทางวิชาการที่เป็นพ้ืนฐานในการทำา 
  ดุษฎีนิพนธ์
 จ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
  1. การจัดสัมมนา และการนำาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำานวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 
และนิสิตจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

  2. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 
   ดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการ 
   ยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร ซึง่มคีณะกรรมการภายนอกร่วม 
   กลัน่กรอง (Peer Review) กอ่นการตพีมิพ ์และเปน็ทีย่อมรบั 
   ในสาขาวิชานั้น
  3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต 
   วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิด 
   ชอบหลักสูตร และส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
  4. สอบภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
   กำาหนด
  5. การสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัด 
   คุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถทาง 
   วิชาการที่เป็นพื้นฐานในการทำาดุษฎีนิพนธ์
4. โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.2
 จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  จำานวน 72 หน่วยกิต
 ก. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  - วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
 ค. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
  1. รายวิชาภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรกำาหนด
  2. รายวิชาตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำาหนด
 ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
  นสิติตอ้งสอบผา่นการสอบวดัคณุสมบัตเิพือ่ประเมนิความพรอ้ม 
  และความสามารถทางวิชาการที่ เป็นพ้ืนฐานในการทำา 
  ดุษฎีนิพนธ์
 จ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
  1. การจัดสัมมนา และการนำาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่าง 
   นอ้ยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ เปน็จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 3 ภาค 
   การศกึษา และนสิติจะตอ้งเขา้ร่วมสมัมนาทกุครัง้ตลอดระยะ 
   เวลาการศึกษา
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 
   ดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการ 
   ยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสาร ซึง่มคีณะกรรมการภายนอกร่วม 
   กลัน่กรอง (Peer Review) กอ่นการตพีมิพ ์และเปน็ทีย่อมรบั 
   ในสาขาวิชานั้น
  3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต 
   วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิด 
   ชอบหลักสูตร และส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
  4. สอบภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
   กำาหนด
  5. การสอบวัดคุณสมบัติ นิสิตต้องสอบผ่านการสอบวัด 
   คุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถทาง 
   วิชาการที่เป็นพื้นฐานในการทำาดุษฎีนิพนธ์
5. โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก 1
 จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  จำานวน 36 หน่วยกิต
 ก. วิทยานิพนธ์ จำานวน 36 หน่วยกิต
 ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
  1. การจัดสัมมนา และการนำาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่าง 
   นอ้ยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ เปน็จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 2 ภาค 
   การศกึษา และนสิติจะตอ้งเขา้ร่วมสมัมนาทกุครัง้ตลอดระยะ 
   เวลาการศึกษา
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  2. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 
   ดำาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการ 
   ยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืเสนอตอ่ทีป่ระชุมวชิาการที ่
   มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซ่ึงมีคณะกรรมการ 
   ภายนอกรว่มกลัน่กรอง (Peer Review) กอ่นการตพีมิพ ์และ 
   เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
  3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต 
   วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของภาควิชา/สาขาวิชา/ 
   คณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
  4. สอบภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
   กำาหนด
 ค. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
  1. รายวิชาภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรกำาหนด
  2. รายวิชาตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำาหนด
 ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
6. โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท แบบ ก 2
 จำานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร จำานวน 36 หน่วยกิต
 ก. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
  - วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
  - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 ค. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
  1. รายวิชาภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
   หลักสูตรกำาหนด
  2. รายวิชาตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำาหนด
 ง. การสอบประมวลความรู้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์และประกาศของ 
  บัณฑิตวิทยาลัย
 จ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
  1. การจัดสัมมนา และการนำาเสนอผลงานในการสัมมนาอย่าง 
  น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำานวนไม่น้อยกว่า 1 ภาค 
  การศึกษา และนิสิตจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะ 
  เวลาการศึกษา
  2. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 
   ดำาเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ 
   ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ 
   ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการ 
   ภายนอกรว่มกลัน่กรอง (Peer Review) กอ่นการตพีมิพ ์และ 
   เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
  3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิต 
   วิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของภาควิชา/สาขาวิชา/ 
   คณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
  4. สอบภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
   กำาหนด
 รายวิชา
 ระดับปริญญาเอก
1. ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
 วิทยานิพนธ์      48 หน่วยกิต
9901791  ดุษฎีนิพนธ์    48(0-144-0)
2. ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
 วิทยานิพนธ์     72 หน่วยกิต
9901792  ดุษฎีนิพนธ์    72(0-216-0)

3. ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      9 หน่วยกิต
9901701  วิธีวิทยาการวิจัยและวิธีทางสถิติขั้นสูง 3(3-0-6)
9901702  สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 1(0-2-3)
9901703  สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-3)
9901704  สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 1(0-2-3)
9901711  กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 เลือกเรียนรายวิชาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อนจากรายวิชา
ต่อไปนี้
9901611  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
    กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
9901612  องค์การทางสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901613  การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
9901621  กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901622  การเมืองการปกครองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901631  การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901632  จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901633  ภาวะผู้นำาและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
    กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
9901634  จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901641  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901642  พาณิชยศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901643  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901644  การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
9901645  การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
9901646  การจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901647  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6)
    เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9901651  การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
9901652  การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตร 3(3-0-6)
9901661  พลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901662  การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความ
    หลากหลายทางชีวภาพ 3(3-0-6)
9901663  วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901664  การจำาลองแบบคณิตศาสตร์สำาหรับ 3(3-0-6)
    การพัฒนาที่ยั่งยืน
9901671  สาธารณสุขกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901672  อุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901673  สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9901681  หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 3(3-0-6)
9901682  หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 3(3-0-6)
9901683  หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 3(3-0-6)
9901684  การศึกษารายบุคคลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 3(3-0-6)
9901685  การศึกษารายบุคคลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 3(3-0-6)
9901686  การศึกษารายบุคคลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 3(3-0-6)
 วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต
9901793  ดุษฎีนิพนธ์     36(0-108-0)
4. ระดับปริญญาเอกแบบ 2.2
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 19



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255820
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255616

9901501  วิธีวิทยาการวิจัย  3(3-0-6)
9901502  วิธีทางสถิติสำาหรับการวิจัย 3(3-0-6)
9901701  วิธีวิทยาการวิจัยและวิธีทางสถิติขั้นสูง 3(3-0-6)
9901702  สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 1(0-2-3)
9901703  สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-3)
9901704  สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 1(0-2-3)
9901711  กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาท่ีไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเอกเลือกในหัวข้อ 3. วิชาเลือก   
 วิทยานิพนธ์      48 หน่วยกิต
9901794  ดุษฎีนิพนธ์     48(0-144-0)
 ระดับปริญญาโท
1. ระดับปริญญาโท แบบ ก 1
 วิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต
9901691  วิทยานิพนธ์    36(0-108-0)

2. ระดับปริญญาโท แบบ ก 2
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      12 หน่วยกิต
9901501  วิธีวิทยาการวิจัย  3(3-0-6)
9901502  วิธีทางสถิติสำาหรับการวิจัย 3(3-0-6)
9901503  สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 1(0-2-3)
9901504  สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-3)
9901505  สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 1(0-2-3)
9901511  การพัฒนาที่ยั่งยืน : แนวคิด ทฤษฎี 3(3-0-6)
    และการปฏิบัติ
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเอกเลือกในหัวข้อ 3. วิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์      15 หน่วยกิต
9901692  วิทยานิพนธ์    15(0-45-0)

แผนการศึกษา ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิทยานิพนธ์   วิทยานิพนธ์
9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0) 9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0)
  รวมหน่วยกิต   8   รวมหน่วยกิต   8

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์   วิทยานิพนธ์
9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0) 9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0)
  รวมหน่วยกิต   8   รวมหน่วยกิต   8

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
 วิทยานิพนธ์   วิทยานิพนธ์
9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0) 9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0)
  รวมหน่วยกิต   8   รวมหน่วยกิต   8

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิทยานิพนธ์   วิทยานิพนธ์
9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์   วิทยานิพนธ์
9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
 วิทยานิพนธ์   วิทยานิพนธ์
9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
 วิทยานิพนธ์   วิทยานิพนธ์
9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

แบบ 1.1      
	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/58
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 	 8	 	 วิทยานิพนธ์	 8
 9901791 ดุษฎีนิพนธ์   8(0-24-0) 9901791 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-24-0)
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		8	 	 	 รวมหน่วยกิต		8

แบบ 1.2      
	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/58
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 9901792 ดุษฎีนิพนธ์   9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-27-0)
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/59
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 	 8	 	 วิทยานิพนธ์	 8
 9901791 ดุษฎีนิพนธ์   8(0-24-0) 9901791 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-24-0)
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		8	 	 	 รวมหน่วยกิต		8

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/59
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 9901792 ดุษฎีนิพนธ์   9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-27-0)
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/60
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 9901792 ดุษฎีนิพนธ์   9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-27-0)
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

			แผนการศึกษา	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	:	สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/60
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 	 8	 	 วิทยานิพนธ์	 8
 9901791 ดุษฎีนิพนธ์   8(0-24-0) 9901791 ดุษฎีนิพนธ์  8(0-24-0)
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		8	 	 	 รวมหน่วยกิต		8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		48	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/61	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/61
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 9901792 ดุษฎีนิพนธ์   9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-27-0)
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		72	หน่วยกิต

แผนการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แบบ  1.1  

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59

  วิทยานิพนธ์ 8   วิทยานิพนธ์ 8
9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0) 9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0)

  รวมหน่วยกิต 8   รวมหน่วยกิต 8

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60

  วิทยานิพนธ์ 8   วิทยานิพนธ์ 8
9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0) 9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0)

  รวมหน่วยกิต 8   รวมหน่วยกิต 8

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/61

  วิทยานิพนธ์ 8   วิทยานิพนธ์ 8
9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0) 9901791 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0)

  รวมหน่วยกิต 8   รวมหน่วยกิต 8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

แบบ 1.2  

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59

  วิทยานิพนธ์ 9   วิทยานิพนธ์ 9
9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60

  วิทยานิพนธ์ 9   วิทยานิพนธ์ 9
9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 9

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/61

  วิทยานิพนธ์ 9   วิทยานิพนธ์ 9
9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 9

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/62 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/62

  วิทยานิพนธ์ 9   วิทยานิพนธ์ 9
9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0) 9901792 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255920



แผนการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แบบ 2.1    

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59

  วิชาเอก (บังคับ) 7   วิชาเอก (บังคับ) 1
9901701 วิธีวิทยาการวิจัยและวิธีทางสถิติขั้นสูง 3(3-0-6) 9901703 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-3)
9901702 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 1(0-2-3)   วิชาเอก (เลือก) 3
9901711 กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 9901....... ..................................... 3(3-0-6)

  วิชาเอก (เลือก) 3   วิทยานิพนธ์ 4
9901....... ..................................... 3(3-0-6) 9901793 ดุษฎีนิพนธ์ 4(0-12-0)

  รวมหน่วยกิต 10   รวมหน่วยกิต 8

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60

  วิชาเอก (บังคับ) 1   วิทยานิพนธ์ 8
9901704 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 1(0-2-3) 9901793 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0)

  วิทยานิพนธ์ 8    
9901793 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0)      

  รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 8

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/61

  วิทยานิพนธ์ 8   วิทยานิพนธ์ 8
9901793 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0) 9901793 ดุษฎีนิพนธ์ 8(0-24-0)

  รวมหน่วยกิต 8   รวมหน่วยกิต 8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต

แบบ 2.2    

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59

  วิชาเอก (บังคับ) 9   วิชาเอก (บังคับ) 4
9901501 วิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 9901701 วิธีวิทยาการวิจัยและวิธีทางสถิติขั้นสูง 3(3-0-6)
9901502 วิธีทางสถิติสำาหรับการวิจัย 3(3-0-6) 9901702 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 1(0-2-3)
9901711 กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)   วิชาเอก (เลือก) 3

    9901....... ..................................... 3(3-0-6)

  รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 7

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60

  วิชาเอก (บังคับ) 1   วิชาเอก (บังคับ) 1
9901703 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-3) 9901704 สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 1(0-2-3)

  วิชาเอก (เลือก) 3   วิชาเอก (เลือก) 3
9901....... ..................................... 3(3-0-6) 9901....... ..................................... 3(3-0-6)

  วิทยานิพนธ์ 4   วิทยานิพนธ์ 4
9901794 ดุษฎีนิพนธ์ 4(0-12-0) 9901794 ดุษฎีนิพนธ์ 4(0-12-0)

  รวมหน่วยกิต 8   รวมหน่วยกิต 8

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/61

  วิทยานิพนธ์ 10   วิทยานิพนธ์ 10
9901794 ดุษฎีนิพนธ์ 10(0-30-0) 9901794 ดุษฎีนิพนธ์ 10(0-30-0)

  รวมหน่วยกิต 10   รวมหน่วยกิต 10

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/62 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/62

  วิทยานิพนธ์ 10   วิทยานิพนธ์ 10
9901794 ดุษฎีนิพนธ์ 10(0-30-0) 9901794 ดุษฎีนิพนธ์ 10(0-30-0)

  รวมหน่วยกิต 10   รวมหน่วยกิต 10

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 21



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255822
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255618

ระดับปริญญาโท แบบ ก 1

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิทยานิพนธ์ 9  วิทยานิพนธ์ 9
9901691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 9901691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

ระดับปริญญาโท แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาบังคับ 10  วิชาบังคับ 1
9901501 วิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 9901504 สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-3)
9901502 วิธีทางสถิติสำาหรับการวิจัย 3(3-0-6)  วิชาเลือก 6
9901511 การพัฒนาที่ยั่งยืน: แนวคิด ทฤษฎี 3(3-0-6) 9901..… ………………………………… 3(3-0-6)
 และการปฏิบัติ  9901..… ………………………………… 3(3-0-6)
9901503 สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 1(0-2-3) 
  รวมหน่วยกิต   10   รวมหน่วยกิต   7

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาบังคับ 1  วิทยานิพนธ์ 9
9901505 สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 1(0-2-3) 9901692 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0)
 วิชาเลือก 3
9901..… …………………………………… 3(3-0-6)
 วิทยานิพนธ์ 6
9901692 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   10   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์ 9  วิทยานิพนธ์ 9
9901691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 9901691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

คำาอธิบายรายวิชา

9901501  วิธีวิทยาการวิจัย  3(3-0-6)
    Research Methodology
    ศึกษาหลักการและวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ  การวเิคราะห์และกำาหนดปญัหา  กรอบความคดิ ตัวแปร และ
สมมุติฐานการวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การกำาหนดประชาการและ
กลุ่มตัวอย่าง  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย  การเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การเขียน
เคา้โครงและรายงานการวจิยั  การเขยีนบทความจากงานวจิยั  จรยิธรรม
และจรรยาบรรณนักวิจัย
9901502  วิธีทางสถิติสำาหรับการวิจัย 3(3-0-6)
    Statistical Methods for Research
    ศึกษามโนทัศน์พื้นฐานเก่ียวกับสถิติและการวิจัย ข้อมูล
และการแจกแจงความถี่แบบต่างๆ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
แจกแจงส่ิงตัวอย่าง การทดสอบสมมตุฐิานกรณปีระชากรมีการแจกแจง
ปกติ  การทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน

9901503  สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 1(0-2-3)
    Seminar on Sustainable Development 1
    ศึกษา วิเคราะห์ และวิจารณ์บทความ งานวิจัย หรือการ
ดำาเนนิโครงการ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการพฒันาทีย่ัง่ยนื จดัทำารายงานและนำา
เสนอในรูปแบบสัมมนา
9901504  สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-3)
    Seminar on Sustainable Development 2
    วเิคราะหบ์ทความ งานวจัิย หรอืโครงการการพัฒนาในมติิ
ต่างๆ สังเคราะห์ผลเป็นบทความที่มีการกำาหนดประเด็นคำาถามใหม่
หรือตั้งโจทย์วิจัยใหม่ และนำาเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนา
9901505  สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 1(0-2-3)  
    Seminar on Sustainable Development 3
    ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
ประเดน็ทีผู่เ้รียนสนใจ สงัเคราะหผ์ลจากงานวจิยัเพือ่ตัง้คำาถามใหมห่รอื
ตัง้โจทยว์จิยัใหมท่ีอ่าจนำาไปสูก่ารทำาวทิยานพินธ ์จดัทำารายงานและนำา
เสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนา

			แผนการศึกษา	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	:	สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน		 	 	 	 	

แบบ ก 1      
	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/58
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 9901691 วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) 9901691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0)
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

แบบ ก 2      
	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/58
	 	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 	 10	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 1
 9901501 วิธีวิทยาการวิจัย  3(3-0-6) 9901504 สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-3)
 9901502 วิธีทางสถิติสำาหรับการวิจัย  3(3-0-6)  วิชาเอก	(เลือก)	 6
 9901511 การพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ 3(3-0-6) 9901....... ..................................... 3(3-0-6)
 9901503 สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน  1(0-2-3) 9901....... ..................................... 3(3-0-6)
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		10	 	 	 รวมหน่วยกิต		7

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/59
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 9901691 วิทยานิพนธ์  9(0-27-0) 9901691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0)
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		36	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/59
	 	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 	 1	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 9901505 สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน   1(0-2-3) 9901793 ดุษฎีนิพนธ์  9(0-27-0)
	 	 	 วิชาเอก	(เลือก)	 	 3	 	 	 	
 9901....... .....................................  3(3-0-6)    
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 	 6	 	 	 	
 9901692 วิทยานิพนธ์  6(0-18-0)   	
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		10	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		36	หน่วยกิต

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แบบ ก 1

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59

  วิทยานิพนธ์ 9   วิทยานิพนธ์ 9
9901691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 9901691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60

  วิทยานิพนธ์ 9   วิทยานิพนธ์ 9
9901691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0) 9901691 วิทยานิพนธ์ 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต

แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59

  วิชาเอก (บังคับ) 10   วิชาเอก (บังคับ) 1
9901501 วิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 9901504 สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-3)
9901502 วิธีทางสถิติสำาหรับการวิจัย 3(3-0-6)   วิชาเอก (เลือก) 6
9901511 การพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิด ทฤษฎี และ 3(3-0-6) 9901....... ..................................... 3(3-0-6)

การปฏิบัติ 9901....... ..................................... 3(3-0-6)
9901503 สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 1(0-2-3)

  รวมหน่วยกิต 10   รวมหน่วยกิต 7

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60

  วิชาเอก (บังคับ) 1   วิทยานิพนธ์ 9
9901505 สัมมนาการพัฒนาที่ยั่งยืน 1(0-2-3) 9901793 ดุษฎีนิพนธ์ 9(0-27-0)

  วิชาเอก (เลือก) 3    
9901....... ..................................... 3(3-0-6)    

  วิทยานิพนธ์ 6    
9901692 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)      

  รวมหน่วยกิต 10   รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต
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9901511  การพัฒนาที่ยั่งยืน : แนวคิด ทฤษฎี 3(3-0-6)
    และการปฏิบัติ
    Sustainable Development: Ideas,
    Theories, and Practices
    ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาและการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม  แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาทีย่ัง่ยนื 
การวางแผนการพัฒนา กรณีศึกษาการดำาเนินการด้านการพัฒนาทั้งที่
ประสบความสำาเร็จและที่ไม่ประสบผลสำาเร็จ วิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางการดำาเนินการที่เหมาะสม
9901611  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
    กับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    Culture, Local Wisdom, and
    Sustainable Development
    ศึกษาบทบาทและความสำาคัญของวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อัตลักษณ์และความหลาก
หลายของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย พลวัตวัฒนธรรม การพัฒนา
บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม 
วิจัย และพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
9901612  องค์การทางสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Social Organization and
    Sustainable Development
    วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์การทางสังคมประเภทต่างๆ 
ทั้งในแง่แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการโดยให้ความสำาคัญกับมิติด้าน
อำานาจ ความรู้ และความจริงรวมทั้งวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
ทางสงัคมและการพฒันา ตลอดจนการนำาความรูท้ีไ่ดม้าสรา้งองคค์วาม
รู้หรือกรอบคิดใหม่เพื่อพัฒนาองค์การทางสังคมให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เห็นความสำาคัญของการประกอบการเพ่ือสังคม และชี้นำา
สังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยศึกษากรณีองค์การทางสังคมกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
9901613  การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
    Knowledge Management for
    Community Development
    ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาชุมชน การปลูกฝัง การถ่ายทอด และการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ และทุนทางปัญญาในชุมชน การ
จดัการความรูแ้ละการจดัการเรยีนรูใ้นชมุชน การพฒันาสงัคมฐานความ
รู้ และชุมชนแห่งการเรียนรู้
9901621  กฎหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Laws and Sustainable Development
    ศกึษาบทบาทและความสำาคญัของกฎหมายตอ่การพฒันา
ทีย่ัง่ยนื หลกัการและแนวคดิทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายด้าน
ต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาต่าง ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ
9901622  การเมือง การปกครองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Politics, Public Administration, and
    Sustainable Development
    ศึกษาบทบาท ความสำาคัญ และอิทธิพลของการเมืองการ
ปกครองต่อนโยบายสาธารณะและการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิด ทฤษฎี 
และรูปแบบการปกครองและการบริหารภาครัฐต่อการพัฒนาภูมิภาค
และทอ้งถิน่ การสง่เสรมิบทบาทของภาคเอกชนและองคก์ารทางสงัคม
ตอ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื กรณศีกึษาจากปรากฏการณห์รอืสถานการณจ์รงิ

9901631  การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Education and Sustainable Development
    ศกึษาบทบาทและความสำาคญัของการศกึษาต่อการพฒันา
ที่ยั่งยืน หลักการและแนวคิดทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพประชากร หลักการและวิธี
การจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กรณีศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
9901632  จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Psycho-Behavioral Science and
    Sustainable Development
    ศึกษาลักษณะกิจกรรมและความสัมพันธ์ของครอบครัว 
สถานศึกษา ศาสนา ชุมชน และสื่อ ที่ส่งผลร่วมกันหรือขัดแย้งกัน
ต่อจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แนวทางการพัฒนาบุคคลที่สาเหตุ
หรือสาเหตุร่วมแบบบูรณาการ ระบบพฤติกรรมไทยซึ่งรวมถึงสาเหตุ 
กระบวนการ และผลของพฤติกรรมที่สำาคัญของคนไทยและความเป็น
ไทย ผลสบืเนือ่งของระบบพฤติกรรมด้านการอบรมเลีย้งดูเยาวชน การ
อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การใชจ้รยิธรรมและจรรยา
วิชาชีพในการปฏิบัติงาน และผลสืบเนื่องด้านอื่นๆ
9901633  ภาวะผู้นำาและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
    กับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    Leadership, Change Management,
    and Sustainable Development
    ศกึษาทฤษฎแีละผลงานวจัิยเกีย่วกบัภาวะผูน้ำา การพฒันา
ภาวะผู้นำา ผู้นำากับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและทฤษฎีการจัดการการ
เปลีย่นแปลง กรณศีกึษาดา้นภาวะผูน้ำาและการจัดการการเปลีย่นแปลง
9901634  จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Psychology in Sustainable
    Development Communication
    ศึกษาทฤษฎีและกลยุทธ์การสื่อสารการพัฒนา หลัก
จิตวิทยากลุ่มและหลักจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารการพัฒนา 
ปจัจัยทีม่อีทิธิพลต่อการสือ่ข้อมลูข่าวสาร บทบาทขององคก์รต่างๆ ทีม่ี
อทิธิพลต่อการสือ่สาร จิตวทิยาการเจรจาเพ่ือการจูงใจ การต่อรอง และ
การบรรเทาความขดัแยง้  กรณศีกึษาจากปรากฏการณห์รอืสถานการณ์
จริง
9901641  เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Sufficiency Economy and
    Sustainable Development
    ศึกษากระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง การเปรียบเทียบ
กระบวนทัศน์ทุนนิยมเสรีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ปฏิบัติการการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย
เศรษฐกจิพอเพยีง กรณศีกึษาดา้นการพฒันาตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง
9901642  พาณิชยศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Business and Sustainable Development
    ศึกษาบทบาทของธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
หน้าที่ทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
จริยธรรมทางธุรกิจ บรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
สนบัสนนุการพฒันาทีย่ัง่ยนืดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มขององคก์ารทาง
ธุรกิจ
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9901643  เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Economics and Sustainable Development
    ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์การค้า เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และเศรษฐศาสตร์
เกีย่วกบัเศรษฐกจิชมุชน การประเมินคา่ทางเศรษฐศาสตร ์การประเมนิ
ผลกระทบของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรณี
ศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
9901644  การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
    Tourism Sustainable Development
    ศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แนวคิดและการจัดการ
การทอ่งเทีย่วเชงินเิวศและเชงิวัฒนธรรม การจดัทำาแผนยทุธศาสตรแ์ละ
การจดัการทอ่งเทีย่วโดยการมสีว่นรว่มของชุมชน กรณศีกึษาตวัอยา่งที่
ดีด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งในและต่างประเทศ
9901645  การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
    Economic Sustainable Development
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและนโยบายเกีย่วกบัระบบเศรษฐกิจ
และการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
การวิเคราะห์และการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
บทบาทของรฐับาล องคก์ารภาคเอกชน และประชาคมเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศทีม่ตีอ่การพฒันาเศรษฐกจิ กรณศีกึษาการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
9901646  การจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Management for Sustainable Development
    ศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการ การจดัการแนว
ใหม่ และการจัดการลอจิสติก  กรณีศึกษาภาคสนามด้านความสำาเร็จ
และความลม้เหลวของการจดัการการพฒันา ปจัจยัสำาคญัของขีดความ
สามารถด้านการแข่งขันขององค์การทางธุรกิจ องค์การทางสังคม และ
ประเทศชาติ แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9901647  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 3(3-0-6)
    เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    Ethics and Good Governance
    for Sustainable Development
    ศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี เ กี่ ย วกั บจริ ยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล กระบวนการเรียนรู้ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลระดับ
บุคคล องค์การ และระดับประเทศ การเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล การประเมินและการ
ตรวจสอบ การวเิคราะหป์ระเดน็ทางจรยิธรรมและธรรมาภิบาลเพือ่การ
ประยุกต์ในการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน
9901651  การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
    Environmental Sustainable Development
    ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการเปล่ียนแปลงของโลก 
สิ่งแวดล้อม ความสมดุลและความสัมพันธ์ในระบบนิเวศทางธรรมชาติ
และมนุษยนิเวศ การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและการ
กำาหนดนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของโครงการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ความรว่มมอืระหวา่งประเทศในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

9901652  การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตร 3(3-0-6)
    Agricultural Sustainable Development
    ศกึษาแนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาทีย่ัง่ยนืดา้นการเกษตร 
การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เกษตรอินทรีย์และเกษตร
ยั่งยืน กรณีศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตร
9901661  พลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Energy and Sustainable Development
    ศึกษาแนวคิดเชิงบูรณาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร ์และพลวตัสงัคมโลก  เชือ้เพลงิฟอสซิลและเทคโนโลยเีผา
ไหม้ เทคโนโลยีพลังงานสำาหรับภาคขนส่ง พลังงานหมุนเวียนพลังงาน
นวิเคลยีร ์การบรโิภคพลงังานกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ เทคโนโลยี
พลังงานสะอาด และการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
9901662  การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านความ 3(3-0-6)
    หลากหลายทางชีวภาพ  
    Biodiversity Sustainable Development
    ศึกษาบทบาทและความสำาคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ววิฒันาการและสภาพปจัจุบันเกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพใน
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิเคราะห์ปัจจัยด้าน
ตา่ง ๆ  ทีเ่ป็นสว่นสนบัสนนุหรอืเปน็อุปสรรคตอ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ
9901663  วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Biological Science for Sustainable Development
    ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่
เกี่ยวข้องกับนิเวศวิทยา การเกษตร และสิ่งแวดล้อม การย่อยสลาย
ทางชีวภาพและการจัดการของเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ กรณี
ศึกษาด้านการประยุกต์ทฤษฎีและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9901664  การจำาลองแบบคณิตศาสตร์สำาหรับ 3(3-0-6)
    การพัฒนาที่ยั่งยืน  
    Mathematical Modeling for
    Sustainable Development
    ศึกษาแบบจำาลองคณิตศาสตร์ กระบวนการสร้างแบบ
จำาลอง เทคนิควิธีและกรณีศึกษาการประยุกต์แบบจำาลองคณิตศาสตร์
ด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ 
และการจัดการ เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการหารูป
แบบการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
9901671  สาธารณสุขกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Public Health and Sustainable Development
    ศึกษาบทบาทและความสำาคัญของสาธารณสุขต่อการ
พฒันาสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และคณุภาพประชากร แนวคดิและ
ทฤษฎกีารจดัการสาธารณสขุเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื หลกัการและวธีิการ
พฒันาชมุชนสขุภาวะ กรณศีกึษาจากปรากฏการณห์รอืสถานการณจ์รงิ
9901672  อุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Industry and Sustainable Development
    ศกึษาแนวคดิเชิงบรูณาการด้านอตุสาหกรรมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสิ่งแวดล้อมและสุข
ภาวะในชุมชน ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับการป้องกันและการจัดการ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา
การออกแบบและการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งใน
และต่างประเทศ

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255924



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 25

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 21

9901673  สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Architecture and Sustainable Development
    ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัเกีย่วกับอาคารประหยัดพลงังาน 
แนวคิดและเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างอาคารที่เหมาะสมและ
กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม บริบทวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณี
ศึกษาตัวอย่างที่ดีด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศ
9901681  หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 3(3-0-6)
    Topics in Sustainable Development 1
    ศกึษาหวัขอ้ทีน่า่สนใจเกีย่วกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนืซึง่กำาหนด
โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับ
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชาที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร
9901682  หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 3(3-0-6)
    Topics in Sustainable Development 2
    ศกึษาหวัขอ้ทีน่า่สนใจเกีย่วกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนืซึง่กำาหนด
โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับ
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชาที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร
9901683  หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 3(3-0-6)
    Topics in Sustainable Development 3
    ศกึษาหวัขอ้ทีน่า่สนใจเกีย่วกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนืซึง่กำาหนด
โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับ
รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชาที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร
9901684  การศึกษารายบุคคลด้านการพัฒนา 3(3-0-6)
    ที่ยั่งยืน 1 
    Individual Studies in Sustainable Development 1
    ศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำา
วิทยานิพนธ์ของผู้เรียนโดยมีอาจารย์รับผิดชอบดูแลและให้คำาแนะนำา 
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
เนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชาที่
ระบุไว้แล้วในหลักสูตร
9901685  การศึกษารายบุคคลด้านการพัฒนา 3(3-0-6)
    ที่ยั่งยืน 2 
    Individual Studies in Sustainable Development 2
    ศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำา
วิทยานิพนธ์ของผู้เรียนโดยมีอาจารย์รับผิดชอบดูแลและให้คำาแนะนำา 
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
เนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชาที่
ระบุไว้แล้วในหลักสูตร
9901686  การศึกษารายบุคคลด้านการพัฒนา 3(3-0-6)
    ที่ยั่งยืน 3
    Individual Studies in Sustainable Development 3
    ศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำา
วิทยานิพนธ์ของผู้เรียนโดยมีอาจารย์รับผิดชอบดูแลและให้คำาแนะนำา 
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
เนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วหรือรายวิชาที่
ระบุไว้แล้วในหลักสูตร
9901691  วิทยานิพนธ์    36(0-108-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
9901692  วิทยานิพนธ์    15(0-45-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

9901701  วิธีวิทยาการวิจัยและวิธีทางสถิติขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Research Methodology
    and Statistical Methods
    ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและระเบียบวิธีวิจัยที่จำาเป็นต่อการ
ออกแบบการวิจัย การบูรณาการวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การเลือกใช้วิธีทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับปัญหา
และแบบการวิจัย กรณีศึกษาตัวอย่างงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
9901702  สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 1(0-2-3)
    Seminar on Research in Sustainable
    Development 1
    สัมมนาเก่ียวกับการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้
วิธีการทางสถิติขั้นสูง การเขียนรายงาน และการเขียนบทความวิจัย 
วิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาอย่างหลากหลาย
9901703  สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 1(0-2-3)
    Seminar on Research in Sustainable
    Development 2
    ศึกษา วิเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจัยด้านการพัฒนา 
สงัเคราะหผ์ลจากงานวจิยัดา้นการพฒันาในมติติา่ง ๆ  เพือ่การประยุกต ์
หรอืตัง้คำาถามใหม ่หรอืตัง้โจทยว์จิยัใหม ่จดัทำารายงานและนำาเสนอผล
งานในรูปแบบการสัมมนา
9901704  สัมมนาการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 1(0-2-3)
    Seminar on Research in Sustainable
    Development 3
    ศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกงานวิจัยด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ในประเดน็ทีผู่เ้รยีนสนใจ  สงัเคราะหผ์ลจากงานวจัิยเพือ่ตัง้คำาถามใหม่
หรอืตัง้โจทยว์จัิยใหมท่ีอ่าจนำาไปสูก่ารทำาดษุฎนีพินธ์  จัดทำารายงานและ
นำาเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนา
9901711  กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
    Paradigms in Sustainable Development
    ศกึษาพฒันาการดา้นกระบวนทศัน ์แนวคดิ และทฤษฎีการ
พัฒนา กระบวนทัศน์ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน เงื่อนไข
จรยิธรรมสำาหรบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื ความลม้เหลวเชงิกระบวนทัศนแ์ละ
สถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรากฏการณ์การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน 
การวิเคราะห์เชิงระบบเก่ียวกับผลกระทบด้านต่าง ๆ ของการพัฒนา 
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
9901791  ดุษฎีนิพนธ์    48(0-144-0)
    Dissertation
    ทำาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
9901792  ดุษฎีนิพนธ์    72(0-216-0)
    Dissertation
    ทำาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
9901793  ดุษฎีนิพนธ์    36(0-108-0)
    Dissertation
    ทำาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
9901794  ดุษฎีนิพนธ์    48(0-144-0)
    Dissertation
    ทำาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ 
 สิ่งแวดล้อม
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
 ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเช่ียวชาญ ด้าน 
  เทคโนโลยีชีวภาพในระดับสูง และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. มีศักยภาพในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี- 
  ชีวภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
 3. สามารถนำาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปใช ้
  ส่งเสริม พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 ระดับปริญญาโท
 แผน ก แบบ ก 1
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 ระดับปริญญาเอก 
 แบบ 1.1   จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1  จำานวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2  จำานวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร   73 หน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 โครงสร้างหลักสูตร
 แผน ก แบบ ก 1
 หมวดวิทยานิพนธ์     จำานวน   36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาเอก     จำานวน   21 หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับ      จำานวน   12 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก      จำานวน   9 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     จำานวน   15 หน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 แบบ 1.1 และแบบ 2.1   จำานวน   48 หน่วยกิต
 แบบ 2.2       จำานวน   73 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
 แบบ 1.1 หมวดดุษฎีนิพนธ์ จำานวน   48 หน่วยกิต
 แบบ 2.1 หมวดวิชาเอก  จำานวน   12 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับ   จำานวน   6 หน่วยกิต
     - วิชาเลือก    จำานวน   6 หน่วยกิต
     หมวดดุษฎีนิพนธ์ จำานวน   36 หน่วยกิต

 แบบ 2.2 หมวดวิชาเอก  จำานวน   25 หน่วยกิต
     - วิชาบังคับ    จำานวน   16 หน่วยกิต
     - วิชาเลือก    จำานวน   9 หน่วยกิต
     หมวดดุษฎีนิพนธ์ จำานวน   48 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ
 หมวดวิชาเอก     21 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      12 หน่วยกิต
0224501  เทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6)
0224502  เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม 3(2-3-4)
0424501  เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)
0424502  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)
0424503  สัมมนา 1     1(0-2-1)
0424504  สัมมนา 2     1(0-2-1)
 วิชาเลือก       9 หน่วยกิต
0224511  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(2-3-4)
0224512  เทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับ 3(2-3-4)
    การบำาบัดของเสียและน้ำาเสีย
0224513  การกำาจัดและบำาบัดสารด้วยชีววิธี 3(2-3-4)
0224514  เทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ 3(2-3-4)
0224541  ชีวเคมีขั้นสูงสำาหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
0224542  ชีวเคมีขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
0224543  การวิเคราะห์ขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
0224544  ชีวสารสนเทศขั้นสูง 2(2-0-4)
0224545  เทคโนโลยีชีวภาพเครื่องสำาอางและสารหอม 2(2-0-4)
0224551  เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง 3(3-0-6)
0224552  เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย 3(2-3-4)
0224553  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยพืชสมุนไพร 3(2-3-4)
0224561  เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
0224562  เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
0224563  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำา 3(2-3-4)
0224564  เทคโนโลยีชีวภาพแพลงก์ตอน 3(2-3-4)
0224565  เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำา  3(2-3-4)
0424521  เทคโนโลยีเอนไซม์ 3(2-3-4)
0424522  การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ 3(2-3-4)
    จากอุตสาหกรรมเกษตร
0424523  เทคนิคกระบวนการแยกสารชีวภาพ 3(2-3-4)
0424524  เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน 3(3-0-6)
0424525  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 3(2-3-4)
0424526  จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง 3(2-3-4)
0424527  ความปลอดภัยทางชีวภาพและการควบคุม 3(3-0-6)
0424528  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
0424531  เทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพ 2(2-0-4)
0424532  วิศวกรรมชีวเคมี  3(3-0-6)
0424533  กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรมขั้นสูง 3(2-3-4)
0424534  การออกแบบกระบวนการในเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2554

หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะ
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0424535  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6)
0424536  แบบจำาลองและการควบคุม 3(3-0-6)
    กระบวนการชีวภาพ
0424537  เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ 3(3-0-6)
0424538  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
0424551  เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4)
0424552  ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางเทคโนโลยี 3(2-3-4)
    หลังการเก็บเกี่ยว
0424553  เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันโรคปศุสัตว์ 3(2-3-4)
0424554  เทคโนโลยีชีวภาพระบบสืบพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
 หมวดวิทยานิพนธ์
 แผน ก แบบ ก 1     36 หน่วยกิต
0424571  วิทยานิพนธ์    36(0-108-0)
 แผน ก แบบ ก 2     15 หน่วยกิต
0424671  วิทยานิพนธ์    15(0-45-0)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 หมวดวิชาเอก
 แบบ 2.1       12 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      6 หน่วยกิต
0224601  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
0424503  สัมมนา 1     1(0-2-1)
0424504  สัมมนา 2     1(0-2-1)
0424601  สัมมนา 3     1(0-2-1)
 แบบ 2.2       25 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      16 หน่วยกิต
0224501*  เทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6)
0224502*  เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม 3(2-3-4)
0224601  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
0424501*  เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)
0424502*  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)
0424503  สัมมนา 1     1(0-2-1)
0424504  สัมมนา 2     1(0-2-1)
0424601  สัมมนา 3     1(0-2-1)
* รายวิชาบังคับเฉพาะผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 แบบ 2.1
 วิชาเลือก       6 หน่วยกิต
 แบบ 2.2
 วิชาเลือก       9 หน่วยกิต
0224511  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(2-3-4)
0224512  เทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับการบำาบัด 3(2-3-4)
    ของเสียและน้ำาเสีย
0224513  การกำาจัดและบำาบัดสารด้วยชีววิธี 3(2-3-4)

0224514  เทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ 3(2-3-4)
0224541  ชีวเคมีขั้นสูงสำาหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
0224542  ชีวเคมีขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
0224543  การวิเคราะห์ขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
0224544  ชีวสารสนเทศขั้นสูง 2(2-0-4)
0224545  เทคโนโลยีชีวภาพเครื่องสำาอางและสารหอม 2(2-0-4)
0224551  เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง 3(3-0-6)
0224552  เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย 3(2-3-4)
0224553  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยพืชสมุนไพร 3(2-3-4)
0224561  เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
0224562  เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
0224563  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำา 3(2-3-4)
0224564  เทคโนโลยีชีวภาพแพลงก์ตอน 3(2-3-4)
0224565  เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
0424521  เทคโนโลยีเอนไซม์ 3(2-3-4)
0424522  การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ 3(2-3-4)
    จากอุตสาหกรรมเกษตร
0424523  เทคนิคกระบวนการแยกสารชีวภาพ 3(2-3-4)
0424524  เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน 3(3-0-6)
0424525  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 3(2-3-4)
0424526  จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง 3(2-3-4)
0424527  ความปลอดภัยทางชีวภาพและการควบคุม 3(3-0-6)
0424528  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
0424531  เทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพ  2(2-0-4)
0424532  วิศวกรรมชีวเคมี  3(3-0-6)
0424533  กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรมขั้นสูง 3(2-3-4)
0424534  การออกแบบกระบวนการในเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
0424535  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6)
0424536  แบบจำาลองและการควบคุม 3(3-0-6)
    กระบวนการชีวภาพ
0424537  เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ 3(3-0-6)
0424538  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
0424551  เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4)
0424552  ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางเทคโนโลยี 3(2-3-4)
    หลังการเก็บเกี่ยว
0424553  เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันโรคปศุสัตว์ 3(2-3-4)
0424554  เทคโนโลยีชีวภาพระบบสืบพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ 3(2-3-4)
 หมวดวิทยานิพนธ์
 แบบ 1.1 และ แบบ 2.2  48 หน่วยกิต
0224771  ดุษฎีนิพนธ์     48(0-144-0)
 แบบ 2.1       36 หน่วยกิต
0224772  ดุษฎีนิพนธ์     36(0-108-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255928
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แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	:	สาขาวิชา	เทคโนโลยีชีวภาพ	(วิทยาเขตพัทลุง)

แผน	ก	แบบ	ก	1	(นิสิตภาคปกติ)	 	 	 	
วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ

	ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9
 0424571 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1 )  9(0-27-0) 0424571 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2 )  9(0-27-0)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 9	 	 	 รวมหน่วยกิต	 9

แผน	ก	แบบ	ก	2	(นิสิตภาคปกติ)	 	 	
วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต	:	สาขาวิชา	เทคโนโลยีชีวภาพ	(วิทยาเขตพัทลุง)

แบบ	1.1	สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	 	 	 	 	

วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ

	ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิทยานิพนธ์	 	 7	 	 วิทยานิพนธ์	 	 10
 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 1 )  7(0-21-0) 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 2 )  10(0-30-0)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 7	 	 	 รวมหน่วยกิต	 10

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิทยานิพนธ์	 	 10	 	 วิทยานิพนธ์	 	 10
 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 3 )  10(0-30-0) 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 4 )  10(0-30-0)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 10	 	 	 รวมหน่วยกิต	 10

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิชาบังคับ	 	 10	 	 วิชาบังคับ	 	 1
 0224501 เทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 0424503 สัมมนา 1  1(0-2-1)
	0224502 เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม  3(2-3-4)	 	 	 	
 0424501 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)	 	 วิชาเลือก	 	 6
 0424502 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)	 .............. วิชาเลือก  3(...........)
     .............. วิชาเลือก  3(...........)
  วิชาเลือก	 	 3    
 .............. วิชาเลือก  3(...........)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 13	 	 	 รวมหน่วยกิต	 7

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิชาบังคับ	 	 1	 	 วิทยานิพนธ์	 	 8
 0424504 สัมมนา 2  1(0-2-1) 0424671 วิทยานิพนธ์  (ครั้งที่ 2)  8(0-24-0)
	 	 วิทยานิพนธ์	 	 7	 	 	 	
 0424671 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1)  7(0-21-0)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 8	 	 	 รวมหน่วยกิต	 8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิทยานิพนธ์	 	 6	 	 วิทยานิพนธ์	 	 5
 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 5 )  6(0-18-0) 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 6 )  5(0-15-0)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6	 	 	 รวมหน่วยกิต	 5

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		48		หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9
 0424571 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 3 )  9(0-27-0) 0424571 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 4 )  9(0-27-0)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 9	 	 	 รวมหน่วยกิต	 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 29
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แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต	:	สาขาวิชา	เทคโนโลยีชีวภาพ	(วิทยาเขตพัทลุง)

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต	:	สาขาวิชา	เทคโนโลยีชีวภาพ	(วิทยาเขตพัทลุง)	

แบบ	2.1	สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	 	 	 	
วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ

	ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิชาบังคับ	 	 4	 	 วิทยานิพนธ์	 	 8
 0224601 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4) 0224772 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 1 )  8(0-24-0)
 0424503 สัมมนา 1  1(0-2-1)    
	 	 วิชาเลือก	 	 6	 	 	 	
 ............. วิชาเลือก  3(...........)    
 ............. วิชาเลือก  3(...........)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 10	 	 	 รวมหน่วยกิต	 8

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิชาบังคับ	 	 1	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9
 0424504 สัมมนา 2  1(0-2-1) 0224772 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 3 )  9(0-27-0)
	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9	 	 	 	
 0224772 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 2 )  9(0-27-0)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 10	 	 	 รวมหน่วยกิต	 9

แบบ	2.2	สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	
วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ

	ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิชาบังคับ	 	 13	 	 วิชาบังคับ	 	 1
 0224501 เทคโนโลยีชีวภาพ  3(3-0-6) 0424503 สัมมนา 1  1(0-2-1)
 0224502 เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม  3(2-3-4)  วิชาเลือก	 	 9
 0224601 เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4) .............. วิชาเลือก  3(...........)
 0424501 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) .............. วิชาเลือก  3(...........)
 0424502 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) .............. วิชาเลือก  3(...........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 13	 	 	 รวมหน่วยกิต	 10

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิทยานิพนธ์	 	 8	 	 วิทยานิพนธ์	 	 9
 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 1 )  8(0-24-0) 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 2 )  9(0-27-0)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 8	 	 	 รวมหน่วยกิต	 9

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิชาบังคับ	 	 1	 	 วิทยานิพนธ์	 	 10
 0424504 สัมมนา 2  1(0-2-1) 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 4 )  10(0-30-0)
	 	 วิทยานิพนธ์	 	 10	 	 	 	
 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 3 )  10(0-30-0)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 11	 	 	 รวมหน่วยกิต	 10

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิชาบังคับ	 	 1	 	 วิทยานิพนธ์	 	 5
 0424601 สัมมนา 3  1(0-2-1) 0224772 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 5 )  5(0-15-0)
	 	 วิทยานิพนธ์	 	 5	 	 	 	
 0224772 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 4 )  5(0-15-0)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6	 	 	 รวมหน่วยกิต	 5

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		48		หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255930
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0224501  เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
    Biotechnology
    ศึกษาพื้นฐานสำาคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพ สรีรวิทยา
จุลินทรีย์ขั้นสูง ชีวเคมีขั้นสูงเน้น เมแทบอลิซึม และกลไกการควบคุม
ต่างๆ พันธุวิศวกรรม วิศวกรรมกระบวนการเน้นจลนพลศาสตร์ เครื่อง
มือและการควบคุมชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
ชีวภาพอาหารและเอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล วิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 
0224502  เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม  3(2-3-4)
    Techniques in Genetic Engineering
    ศึกษาเทคนิคเกี่ยวกับการทำายีนโคลนนิ่ง  ความสำาคัญ
ของยีนโคลนนิ่ง  พาหะสำาหรับการโคลนยีน  การทำาดีเอ็นเอให้บริสุทธิ์  
การนำาดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน  การศึกษาโครงสร้างยีนและจีโนม 
ศึกษาการแสดงออกของยีน การนำาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง
0224511  เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(2-3-4)
    Advanced Environmental Biotechnology
    ประยุกต์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ศึกษา
นเิวศวทิยาในสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย กระบวนการทางชวีภาพของ
สารเคมี เพื่อนำามาใช้ในการจัดการของสารมลพิษในภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
0224512  เทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับการบำาบัด 3(2-3-4)
    ของเสียและน้ำาเสีย  
    Biotechnology for Waste and
    Wastewater Treatment
    ศกึษาชนดิและแหลง่กำาเนดิของเสยีและน้ำาเสยีจากกจิกรรม
ต่างๆ การบำาบัดของเสียและน้ำาเสีย ทั้งประเภทอินทรีย์และอนินทรีย์
โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมีและจุล
ชวีวทิยา เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสดุในการนำาไปใช ้และมปีฏิบติัการ
ที่สอดคล้อง
0224513  การกำาจัดและบำาบัดสารด้วยชีววิธี 3(2-3-4)
    Biodegradation and Bioremediation
    ศกึษาหลกัการยอ่ยสลายวัสดุชีวภาพและสารสงัเคราะหท์ี่
ยอ่ยสลายยาก ซึง่ปนเปือ้นอยูใ่นสิง่แวดลอ้มท่ีมีผลมาจากกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม บ้านเรือนและการเกษตร ด้วยเทคนิคต่างๆ ของ
กระบวนการบำาบัดชีวภาพ ชีวเคมีเพ่ือฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเป้ือน 
การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการย่อยสลาย และมีปฏิบัติ
การที่สอดคล้อง

0224514  เทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ 3(2-3-4)
    Bioresource Technology 
    ศกึษาการแปรสภาพชีวมวลใหเ้ปน็แก๊สเชือ้เพลงิ เชือ้เพลงิ
เหลว และกระแสไฟฟา้ จากวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตรโดยกระบวนการ
ทางเคมีและทางชีวภาพ คุณค่าของพลังงานจากชีวมวล การผลิตแก๊ส
เชือ้เพลงิในรูปแบบตา่งๆ การผลติแกส๊ชวีภาพ และการผลติแอลกอฮอล ์
และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
0224541  ชีวเคมีขั้นสูงสำาหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
    Advanced Biochemistry for Biotechnology
    ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการเมแทบอลิซึม และ
การควบคุมสารชีวโมเลกุลที่สำาคัญ เพื่อนำาไปประยุกต์สำาหรับงานทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ
0224542  ชีวเคมีขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
    Advanced Biochemistry in Health Science
    ศกึษากลไกทางชวีเคมทีีเ่ก่ียวกบัสขุภาพ ความรูด้า้นชวีเคมี
ในการสร้างเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ ซึ่งเป็นผลมา
จากการเปลีย่นแปลงทางชีวเคมี รวมท้ังความรูด้า้นชวีเคมใีนการปอ้งกัน 
และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยใช้เทคนิคขั้นสูง
0224543  การวิเคราะห์ขั้นสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
    Advanced Analysis in Biotechnology
    ศึกษาเทคนิคข้ันสูงทางชีวเคมีที่ใช้ในการแยก สกัด และ
วิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต การประยุกต์เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีทันสมัยในการศึกษาปฏิกิริยาทางชีวเคมี และกระบวนการ
ทำางานในสิ่งมีชีวิต และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
0224544  ชีวสารสนเทศขั้นสูง 2(2-0-4)
    Advanced Bioinformatics
    สืบค้นและนำาข้อมูลทางชีวเคมีจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยงลงคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บการกลั่นกรอง การจัดระบบ การ
เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล การเข้าถึงฐานข้อมูลใน
การวิเคราะห์ลำาดับเบสบนดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ วิเคราะห์ลำาดับของ 
กรดอะมิโนในโปรตีน วิเคราะห์โครงสร้างของยีน การสร้างแผนภาพ
วิวัฒนาการชาติพันธุ์ และการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ
0224545  เทคโนโลยีชีวภาพเครื่องสำาอางและสารหอม 2(2-0-4)
    Aroma and Cosmetics Biotechnology
    ศึกษาสมบัติและเทคนิคการวิเคราะห์สารที่ใช้เป็นองค์
ประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางและสารหอม การวิเคราะห์ฤทธิ์
บำาบัดในตัวกลางชนิดต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
 วิชาบังคับ 1  วิทยานิพนธ์ 5
0424601 สัมมนา 3  1(0-2-1) 0224771 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 7) 5(0-15-0)
 วิทยานิพนธ์ 6
0224771 ดุษฎีนิพนธ์ (ครั้งที่ 6) 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   7   รวมหน่วยกิต   5

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 	 หน่วยกิต	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 	 หน่วยกิต
	 	 วิชาบังคับ	 	 1	 	 วิทยานิพนธ์	 	 5
 0424601 สัมมนา 3  1(0-2-1) 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 6 )  5(0-15-0)
	 	 วิทยานิพนธ์	 	 6	 	 	 	
 0224771 ดุษฏีนิพนธ์ (ครั้งที่ 5 )  6(0-18-0)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 7	 	 	 รวมหน่วยกิต	 5

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		73		หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 31
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0224551  เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Plant Biotechnology
    ศึกษาความสำาคัญ ความก้าวหน้า และการควบคุม
เทคโนโลยีชีวภาพของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สารทุติยภูมิจากการ
เลี้ยงเซลล์พืช ชีวโมเลกุลของพืช พันธุวิศวกรรม หน่วยพันธุกรรมพืช 
การนำาไปประยกุตด์า้นการผลิตพืช ด้านสุขภาพของมนษุยแ์ละสตัว ์และ
ด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวล และการจัดการเชิงพาณิชย์ 
0224552  เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย 3(2-3-4)
     Algal Biotechnology
    ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการ การแพร่กระจาย ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเจริญของสาหร่าย เทคนิคและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ชนิดต่างๆ การสกัดสารประกอบทางเคมีและเอนไซม์จากสาหร่ายที่มี
คุณสมบัติทางชีวภาพและทางการแพทย์ การเพิ่มผลผลิตชีวมวล การ
พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์สาหร่ายเพื่อการค้า การใช้ประโยชน์จาก
สาหร่ายทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และมีปฎิบัติการที่
สอดคล้อง
0224553  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยพืชสมุนไพร 3(2-3-4)
    Biotechnology for Medicinal Plants Research
    ศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยพืชสมุนไพรที่มีอยู่
ในท้องถิ่น ด้านสารเคมี สารออกฤทธิ์ การสกัด การแยก หลักการและ
เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากพืช 
การเพาะเล้ียงขยายพนัธ์ุ การผลติสารทีม่คีณุคา่ และการศกึษาในระดบั
หน่วยพันธุกรรม และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0224561  เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
    Coastal Aquaculture Biotechnology
    ศึกษาหลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพในการ
เพาะพันธุ์ การเพาะฟัก การอนุบาล การเลี้ยง การจัดการคุณภาพน้ำา  
แก้ปัญหาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0224562  เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
    Biotechnology for Aquatic Animal Nutrition
    ศกึษาหลกัการและการประยกุตเ์ทคโนโลยชีวีภาพเพ่ือการ
ผลิตและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำา เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับองค์
ประกอบ การใช้และการพัฒนาวัตถุดิบ เพื่อผลิตอาหารสัตว์น้ำา และมี
ปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0224563  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ 3(2-3-4)
    ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำา  
    Biotechnology for Aquatic Animals
    Genetic Improvement
    ศึกษาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
น้ำา  การคดัเลือกโดยผา่นกระบวนการเพาะพนัธุ ์การใชฉ้ลากพนัธกุรรม
ช่วยในการคัดเลือก การจัดชุดโครโมโซม การจัดการเพศ การดัดแปร
พนัธกุรรม และการเกบ็รกัษาเชือ้พนัธุโ์ดยการแชเ่ยอืกแข็ง ข้อจำากดัและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำา  กรณี
ศึกษา และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0224564  เทคโนโลยีชีวภาพแพลงก์ตอน 3(2-3-4)
    Plankton Biotechnology
    ศกึษาหลกัการและการประยกุตเ์ทคโนโลยชีวีภาพเพ่ือการ
เพาะเลีย้ง การเพ่ิมคณุคา่ การพัฒนาและคดัสายพนัธุแ์พลงกต์อนชนดิ
ต่างๆ ทั้งแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีมีความสำาคัญต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง 

0224565  เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
    Biotechnology for Aquatic Animal
    Health Management
    ศึกษาหลักการและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการวินิจฉัย
โรคสัตว์น้ำา วิทยาภูมิคุ้มกัน ชีวโมเลกุลของโรคสัตว์น้ำา พยาธิวิทยา 
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมในการป้องกัน และจัดการ
สุขภาพสัตว์น้ำา และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0224601  เทคนิควิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
    Research Techniques in Biotechnology
    ศึกษา วิเคราะห์หลักการ วิธีการ เทคนิคในการวิจัย เครื่อง
มอื และวทิยาการความกา้วหนา้ของเทคนคิใหม ่ๆ  ในงานวจิยัทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
0224771  ดุษฎีนิพนธ์    48(0-144-0)
    Dissertation
    ศึกษาค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลั่นกรองหรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
0224772  ดุษฎีนิพนธ์    36(0-108-0)
    Dissertation
    ศึกษาค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
สามารถตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพ์ ทางวชิาการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุกิลัน่
กรองหรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
0424501  เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)
    Instruments of Biotechnology 
    ศึกษาหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลใน
เชิงคณุภาพและปรมิาณ โดยใช้เครือ่งมอื อปุกรณต่์างๆ ทางเทคโนโลยี
ชวีภาพ ไดแ้ก ่ เครือ่งมอืทางพนัธวุศิวกรรม เทคโนโลยกีารหมกั เทคนคิ
สเปกโทรสโคป ีอเิลก็โทรโฟเรซสิ โครมาโตกราฟ ีและแมสสเปกโทรเมทรี 
0424502  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)
    Research Methodology in Biotechnology
    ศกึษาวธิกีารทำาวจิยัทางเทคโนโลยชีวีภาพอยา่งเปน็ระบบ
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพการวิเคราะห์และกำาหนดปัญหา 
กรอบความคิด ตัวแปร และสมมุติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย  
การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติสำาหรับงานวิจัย การเลือกใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูปเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงและ
รายงานการวิจัย  การเขียนบทความจากงานวิจัย จริยธรรมและจรรยา
บรรณนักวิจัย
0424503  สัมมนา 1     1(0-2-1)
    Seminar 1
    สัมมนาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
0424504  สัมมนา 2     1(0-2-1)
    Seminar 2
    สัมมนาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ
ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
0424521  เทคโนโลยีเอนไซม์ 3(2-3-4)
    Enzyme Technology
    ศกึษาหลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเอนไซม ์คณุสมบตัิ
ทางกายภาพและเคมีของเอนไซม์ การจำาแนกชนิดของเอนไซม์ แหล่ง
ของเอนไซม์ การผลิต การแยกและการทำาเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ การตรึง
เอนไซม์และการประยุกต์เอนไซม์ในอุตสาหกรรมต่างๆ และมีปฏิบัติ
การที่สอดคล้อง
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0424522  การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ 3(2-3-4)
    จากอุตสาหกรรมเกษตร  
    Agro-Industry Waste Utilization
    ศึกษาแหล่ง ชนิด และคุณลักษณะของวัสดุเศษเหลือจาก
กระบวนการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการวัสดุเศษ
เหลือและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือในโรงงานอุตสาหกรรม
เกษตรต่าง ๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
0424523  เทคนิคกระบวนการแยกสารชีวภาพ 3(2-3-4)
    Bioseparation Process Techniques
    ศึกษาทฤษฎี หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการแยกสาร
ชวีภาพในอตุสาหกรรม การทำาให้เซลลแ์ตกและการสกัด การกรอง การ
เหวีย่งแยก การทำาใหส้ารเข้มข้น การตกตะกอน การระเหยน้ำา อเิลก็โทร
โฟเรซิส และโครมาโตกราฟีชนิดต่างๆ และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
0424524  เทคโนโลยีและวิศวกรรมของโปรตีน 3(3-0-6)
    Protein Technology and Engineering
    ศึกษาชนิดและหน้าท่ีของโปรตีน ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างทางเคมีกับสมบัติทางกายภาพของโปรตีน เทคนิคทาง
ชีวเคมีสำาหรับเตรียมโปรตีนให้บริสุทธิ์ การออกแบบเพื่อเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของโปรตีน การเปลี่ยนแปลงโปรตีนด้วยหลักการทางพันธุ
วศิวกรรมและการศกึษาโครงสรา้งของโปรตนี และการนำาเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
0424525  เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 3(2-3-4)
    Food Biotechnology
    ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อคุณภาพของ
วัตถุดิบ คุณค่าของโภชนาการและกระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรม
อาหาร การประยุกต์วิธีการและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ ด้าน
เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีเอนไซม์ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 
วิศวกรรมโปรตีน และวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในการดัดแปร
องค์ประกอบของอาหาร เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติหรือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยชีวีภาพในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของอาหาร และมปีฏบิตัิ
การที่สอดคล้อง 
0424526  จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง 3(2-3-4)
    Advanced Food Microbiology
    ศึกษาเทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร 
และการเปรียบเทียบเทคนิควิเคราะห์ด้ังเดิมกับเทคนิควิเคราะห์ที่
รวดเรว็และอตัโนมตั ิรวมทัง้การใชเ้ทคนคิทางพนัธกุรรมและอมิมโูนใน
การตรวจหาจุลินทรีย์ที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร แนวทางใหม่ ๆ  
ทางเทคโนโลยีการหมักของอาหารหมักประเภทต่างๆ จุลินทรีย์ที่มี
ผลดีต่อสุขภาพ จุลชีววิทยาของกระบวนการถนอมอาหารแบบใหม่ๆ 
และการควบคุมคุณภาพอาหารทางด้านจุลชีววิทยา และมีปฏิบัติการ
ที่สอดคล้อง
0424527  ความปลอดภัยทางชีวภาพและการควบคุม 3(3-0-6)
    Bio-Safety and Control
    ศึกษาความปลอดภัยทางชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง โอกาสการเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และความปลอดภัย
ของผู้บริโภค เทคนิคในการตรวจหาวัตถุดิบดัดแปรพันธุกรรมใน
อุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนมาตรการ การแสดงฉลากอาหารดัดแปร
พันธุกรรมของประเทศไทยและสากล

0424528  หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
    Selected  Topics  in Biotechnology
    ศกึษาวทิยาการทางเทคโนโลยชีวีภาพทีค่น้พบใหมแ่ละนา่
สนใจในปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
0424531  เทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพ 2(2-0-4)
    Bioprocess Technology
    ศึกษาสมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน สมดุลสมการเคมี 
กฎของแก๊ส ของเหลวและการไหล การลดแรงดันในท่อ การไหลของ
ของเหลวผ่านเพคเบด การกรอง การตกตะกอน การหมุนเหวี่ยง การ
ผสมสาร การถา่ยเทความรอ้น เครือ่งแลกเปล่ียนความรอ้น ระบบความ
เยน็ การถา่ยเทมวลสารระหวา่งแกส๊และของเหลว การประยกุต์ทางด้าน
การหมัก และการแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
0424532  วิศวกรรมชีวเคมี  3(3-0-6)
    Biochemical Engineering
    ศึกษาวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น อุณหพลศาสตร์และ
กระบวนการเมแทบอลิซึม สตอยชิโอเมตรีของเมแทบอลิซึม การใช้
วัตถุดิบและการสร้างผลิตภัณฑ์ในระดับเมแทบอลิซึม สมดุลมวลสาร
และสมดุลวิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ คุณสมบัติและการไหลของ
ของเหลวในกระบวนการทางวิศวกรรมชีวเคมี การไหลของของไหล
และการผสมข้ันสงู การถ่ายเทความรอ้น การถ่ายเทมวลสารขัน้สงู และ
วิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพ
0424533  กระบวนการหมักทางอุตสาหกรรมขั้นสูง 3(2-3-4)
    Advanced Industrial Fermentation Process
    ศึกษากระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการหมัก วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก 
โดยเน้นกระบวนการหมักในอุตสาหกรรมแบบต่างๆ การฆ่าเชื้อ การ
ออกแบบถังหมัก การกวนและการให้อากาศ การควบคุม การแยก
ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการหมัก การย่อและการขยายส่วน และ
เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการหมัก และมีปฏิบัติการที่สอดคล้อง
0424534  การออกแบบกระบวนการ 3(3-0-6)
    ในเทคโนโลยีชีวภาพ  
    Process Design for Biotechnology
    ศึกษาวิธีการออกแบบการผลิตสารชีวภาพ สมดุลมวลสาร
และสมดุลพลังงาน ขนาดของการผลิต การออกแบบเครื่องมือและ
กลไกรายละเอยีดการสรา้ง อปุกรณ ์และระบบการควบคมุ ระบบความ
ปลอดภัย และเศรษฐศาสตร์การผลิต ให้สอดคล้องกับขนาดและส่วน
แบ่งการตลาด
0424535  วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Bioprocess Engineering
    ศึกษาอุณหพลศาสตร์และปริมาณสารสัมพันธ์ของ
กระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอนไซม์ จลนพลศาสตร์
ของการเจรญิเตบิโตของเซลล ์การใชส้บัสเตรท การสรา้งผลติภณัฑ์ การ
แยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพโดยวิธีเชิงกล การตกผลึก เทคโนโลยีเมมเบรน 
การสกัดและการแยกโดยวิธีของอิเล็กโทรโฟเรซิส และโครมาโตกราฟี 
เศรษฐศาสตร์ของกระบวนการทางชีวภาพ การเปรียบเทียบต้นทุนการ
ผลิต และการหาผลเลิศของกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
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0424536  แบบจำาลองและการควบคุม 3(3-0-6)
    กระบวนการชีวภาพ  
    Bioprocess Modeling and Control
    ศึกษาความสำาคัญของแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์
ในเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพและการควบคุม กฎพื้นฐานของ
กระบวนการทางกายภาพและเคมี จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยา แบบ
จำาลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ การ
ออกแบบการทดลองและการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการสรา้งแบบ
จำาลองทางคณิตศาสตร์ การหาผลเลิศและการควบคุมกระบวนการ 
0424537  เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ 3(3-0-6)
    Microbial Fuel Cell Technology
    ศึกษากระบวนการผลิตอิเล็กตรอนโดยจุลินทรีย์ หลักการ
ถ่ายโอนอิเล็กตรอน หลักการทำางานของเซลล์ไฟฟ้าพลังงานจุลินทรีย์ 
ชนิดและลักษณะพิเศษของจุลินทรีย์ รูปแบบของเซลล์ไฟฟ้าพลังงาน
จุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการทำางานของเซลล์ไฟฟ้าพลังงานจุลินทรีย์  
ชนิดของอิเล็กโทรด เมมเบรน สารรับส่งอิเล็กตรอน คะตะลิสต์ อากาศ 
พีเอช อุณหภูมิ ซัลเฟต ไนเตรต และค่าความแรงของไอออน การ
ประยกุตเ์ซลลไ์ฟฟา้พลงังานจลุนิทรยีส์ำาหรบัพลงังานทางเลอืกและการ
บำาบัดสารพิษในสิ่งแวดล้อม
0424538  การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
    Entrepreneurship in Biotechnology
    ศึกษาความรู้ทางธุรกิจสำาหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ แนว
โน้มและประเภทของธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพระดับชุมชน กระบวนการ  
กลยทุธ ์และแผนธรุกิจเทคโนโลยชีีวภาพ  กรณศีกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดำาเนนิการธรุกจิเทคโนโลยชีวีภาพ ฝกึปฏิบตัทิำาแผนประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ และนำาเสนอในชั้นเรียน
0424551  เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อ 3(2-3-4)
    การปรับปรุงพันธุ์พืช  
    Molecular Markers for Plant Genetic Improvement
    ศกึษาความก้าวหนา้และเทคโนโลยชีีวโมเลกุลในการศกึษา
หนา้ทีย่นีในจโีนมของพชื โดยใชเ้ครือ่งหมายโมเลกลุแบบตา่งๆ เพือ่การ
ปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อศึกษาลักษณะสำาคัญต่างๆ ประกอบด้วย การหา
ยีนต้านทานโรค ยีนต้านทานแมลง ยีนให้ผลผลิตสูง และยีนในพืชตัด
แต่งพันธุกรรม และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง
0424552  ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางเทคโนโลยี 3(2-3-4)
    หลังการเก็บเกี่ยว 
    Molecular Biology for Post-Harvest Technology
    ศึกษาความก้าวหน้าทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อใช้
ปรับปรุงเทคโนโลยีหลังเก็บเก่ียวผัก ผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับ การ
ประยุกต์เทคนิคการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ การทำาโปรตีนให้บริสุทธ์ิ และ
การถ่ายยีน การควบคุมการแสดงออกของยีนเพื่อรักษาคุณภาพหลัง
การเก็บเกี่ยว และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง

0424553  เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันโรคปศุสัตว์ 3(2-3-4)
     Biotechnology for Livestock Disease Prevention
    ศกึษาภูมคิุม้กันในรา่งกายสตัวช้ั์นสงู โดยเนน้สตัวเ์ศรษฐกจิ 
ลักษณะของแอนติบอดีและการทำางาน  กลไกการผลิตแอนติบอดี 
ลักษณะของแอนติเจน และกลไกการทำางานระหว่างแอนติเจน -
แอนติบอดี โครงสร้างของระบบ MHC-Class และยีนที่เก่ียวข้องกับ
การควบคุมโรคสัตว์ของสัตว์  การต้านทานโรค  การผลิต และการใช้
วัคซีน โพรไบโอติก และพรีไบโอติก ที่มีประสิทธิภาพ และมีปฎิบัติการ
ที่สอดคล้อง
0424554  เทคโนโลยีชีวภาพระบบสืบพันธุ์ 3(2-3-4)
    สัตว์เศรษฐกิจ
     Reproductive Biotechnology of Economic Animals
    ศึกษาหลักการเทคโนโลยีชีวภาพที่เก่ียวข้องกับการเจริญ
ของเซลลส์บืพนัธ์ุสตัวเ์พศผู ้เพศเมยี เทคโนโลยชีวีภาพในการผสมเทยีม 
การย้ายฝากตัวอ่อน วิธีการเก็บรักษาน้ำาเชื้อสดและน้ำาเชื้อแช่เยือกแข็ง 
การทำาจุลศัลยกรรมและการแยกเพศของตัวอ่อน การปฏิสนธิในหลอด
ทดลอง และความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการ
สืบพันธุ์ที่เหมาะสมในฟาร์มปศุสัตว์ และมีปฎิบัติการที่สอดคล้อง 
0424571  วิทยานิพนธ์    36(0-108-0)
    Thesis
    ศึกษาค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
สามารถตพีมิพใ์นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุกิลัน่
กรองหรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
0424601  สัมมนา 3     1(0-2-1)
    Seminar 3
    สัมมนาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ
ในสาขาเทคโนโลยชีีวภาพ ทีเ่ก่ียวข้องกับหวัข้อดษุฎีนพินธ์ พรอ้มท้ังสง่
รายงานฉบับสมบูรณ์
0424671  วิทยานิพนธ์    15(0-45-0)
    Thesis
    ศึกษาค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
สามารถตพีมิพใ์นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุกิลัน่
กรองหรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

À≈—° Ÿμ√
√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255934



ª√–°“»

¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ระดับปริญญาโท

หลักสูตร



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255836

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255642

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

รายวิชาในหลักสูตร
 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(1) นั้น ให้เรียนรายวิชา
  อื่นหรือกิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
  หลักสูตรแนะนำาโดยไม่นับหน่วยกิต
 2.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(2) และแผน ข นั้น
  ในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย กำาหนดให้เรียน
  6 หน่วยกิจ ดังนี้

วิชาบังคับ	กำาหนดให้เรียน	3	หน่วยกิต
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา   3(3-0-6)

วิชาเลือก	 กำาหนดให้เลือกเรียน	3	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้
0320502 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   3(2-2-5)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5)
0320512 การวิจัยคุณภาพ   3(2-2-5)

 สำาหรับนิสิตปริญญาโทท่ีไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ต้องเรียนวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำาหนดเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต
โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชาไม่ต่ำากว่าระดับชั้น B มิฉะนั้นจะต้องเรียนใหม่
หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน
 สำาหรับนิสิตปริญญาโทที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่ได้ศึกษาราย
วิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีมาแล้วบางรายวิชา อาจนำารายวิชาดังกล่าว
ที่ได้คะแนนไม่ต่ำากว่าค่าระดับชั้น B มาแสดงเพื่อขอลดจำานวนหน่วยกิต
ที่เรียนเพิ่มได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริการ
หลักสูตร

	 คำาอธิบายรายวิชา

0320501	 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา	 	 3(3-0-6)
	 	 Integration	of	Educational	Foundation
  ศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา
สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวมทั้งการประยุกต์
การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจน
ผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ

0320502	 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Technology	for	Education
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา การนำาทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอน ปฏิบัติการออกแบบ ผลิตใช้ ประเมินและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
0320511	 การวิจัยทางการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Educational	Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในการ
พัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา
การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน
การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจน
การพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา
0320512	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Qualitative	Research
 ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ หลักการและ
วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปฏิบัติ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดเสนอผลการวิจัย

คำาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไม่นับหน่วยกิต	 (สำาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท)

0115500	 การอ่าน	(แบบไม่นับหน่วยกิต)	 	 	
	 	 Reading
 ฝึกการอ่านข้อความที่มีโครงสร้างซับซ้อนจากบทความ ตำาราเรียน
และสารสารทางวิชาการ ฝึกการอ่านจับใจความสำาคัญ และเพิ่มความเร็ว
ในการอ่าน ให้รู้จักคำาศัพท์ที่ปรากฎร่วมในตำาราสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น
ให้รู้จักการสร้างคำาใหม่ โดยการใช้วิภัติและปัจจัย

0320500	 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตทางการศึกษา					 	
	 	 (แบบไม่นับหน่วยกิต)
	 	 English	for	Educational	Graduate	Study
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เท่า
ที่จำาเป็นสำาหรับเสริมการอ่านข้อความภาษาอังกฤษ พบในสื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการศึกษาโดยถูกต้อง

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255876

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255684

À≈—° Ÿμ√»‘≈ª»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ (»».¡.)  “¢“«‘™“‰∑¬§¥’»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2548

ª√—™≠“
‡∑‘¥¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ «‘®—¬∑âÕß∂‘Ëπ √—°…å»‘≈ª«—≤π∏√√¡ π”§«“¡√Ÿâ Ÿà°“√æ—≤π“

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“‰∑¬§¥’»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1.  “¡“√∂»÷°…“§âπ§«â“ √«∫√«¡ ·≈–«‘®—¬‡√◊ËÕß√“«μà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‰∑¬§¥’»÷°…“„Àâ°«â“ß¢«“ß¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬„™âÀ≈—°«‘™“
2. ¡’§«“¡√Ÿâ „π ¿“æ·≈–ªí≠À“μà“ßÊ ¢Õß à«π¿Ÿ¡‘¿“§  “¡“√∂™à«¬·°âªí≠À“·≈–√à«¡æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ
3. ‡ªìπºŸâπ”„π°“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ ‘Ëß¥’ß“¡∑—Èßª«ß„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∑√—æ¬“°√·≈–«—≤π∏√√¡Õ—π¥’ß“¡¢Õß™“μ‘·≈–„Àâπ” ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ¡“„™â

ª√–‚¬™πå‰¥â‡μÁ¡§«“¡ “¡“√∂
4.  “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥·≈–æ—≤π“«‘∏’°“√»÷°…“ “¢“«‘™“‰∑¬§¥’»÷°…“Õ—π‡ªìπ°“√æ—≤π“¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ‡®√‘≠°â“«Àπâ“·≈–∫—ß‡°‘¥º≈¥’·°à

ª√–‡∑»μàÕ‰ª

§≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 75

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√»‘≈ª»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“‰∑¬§¥’»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2548 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È
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«‘™“∫—ß§—∫ 12
«‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 14
«‘∑¬“π‘æπ∏å 12
®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 38

·ºπ°“√‡√’¬πÀ≈—° Ÿμ√»‘≈ª»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ (»».¡.)  “¢“«‘™“®‘μ«‘∑¬“°“√„Àâ§”ª√÷°…“ À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.». 2547 ·ºπ ° (2)

√–¥—∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 15 Àπà«¬°‘μ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2  12 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ° (∫—ß§—∫) 9 «‘™“‡Õ° (∫—ß§—∫) 6
0331511 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬∑“ßæƒμ‘°√√¡»“ μ√å 3(2-2-5) 0331512 °“√«‘®—¬∑“ß®‘μ«‘∑¬“°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(2-2-5)

™—Èπ 0331521 ∑ƒ…Æ’·≈–‡∑§π‘§°“√ª√—∫ª√ÿßæƒμ‘°√√¡ 3(2-2-5) 0331532 °“√„Àâ§”ª√÷°…“·∫∫°≈ÿà¡ 3(3-0-6)
ªï∑’Ë 1 0331531 ∑ƒ…Æ’·≈–‡∑§π‘§°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(3-0-6) «‘™“‡Õ° (‡≈◊Õ°) 6

«‘™“‡ √‘¡æ◊Èπ∞“π 6 0331611 °“√∑¥ Õ∫∑“ß®‘μ«‘∑¬“°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(3-0-6)
0311223 ‡∑§π‘§‡∫◊ÈÕßμâπ„π°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(2-2-5) 0331525 ®‘μ«‘∑¬“Õß§å°“√ 3(3-0-6)
0311313 ®‘μ«‘∑¬“Õª°μ‘ 3(3-0-6) 0115500 °“√Õà“π 2(2-0-4)

√–¥—∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 12 Àπà«¬°‘μ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2  12 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ° (∫—ß§—∫) 3 «‘∑¬“π‘æπ∏å 12
™—Èπ 0331651 Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(1-4-4) 0331661 «‘∑¬“π‘æπ∏å 12(0-36-0)

ªï∑’Ë 2 «‘™“‡≈◊Õ°‡ √’ 3
0331534 °“√„Àâ§”ª√÷°…“§√Õ∫§√—« 3(2-2-5)
0331641  —¡¡π“∑“ß®‘μ«‘∑¬“°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(1-4-4)
0331513 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ‡æ◊ËÕ°“√„Àâ 3(2-2-5)

§”ª√÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
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°”Àπ¥„Àâ‡√’¬π ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12  Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0103511 ªØ‘∑√√»πå‰∑¬§¥’»÷°…“ 3(2-2-5)
0103512 «‘∏’«‘®—¬∑“ß‰∑¬§¥’»÷°…“ 3(2-2-5)
0103521 ™ÿ¡™π»÷°…“ 3(2-2-5)
0103531 «—≤π∏√√¡æ◊Èπ∫â“π 3(2-2-5)

«‘™“‡≈◊Õ° ·ºπ °(2)
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π ‰¡àπâÕ¬°«à“ 14 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0103522 ∞“π∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–∑ÿπ∑“ß —ß§¡ 2(1-2-3)
0103523 °“√∫Ÿ√≥“°“√∑“ß —ß§¡ 2(2-0-4)
0103524 √–∫∫§ÿ≥§à“·≈–®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬ 2(2-0-4)
0103532 ‚≈°∑√√»πå∑âÕß∂‘Ëπ‰∑¬ 2(1-2-3)
0103533 ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“™“«∫â“π°—∫°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ 2(1-2-3)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 เทดิภมูวิถีิไทย รู้เท่าทันการเปลีย่นแปลง เน้นคณุคา่ความเป็นมนษุย ์ 
 และนำาความรู้สู่การพัฒนา
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 ไทยคดีศึกษาเป็นวิทยาการแนวใหม่ที่มีพื้นที่และพรมแดนความรู ้
 กว้าง ครอบคลุม คาบเกี่ยว และซ้อนทับศาสตร์หลายสาขา ดังนั้น 
 การศึกษาไทยคดีศึกษา จึงมีเนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการและต้อง 
 บูรณาการ โดยใช้ระเบียบวิธีจากศาสตร์หลายสาขาวิชา เพื่อให้ได ้
 ความรู้ในขอบข่ายที่กำาหนด ทั้งนี้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาไทยคดีศึกษา มีเน้ือหาครอบคลุมพรมแดนความรู้วัฒนธรรมศึกษา 
 การจัดระเบียบสังคมและการพัฒนา ชาติพันธ์ุและอาณาบริเวณศึกษา 
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านไทยคดีศึกษา ศึกษาวิจัย พัฒนา และ 
 รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับไทยคดีศึกษาของภาคใต้ ในท่ามกลาง 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม จากการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และ 
 หลังสมัยใหม่ และการเคลื่อนเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านไทยคดีศึกษา 
 รวมท้ังการเตรียมความพร้อมให้กับมหาบัณฑิตท่ีปรารถนาจะศึกษาต่อ 
 ในระดับที่สูงขึ้นในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 เพือ่ผลติมหาบณัฑติ สาขาวชิาไทยคดศีกึษา ทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม  
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ความเข้าใจไทยคดีศึกษาในมิติต่างๆ อย่างลึกซ้ึง 
  รอบด้าน
 2. มคีวามสามารถในการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์คน้คว้าและวจัิย 
  ทางไทยคดีศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้อง 
  กับบริบทของสังคมไทย 
 3. มศีกัยภาพเชงิพฒันาในการพฒันาตนและสังคมอยา่งเหมาะสม 
 4. ยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันอย่าง 
  สมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา จำานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
ดังนี้
 วิชาเสริมพื้นฐาน      (ไม่นับหน่วยกิต)   4 หน่วยกิต
 แผน ก แบบ ก 1
 หมวดวิทยานิพนธ์     39 หน่วยกิต
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       12 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต

 แผน ข
 หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       12 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 หมวดการค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต
 รายวิชาในหลักสูตร  
 วิชาเสริมพื้นฐาน     ไม่นับหน่วยกิต   4 หน่วยกิต
0103511  สหวิทยาการไทยคดีศึกษา 2(2-0-4)
0103512  ภาษาอังกฤษเพื่อไทยคดีศึกษา 2(2-0-4)
 วิชาบังคับ      12 หน่วยกิต
0103521  ปฏิทรรศน์ไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
0103531  ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
0103541  อัตลักษณ์สังคมไทย 3(3-0-6)
0103542  วัฒนธรรมศึกษา  3(3-0-6)
 วิชาเลือก
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
0103551  สันติวัฒนธรรมและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
0103552  นวัตกรรมและการประกอบการเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
0103553  ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6)
0103554  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 3(3-0-6)
    และการพัฒนา
0103631  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(2-2-5)
0103641  การบริหารองค์การทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
0103642  การจัดการความรู้ทางไทยคดีศึกษา 3(3-0-6)
0103643  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6)
0103644  มายาคติวัฒนธรรมภาคใต้ 3(3-0-6)
0103661  กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคใต้ของประเทศไทย 3(2-2-5)
0103662  อิสลามกับวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
0103663  ไทยในมิติภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3(2-2-5)
0103664  การย้ายถิ่นและวัฒนธรรมข้ามพรมแดน 3(3-0-6)
0103671  สถิติเพื่อการวิจัยทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
0103672  เทคโนโลยีสารสนเทศทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
0103681  ไทยคดีนิพนธ์   3(2-2-5)
0103682  สัมมนาไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
 หมวดวิทยานิพนธ์    
 แผน ก แบบ ก 1     39 หน่วยกิต
0103591  วิทยานิพนธ์    39(0-117-0)
 แผน ก แบบ ก 2     12 หน่วยกิต
0103691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
 แผน ข        6 หน่วยกิต
0103692  การค้นคว้าอิสระ  6(0-18-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255886

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม		พ.ศ.2556

	 แผน	ข

	 หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 33	 หน่วยกิต

  วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต

  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

	 หมวดวิทยานิพนธ์	 	 6	 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร		

 วิชาบังคับ 

 0102511 กระบวนทัศน์ และทฤษฎีพัฒนาสังคม  3(3-0-6)

 0102521 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม  3(1-4-4)

 0102531 นโยบายพัฒนาสังคม   3(3-0-6)

 0102532 การบริหารการพัฒนา   3(3-0-6)

	 วิชาเลือก	

	 แผน	ก	แบบ	ก	2	 ไม่น้อยกว่า			 15	 หน่วยกิต

	 แผน	ข	 	 ไม่น้อยกว่า			 21	 หน่วยกิต

 0102512 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6)

 0102513 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม  3(3-0-6)

 0102522 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย   3(2-2-5)

 0102533 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ   3(3-0-6)

 0102534 การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผล   3(3-0-6)

 0102535 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์   3(3-0-6)

 0102536 การบริหารความเสี่ยง    3(3-0-6)

 0102621 การประเมินผลโครงการพัฒนาสังคม  3(3-0-6)

 0102631 ภาวะผู้นำาเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม 3(3-0-6)

 0102632 การบูรณาการเพ่ือการบริหารและพัฒนาในพ้ืนท่ี 3(3-0-6)

  พหุวัฒนธรรม    

 0102641 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6)

 0102642 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ   3(3-0-6)

 0102643 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม   3(3-0-6)

 0102644 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  3(3-0-6)

  ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 0102645 การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  3(3-0-6)

 0102646 ชนชายขอบกับการพัฒนาสังคม  3(3-0-6)

 0102647 การจัดการภัยพิบัติในชุมชนเสี่ยง   3(3-0-6)

 0102648 สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคม 3(1-4-4)

	 หมวดวิทยานิพนธ์	

	 แผน	ก	แบบ	ก	2	 	 12		 หน่วยกิต

 0102691 วิทยานิพนธ์     12(0-36-0)

	 แผน	ข	 	 	 	6		 หน่วยกิต

 0102692 การค้นคว้าอิสระ      6(0-18-0)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ปรัชญา	ความสำาคัญ	และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 ปรัชญา

 ความรู้ดี มีปัญญาและทักษะเชิงบริหาร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ความสำาคัญของหลักสูตร

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม 

 เป็นหลักสูตรบูรณาการโดยมีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา

 สังคม นโยบายสังคม การบริหารการพัฒนา รวมถึงระเบียบวิธีวิทยาการ

 วิจัยการบริหารและพัฒนาสังคม  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการบริหารและ

 พัฒนาสังคม ให้สามารถศึกษา วิจัย พัฒนา และรวบรวมองค์ความรู้

 เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคมของภาคใต้  รวมถึงการบูรณาการ

 ทางสังคมเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม ในท้องถิ่นภาคใต้ พื้นที่จังหวัด

 ชายแดนใต้ และประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมให้กับมหาบัณฑิต

 ที่ปรารถนาจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ

 สถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป

	 วัตถุประสงค์หลักสูตร

 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ที่มีคุณธรรม 

 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคมใน

  มิติต่างๆ อย่างลึกซึ้ง รอบด้าน

 2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้าและวิจัยทาง

  การบริหารและพัฒนาสังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ท่ีสอดคล้อง

  กับบริบทของสังคมไทย  ประชาคมอาเซียน และสังคมโลก

 3. มีความเป็นผู้นำาองค์กรบริหารและพัฒนาสังคม และมีจรรยาบรรณ

  วิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม  

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังน้ี

	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า	 39	 หนว่ยกติ

	 โครงสร้างหลักสูตร	 	 	

	 แผน	ก	แบบ	ก	2	 	 	

	 หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 27	 หน่วยกิต

  วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต

  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

	 หมวดวิทยานิพนธ์	 	 12	 หน่วยกิต

	 	 	

 

			แผนการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาสังคม	ภาคปกติ	

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 วิชาเฉพาะ	วิชาบังคับ	 9	 	 วิชาเฉพาะ	วิชาบังคับ	 3
 0102511 กระบวนการและทฤษฎีพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 0102532 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6)
 0102521 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม 3(1-4-4)  วิชาเฉพาะ	วิชาเลือก	 6
 0102531 นโยบายพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 0102.... ........................ 3(..........)
     0102.... ........................ 3(..........)
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9
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   แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาสังคม ภาคปกติ 

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 9  วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 3
 0102511 กระบวนการและทฤษฎีพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 0102532 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6)
 0102521 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม 3(1-4-4)  วิชาเฉพาะ วิชาเลือก 6
 0102531 นโยบายพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 0102.... ........................ 3(..........)
     0102.... ........................ 3(..........)
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9

   แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาสังคม ภาคปกติ

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเฉพาะ วิชาเลือก 9  วิทยานิพนธ์ 12
 0102.... ........................ 3(..........) 0102691 วิทยานิพนธ์  12(0-36-0)
 0102.... ........................ 3(..........)    
 0102.... ........................ 3(..........)    
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  12

แผน ข      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 9  วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 3
 0102511 กระบวนการและทฤษฎีพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 0102532 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6)
 0102521 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม 3(1-4-4)  วิชาเฉพาะ วิชาเลือก 6
 0102531 นโยบายพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 0102.... ........................ 3(..........)
     0102.... ........................ 3(..........)
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9

 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/59 
   วิทยานิพนธ์ 6 
 0102691 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
    รวมหน่วยกิต  6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเฉพาะ วิชาเลือก 12  วิทยานิพนธ์ 6
 0102.... ........................ 3(..........) 0102692 การค้นคว้าอิสระ 6(0-18-0)
 0102.... ........................ 3(..........)  วิชาเฉพาะ วิชาเลือก 3
 0102.... ........................ 3(..........) 0102.... ........................ 3(..........)
 0102.... ........................ 3(..........)    
    รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  9
 

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 9  วิชาเฉพาะ วิชาบังคับ 3
 0102511 กระบวนการและทฤษฎีพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 0102532 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6)
 0102521 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม 3(1-4-4)  วิชาเฉพาะ วิชาเลือก 6
 0102531 นโยบายพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 0102.... ........................ 3(..........)
     0102.... ........................ 3(..........)
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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	 คำาอธิบายรายวิชา

0102511	 กระบวนทัศน์	และทฤษฎีพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Development Paradigms and Theories 
  กระบวนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาสังคม กระแสหลักและ
ทางเลือกในการพัฒนาของสำานักคิดต่างๆ ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือให้เข้าใจ
หลักการ วิธีการวิเคราะห์ และการนำาไปใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม

0102512	 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)	
  Globalization and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม กระบวนการและผลของโลกาภิวัตน์  
กระแสแนวคิดท้องถิ่นภิวัตน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม วิเคราะห์กรณี
ศึกษาผลของโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย ชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้

0102513	 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Capital for Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด และวาทกรรมทุนทางสังคมของนักคิด
สำานักต่างๆ กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการทุนทางสังคม การแพร่
ขยายแนวคิดทุนทางสังคมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น วิเคราะห์
แนวคิดทุนทางสังคมที่นำามาใช้กับการพัฒนาสังคมในประเทศไทย รวมถึง
ปัจจัยภายในและภายนอกสังคมที่มีผลต่อปฏิบัติการทุนทางสังคมในฐานะ
ที่เป็นแนวคิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นของประเทศไทย 

0102521	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม	 	 3(1-4-4)
  Social Research  Method   
  ตรรกะ หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่ใช้ในการวิจัยด้านการบริหารและพัฒนาสังคม  การกำาหนดปัญหา การตั้ง
วัตถุประสงค์ และสมมติฐาน การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล และตีความหมายข้อมูล การเขียนโครงร่าง
วิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการนำาเสนอ ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยในหัวข้อที่
นำาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์

0102522	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย		 	 3(2-2-5)
  Data Analysis for Research  
  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ฝึกใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และ
ตีความหมายข้อมูลเพื่อการวิจัยจากข้อมูลจริง และนำาเสนอ

0102531	 นโยบายพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)	
  Social Development Policy  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ องค์ประกอบของนโยบาย ความ
สัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ วิธีการศึกษา กระบวนการนโยบาย 
การกำาหนดและวิเคราะห์ การนำาไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายพัฒนา
สังคม วิเคราะห์กรณีศึกษานโยบายของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่มีต่อ
การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้

0102532	 การบริหารการพัฒนา	 	 3(3-0-6)	
  Development Administration  
  ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ กระบวนการ
ของการบริหารการพัฒนาที่ประกอบด้วยการบริหารเพื่อการพัฒนา และการ
พัฒนาการบริหาร วิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหาร การพัฒนาขององค์กรภาครัฐ 
และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102533	 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ	 	 3(3-0-6)
  Planning and Project Analysis   
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ วิธีการการวางแผนการกำาหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การกำาหนดกลยุทธ์แผนงาน
และโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  
   

0102534	 การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผล	 	 3(3-0-6)	
  Organization Development for Effectiveness
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรเพ่ือประสิทธิผล  
การวิเคราะห์ระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบในองค์กร เทคนิคและวิธีการ
ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือประสิทธิผลอย่างย่ังยืน  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ 
และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102535	 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	 	 3(3-0-6)	
  Human Capital Administration and Development
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ ผลของ
สภาพแวดล้อมท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างขององค์กร ลักษณะงาน
ที่กระทบต่อทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ กลยุทธ์ที่สำาคัญในการบริหาร
ทุนมนุษย์ตั้งแต่กลยุทธ์การวางแผนกำาลังคน การสรรหา การพัฒนา การให้
รางวัลและสิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการรักษาทุนมนุษย์ที่มี
คุณค่าขององค์กร  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102536	 การบริหารความเสี่ยง	 	 3(3-0-6)
  Risk Management   
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง และการบริหารความ
เส่ียงขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรท่ีทำาให้เกิด
ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การวางแผนการบริหารความเส่ียง และการ
ติดตามความเส่ียง วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102621	 การประเมินผลโครงการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Development Project Evaluation  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคและกระบวนการ การกำากับ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการ  วิธีวิทยาการประเมินโครงการพัฒนาสังคม  
วิเคราะห์กรณีศึกษาการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสังคมของรัฐบาล 
และท้องถิ่นภาคใต้

0102631	 ภาวะผู้นำาเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม		 3(3-0-6)
  Leadership for Social Administration and Development
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบต่างๆ ในองค์กร 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาและวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผล เทคนิค
การค้นหาและพัฒนาภาวะผู้นำา บทบาทและภาวะผู้นำาในการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาวะ
ผู้นำาในองค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคม

0102632	 การบูรณาการเพื่อการบริหาร		 	 3(3-0-6)
	 	 และพัฒนาในพื้นที่พหุวัฒนธรรม		 	
  Integration for Social Administration 
  and Development in Multicultural Area 
  ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติ
ศาสตร์ของพ้ืนท่ี นโยบายของรัฐในการพัฒนาชายแดนใต้ท้ังในอดีต และปัจจุบัน 
เพื่อวิเคราะห์แนวทางการกำาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาสังคมให้
สอดคล้องกับพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

0102641	 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Gender and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างตาม
ธรรมชาติกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมตามเพศสภาพ  ความ
สัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างเพศในมิติต่าง ๆ สถานภาพ บทบาทในสังคม สิทธิ
สตรีในครอบครัวและสังคม แนวทางการวิเคราะห์บทบาทตามเพศสภาพ เพื่อ
กำาหนดนโยบาย และโครงการพัฒนาชุมชน 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255888

	 คำาอธิบายรายวิชา

0102511	 กระบวนทัศน์	และทฤษฎีพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Development Paradigms and Theories 
  กระบวนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาสังคม กระแสหลักและ
ทางเลือกในการพัฒนาของสำานักคิดต่างๆ ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือให้เข้าใจ
หลักการ วิธีการวิเคราะห์ และการนำาไปใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม

0102512	 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)	
  Globalization and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม กระบวนการและผลของโลกาภิวัตน์  
กระแสแนวคิดท้องถิ่นภิวัตน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม วิเคราะห์กรณี
ศึกษาผลของโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย ชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้

0102513	 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Capital for Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด และวาทกรรมทุนทางสังคมของนักคิด
สำานักต่างๆ กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการทุนทางสังคม การแพร่
ขยายแนวคิดทุนทางสังคมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น วิเคราะห์
แนวคิดทุนทางสังคมที่นำามาใช้กับการพัฒนาสังคมในประเทศไทย รวมถึง
ปัจจัยภายในและภายนอกสังคมที่มีผลต่อปฏิบัติการทุนทางสังคมในฐานะ
ที่เป็นแนวคิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นของประเทศไทย 

0102521	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม	 	 3(1-4-4)
  Social Research  Method   
  ตรรกะ หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่ใช้ในการวิจัยด้านการบริหารและพัฒนาสังคม  การกำาหนดปัญหา การตั้ง
วัตถุประสงค์ และสมมติฐาน การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล และตีความหมายข้อมูล การเขียนโครงร่าง
วิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการนำาเสนอ ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยในหัวข้อที่
นำาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์

0102522	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย		 	 3(2-2-5)
  Data Analysis for Research  
  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ฝึกใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และ
ตีความหมายข้อมูลเพื่อการวิจัยจากข้อมูลจริง และนำาเสนอ

0102531	 นโยบายพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)	
  Social Development Policy  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ องค์ประกอบของนโยบาย ความ
สัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ วิธีการศึกษา กระบวนการนโยบาย 
การกำาหนดและวิเคราะห์ การนำาไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายพัฒนา
สังคม วิเคราะห์กรณีศึกษานโยบายของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่มีต่อ
การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้

0102532	 การบริหารการพัฒนา	 	 3(3-0-6)	
  Development Administration  
  ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ กระบวนการ
ของการบริหารการพัฒนาที่ประกอบด้วยการบริหารเพื่อการพัฒนา และการ
พัฒนาการบริหาร วิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหาร การพัฒนาขององค์กรภาครัฐ 
และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102533	 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ	 	 3(3-0-6)
  Planning and Project Analysis   
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ วิธีการการวางแผนการกำาหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การกำาหนดกลยุทธ์แผนงาน
และโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  
   

0102534	 การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผล	 	 3(3-0-6)	
  Organization Development for Effectiveness
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรเพ่ือประสิทธิผล  
การวิเคราะห์ระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบในองค์กร เทคนิคและวิธีการ
ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือประสิทธิผลอย่างย่ังยืน  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ 
และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102535	 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	 	 3(3-0-6)	
  Human Capital Administration and Development
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ ผลของ
สภาพแวดล้อมท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างขององค์กร ลักษณะงาน
ที่กระทบต่อทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ กลยุทธ์ที่สำาคัญในการบริหาร
ทุนมนุษย์ตั้งแต่กลยุทธ์การวางแผนกำาลังคน การสรรหา การพัฒนา การให้
รางวัลและสิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการรักษาทุนมนุษย์ที่มี
คุณค่าขององค์กร  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102536	 การบริหารความเสี่ยง	 	 3(3-0-6)
  Risk Management   
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง และการบริหารความ
เส่ียงขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรท่ีทำาให้เกิด
ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การวางแผนการบริหารความเส่ียง และการ
ติดตามความเส่ียง วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102621	 การประเมินผลโครงการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Development Project Evaluation  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคและกระบวนการ การกำากับ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการ  วิธีวิทยาการประเมินโครงการพัฒนาสังคม  
วิเคราะห์กรณีศึกษาการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสังคมของรัฐบาล 
และท้องถิ่นภาคใต้

0102631	 ภาวะผู้นำาเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม		 3(3-0-6)
  Leadership for Social Administration and Development
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบต่างๆ ในองค์กร 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาและวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผล เทคนิค
การค้นหาและพัฒนาภาวะผู้นำา บทบาทและภาวะผู้นำาในการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาวะ
ผู้นำาในองค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคม

0102632	 การบูรณาการเพื่อการบริหาร		 	 3(3-0-6)
	 	 และพัฒนาในพื้นที่พหุวัฒนธรรม		 	
  Integration for Social Administration 
  and Development in Multicultural Area 
  ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติ
ศาสตร์ของพ้ืนท่ี นโยบายของรัฐในการพัฒนาชายแดนใต้ท้ังในอดีต และปัจจุบัน 
เพื่อวิเคราะห์แนวทางการกำาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาสังคมให้
สอดคล้องกับพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

0102641	 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Gender and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างตาม
ธรรมชาติกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมตามเพศสภาพ  ความ
สัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างเพศในมิติต่าง ๆ สถานภาพ บทบาทในสังคม สิทธิ
สตรีในครอบครัวและสังคม แนวทางการวิเคราะห์บทบาทตามเพศสภาพ เพื่อ
กำาหนดนโยบาย และโครงการพัฒนาชุมชน 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255888

	 คำาอธิบายรายวิชา

0102511	 กระบวนทัศน์	และทฤษฎีพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Development Paradigms and Theories 
  กระบวนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาสังคม กระแสหลักและ
ทางเลือกในการพัฒนาของสำานักคิดต่างๆ ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือให้เข้าใจ
หลักการ วิธีการวิเคราะห์ และการนำาไปใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม

0102512	 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)	
  Globalization and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม กระบวนการและผลของโลกาภิวัตน์  
กระแสแนวคิดท้องถิ่นภิวัตน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม วิเคราะห์กรณี
ศึกษาผลของโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย ชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้

0102513	 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Capital for Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด และวาทกรรมทุนทางสังคมของนักคิด
สำานักต่างๆ กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการทุนทางสังคม การแพร่
ขยายแนวคิดทุนทางสังคมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น วิเคราะห์
แนวคิดทุนทางสังคมที่นำามาใช้กับการพัฒนาสังคมในประเทศไทย รวมถึง
ปัจจัยภายในและภายนอกสังคมที่มีผลต่อปฏิบัติการทุนทางสังคมในฐานะ
ที่เป็นแนวคิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นของประเทศไทย 

0102521	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม	 	 3(1-4-4)
  Social Research  Method   
  ตรรกะ หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่ใช้ในการวิจัยด้านการบริหารและพัฒนาสังคม  การกำาหนดปัญหา การตั้ง
วัตถุประสงค์ และสมมติฐาน การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล และตีความหมายข้อมูล การเขียนโครงร่าง
วิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการนำาเสนอ ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยในหัวข้อที่
นำาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์

0102522	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย		 	 3(2-2-5)
  Data Analysis for Research  
  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ฝึกใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และ
ตีความหมายข้อมูลเพื่อการวิจัยจากข้อมูลจริง และนำาเสนอ

0102531	 นโยบายพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)	
  Social Development Policy  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ องค์ประกอบของนโยบาย ความ
สัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ วิธีการศึกษา กระบวนการนโยบาย 
การกำาหนดและวิเคราะห์ การนำาไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายพัฒนา
สังคม วิเคราะห์กรณีศึกษานโยบายของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่มีต่อ
การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้

0102532	 การบริหารการพัฒนา	 	 3(3-0-6)	
  Development Administration  
  ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ กระบวนการ
ของการบริหารการพัฒนาที่ประกอบด้วยการบริหารเพื่อการพัฒนา และการ
พัฒนาการบริหาร วิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหาร การพัฒนาขององค์กรภาครัฐ 
และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102533	 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ	 	 3(3-0-6)
  Planning and Project Analysis   
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ วิธีการการวางแผนการกำาหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การกำาหนดกลยุทธ์แผนงาน
และโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  
   

0102534	 การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผล	 	 3(3-0-6)	
  Organization Development for Effectiveness
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรเพ่ือประสิทธิผล  
การวิเคราะห์ระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบในองค์กร เทคนิคและวิธีการ
ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือประสิทธิผลอย่างย่ังยืน  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ 
และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102535	 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	 	 3(3-0-6)	
  Human Capital Administration and Development
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ ผลของ
สภาพแวดล้อมท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างขององค์กร ลักษณะงาน
ที่กระทบต่อทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ กลยุทธ์ที่สำาคัญในการบริหาร
ทุนมนุษย์ตั้งแต่กลยุทธ์การวางแผนกำาลังคน การสรรหา การพัฒนา การให้
รางวัลและสิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการรักษาทุนมนุษย์ที่มี
คุณค่าขององค์กร  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102536	 การบริหารความเสี่ยง	 	 3(3-0-6)
  Risk Management   
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง และการบริหารความ
เส่ียงขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรท่ีทำาให้เกิด
ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การวางแผนการบริหารความเส่ียง และการ
ติดตามความเส่ียง วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102621	 การประเมินผลโครงการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Development Project Evaluation  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคและกระบวนการ การกำากับ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการ  วิธีวิทยาการประเมินโครงการพัฒนาสังคม  
วิเคราะห์กรณีศึกษาการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสังคมของรัฐบาล 
และท้องถิ่นภาคใต้

0102631	 ภาวะผู้นำาเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม		 3(3-0-6)
  Leadership for Social Administration and Development
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบต่างๆ ในองค์กร 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาและวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผล เทคนิค
การค้นหาและพัฒนาภาวะผู้นำา บทบาทและภาวะผู้นำาในการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาวะ
ผู้นำาในองค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคม

0102632	 การบูรณาการเพื่อการบริหาร		 	 3(3-0-6)
	 	 และพัฒนาในพื้นที่พหุวัฒนธรรม		 	
  Integration for Social Administration 
  and Development in Multicultural Area 
  ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติ
ศาสตร์ของพ้ืนท่ี นโยบายของรัฐในการพัฒนาชายแดนใต้ท้ังในอดีต และปัจจุบัน 
เพื่อวิเคราะห์แนวทางการกำาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาสังคมให้
สอดคล้องกับพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

0102641	 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Gender and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างตาม
ธรรมชาติกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมตามเพศสภาพ  ความ
สัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างเพศในมิติต่าง ๆ สถานภาพ บทบาทในสังคม สิทธิ
สตรีในครอบครัวและสังคม แนวทางการวิเคราะห์บทบาทตามเพศสภาพ เพื่อ
กำาหนดนโยบาย และโครงการพัฒนาชุมชน 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255888

	 คำาอธิบายรายวิชา

0102511	 กระบวนทัศน์	และทฤษฎีพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Development Paradigms and Theories 
  กระบวนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาสังคม กระแสหลักและ
ทางเลือกในการพัฒนาของสำานักคิดต่างๆ ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือให้เข้าใจ
หลักการ วิธีการวิเคราะห์ และการนำาไปใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม

0102512	 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)	
  Globalization and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม กระบวนการและผลของโลกาภิวัตน์  
กระแสแนวคิดท้องถิ่นภิวัตน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม วิเคราะห์กรณี
ศึกษาผลของโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย ชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้

0102513	 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Capital for Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด และวาทกรรมทุนทางสังคมของนักคิด
สำานักต่างๆ กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการทุนทางสังคม การแพร่
ขยายแนวคิดทุนทางสังคมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น วิเคราะห์
แนวคิดทุนทางสังคมที่นำามาใช้กับการพัฒนาสังคมในประเทศไทย รวมถึง
ปัจจัยภายในและภายนอกสังคมที่มีผลต่อปฏิบัติการทุนทางสังคมในฐานะ
ที่เป็นแนวคิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นของประเทศไทย 

0102521	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม	 	 3(1-4-4)
  Social Research  Method   
  ตรรกะ หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่ใช้ในการวิจัยด้านการบริหารและพัฒนาสังคม  การกำาหนดปัญหา การตั้ง
วัตถุประสงค์ และสมมติฐาน การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล และตีความหมายข้อมูล การเขียนโครงร่าง
วิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการนำาเสนอ ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยในหัวข้อที่
นำาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์

0102522	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย		 	 3(2-2-5)
  Data Analysis for Research  
  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ฝึกใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และ
ตีความหมายข้อมูลเพื่อการวิจัยจากข้อมูลจริง และนำาเสนอ

0102531	 นโยบายพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)	
  Social Development Policy  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ องค์ประกอบของนโยบาย ความ
สัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ วิธีการศึกษา กระบวนการนโยบาย 
การกำาหนดและวิเคราะห์ การนำาไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายพัฒนา
สังคม วิเคราะห์กรณีศึกษานโยบายของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่มีต่อ
การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้

0102532	 การบริหารการพัฒนา	 	 3(3-0-6)	
  Development Administration  
  ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ กระบวนการ
ของการบริหารการพัฒนาที่ประกอบด้วยการบริหารเพื่อการพัฒนา และการ
พัฒนาการบริหาร วิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหาร การพัฒนาขององค์กรภาครัฐ 
และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102533	 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ	 	 3(3-0-6)
  Planning and Project Analysis   
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ วิธีการการวางแผนการกำาหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การกำาหนดกลยุทธ์แผนงาน
และโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  
   

0102534	 การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผล	 	 3(3-0-6)	
  Organization Development for Effectiveness
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรเพ่ือประสิทธิผล  
การวิเคราะห์ระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบในองค์กร เทคนิคและวิธีการ
ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือประสิทธิผลอย่างย่ังยืน  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ 
และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102535	 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	 	 3(3-0-6)	
  Human Capital Administration and Development
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ ผลของ
สภาพแวดล้อมท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างขององค์กร ลักษณะงาน
ที่กระทบต่อทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ กลยุทธ์ที่สำาคัญในการบริหาร
ทุนมนุษย์ตั้งแต่กลยุทธ์การวางแผนกำาลังคน การสรรหา การพัฒนา การให้
รางวัลและสิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการรักษาทุนมนุษย์ที่มี
คุณค่าขององค์กร  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102536	 การบริหารความเสี่ยง	 	 3(3-0-6)
  Risk Management   
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง และการบริหารความ
เส่ียงขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรท่ีทำาให้เกิด
ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การวางแผนการบริหารความเส่ียง และการ
ติดตามความเส่ียง วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102621	 การประเมินผลโครงการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Development Project Evaluation  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคและกระบวนการ การกำากับ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการ  วิธีวิทยาการประเมินโครงการพัฒนาสังคม  
วิเคราะห์กรณีศึกษาการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสังคมของรัฐบาล 
และท้องถิ่นภาคใต้

0102631	 ภาวะผู้นำาเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม		 3(3-0-6)
  Leadership for Social Administration and Development
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบต่างๆ ในองค์กร 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาและวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผล เทคนิค
การค้นหาและพัฒนาภาวะผู้นำา บทบาทและภาวะผู้นำาในการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาวะ
ผู้นำาในองค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคม

0102632	 การบูรณาการเพื่อการบริหาร		 	 3(3-0-6)
	 	 และพัฒนาในพื้นที่พหุวัฒนธรรม		 	
  Integration for Social Administration 
  and Development in Multicultural Area 
  ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติ
ศาสตร์ของพ้ืนท่ี นโยบายของรัฐในการพัฒนาชายแดนใต้ท้ังในอดีต และปัจจุบัน 
เพื่อวิเคราะห์แนวทางการกำาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาสังคมให้
สอดคล้องกับพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

0102641	 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Gender and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างตาม
ธรรมชาติกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมตามเพศสภาพ  ความ
สัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างเพศในมิติต่าง ๆ สถานภาพ บทบาทในสังคม สิทธิ
สตรีในครอบครัวและสังคม แนวทางการวิเคราะห์บทบาทตามเพศสภาพ เพื่อ
กำาหนดนโยบาย และโครงการพัฒนาชุมชน 

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเฉพาะ วิชาเลือก 6  วิทยานิพนธ์ 6
 0102.... ........................ 3(..........) 0102691 วิทยานิพนธ์  6(0-18-0)
 0102.... ........................ 3(..........)  วิชาเฉพาะวิชาเลือก 3
     0102..... ......................... 3(..........) 
    รวมหน่วยกิต  6   รวมหน่วยกิต  9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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	 คำาอธิบายรายวิชา

0102511	 กระบวนทัศน์	และทฤษฎีพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Development Paradigms and Theories 
  กระบวนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาสังคม กระแสหลักและ
ทางเลือกในการพัฒนาของสำานักคิดต่างๆ ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือให้เข้าใจ
หลักการ วิธีการวิเคราะห์ และการนำาไปใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม

0102512	 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)	
  Globalization and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม กระบวนการและผลของโลกาภิวัตน์  
กระแสแนวคิดท้องถิ่นภิวัตน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม วิเคราะห์กรณี
ศึกษาผลของโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย ชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้

0102513	 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Capital for Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด และวาทกรรมทุนทางสังคมของนักคิด
สำานักต่างๆ กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการทุนทางสังคม การแพร่
ขยายแนวคิดทุนทางสังคมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น วิเคราะห์
แนวคิดทุนทางสังคมที่นำามาใช้กับการพัฒนาสังคมในประเทศไทย รวมถึง
ปัจจัยภายในและภายนอกสังคมที่มีผลต่อปฏิบัติการทุนทางสังคมในฐานะ
ที่เป็นแนวคิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นของประเทศไทย 

0102521	 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม	 	 3(1-4-4)
  Social Research  Method   
  ตรรกะ หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่ใช้ในการวิจัยด้านการบริหารและพัฒนาสังคม  การกำาหนดปัญหา การตั้ง
วัตถุประสงค์ และสมมติฐาน การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล และตีความหมายข้อมูล การเขียนโครงร่าง
วิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการนำาเสนอ ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยในหัวข้อที่
นำาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์

0102522	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย		 	 3(2-2-5)
  Data Analysis for Research  
  เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ฝึกใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และ
ตีความหมายข้อมูลเพื่อการวิจัยจากข้อมูลจริง และนำาเสนอ

0102531	 นโยบายพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)	
  Social Development Policy  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ องค์ประกอบของนโยบาย ความ
สัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน และโครงการ วิธีการศึกษา กระบวนการนโยบาย 
การกำาหนดและวิเคราะห์ การนำาไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายพัฒนา
สังคม วิเคราะห์กรณีศึกษานโยบายของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่มีต่อ
การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นภาคใต้

0102532	 การบริหารการพัฒนา	 	 3(3-0-6)	
  Development Administration  
  ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ กระบวนการ
ของการบริหารการพัฒนาที่ประกอบด้วยการบริหารเพื่อการพัฒนา และการ
พัฒนาการบริหาร วิเคราะห์กรณีศึกษาการบริหาร การพัฒนาขององค์กรภาครัฐ 
และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102533	 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ	 	 3(3-0-6)
  Planning and Project Analysis   
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ วิธีการการวางแผนการกำาหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การกำาหนดกลยุทธ์แผนงาน
และโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  
   

0102534	 การพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิผล	 	 3(3-0-6)	
  Organization Development for Effectiveness
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรเพ่ือประสิทธิผล  
การวิเคราะห์ระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบในองค์กร เทคนิคและวิธีการ
ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือประสิทธิผลอย่างย่ังยืน  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ 
และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102535	 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	 	 3(3-0-6)	
  Human Capital Administration and Development
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ ผลของ
สภาพแวดล้อมท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างขององค์กร ลักษณะงาน
ที่กระทบต่อทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ กลยุทธ์ที่สำาคัญในการบริหาร
ทุนมนุษย์ตั้งแต่กลยุทธ์การวางแผนกำาลังคน การสรรหา การพัฒนา การให้
รางวัลและสิ่งจูงใจ การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการรักษาทุนมนุษย์ที่มี
คุณค่าขององค์กร  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102536	 การบริหารความเสี่ยง	 	 3(3-0-6)
  Risk Management   
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง และการบริหารความ
เส่ียงขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กรท่ีทำาให้เกิด
ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การวางแผนการบริหารความเส่ียง และการ
ติดตามความเส่ียง วิเคราะห์กรณีศึกษาภาครัฐ และองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำาไร

0102621	 การประเมินผลโครงการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Social Development Project Evaluation  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ เทคนิคและกระบวนการ การกำากับ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการ  วิธีวิทยาการประเมินโครงการพัฒนาสังคม  
วิเคราะห์กรณีศึกษาการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาสังคมของรัฐบาล 
และท้องถิ่นภาคใต้

0102631	 ภาวะผู้นำาเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม		 3(3-0-6)
  Leadership for Social Administration and Development
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำาแบบต่างๆ ในองค์กร 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาและวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผล เทคนิค
การค้นหาและพัฒนาภาวะผู้นำา บทบาทและภาวะผู้นำาในการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารและพัฒนาสังคม  วิเคราะห์กรณีศึกษาภาวะ
ผู้นำาในองค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคม

0102632	 การบูรณาการเพื่อการบริหาร		 	 3(3-0-6)
	 	 และพัฒนาในพื้นที่พหุวัฒนธรรม		 	
  Integration for Social Administration 
  and Development in Multicultural Area 
  ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติ
ศาสตร์ของพ้ืนท่ี นโยบายของรัฐในการพัฒนาชายแดนใต้ท้ังในอดีต และปัจจุบัน 
เพื่อวิเคราะห์แนวทางการกำาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาสังคมให้
สอดคล้องกับพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

0102641	 เพศสภาพกับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Gender and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความแตกต่างตาม
ธรรมชาติกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมตามเพศสภาพ  ความ
สัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างเพศในมิติต่าง ๆ สถานภาพ บทบาทในสังคม สิทธิ
สตรีในครอบครัวและสังคม แนวทางการวิเคราะห์บทบาทตามเพศสภาพ เพื่อ
กำาหนดนโยบาย และโครงการพัฒนาชุมชน 
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0102642	 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ		 	 3(3-0-6)
  Comparative Community Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ปรัชญา รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ
ดำาเนินงาน การบริหารจัดการการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบททั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ความสำาเร็จและความล้มเหลวในการพัฒนาชุมชน  ศึกษา
เปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนของประเทศไทยกับต่างประเทศ

0102643	 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Community Economy for Social Development
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเอง ยุทธศาสตร์ กระบวนการ วิธีการและเคร่ืองมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับเศรษฐกิจชุมชน 
การจัดการวิสาหกิจชุมชน  วิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่าง

0102644	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม		 	 3(3-0-6)
	 	 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  Economic and Social Development 
	 	 in Special Economic Zone
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ปรัชญา รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และปฏิสัมพันธ์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม พ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ 
และภูมิภาคนิยมในเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน โดยเน้นเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT)

0102645	 การพัฒนาเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร		 3(3-0-6)
  Development for Food Security    
  ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาความม่ันคงทางอาหาร  การประเมินปัจจัย
ทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลต่อความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และชุมชน  
การจัดการความม่ันคงทางอาหารภูมิปัญญาท้องถ่ิน กลยุทธ์ และการวางแผน
การพัฒนาชุมชนเพ่ือยกระดับความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน

0102646	 ชนชายขอบกับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Marginalization and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มชนชายขอบท่ีสำาคัญในประเทศไทย เน้นการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชนชายขอบ  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชายขอบกับกลุ่มอ่ืน อคติ การกีดกัน 
การเคล่ือนไหวเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชนชายขอบ นโยบายท่ีรัฐบาล
มีต่อกลุ่มชนชายขอบในประเทศไทย

0102647	 การจัดการภัยพิบัติในชุมชนเสี่ยง	 	 3(3-0-6)
  Disaster Management in Risk Community 
  ศึกษาวิเคราะห์ สาเหตุ และผลกระทบของภัยพิบัติที่เกิดจาก
ธรรมชาติและมนุษย์ แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติในการจัดการภัยพิบัติ
ระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  การจัดทำาแผนชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่นภาคใต้ 

0102648	 สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคม		 3(1-4-4)
  Seminar on Social Administration 
  and Development Problems  
  สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคมที่สำาคัญ ผลกระทบ
ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายผล และเสนอ
แนะการบริหารและพัฒนาสังคม

0102691	 วิทยานิพนธ์	 	 12(0-36-0)
  Thesis  
  ศึกษาค้นคว้า และทำาวิจัยทางด้านการบริหารและพัฒนาสังคม
สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรอง
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

0102692	 การค้นคว้าอิสระ	 	 6(0-18-0)
  Independent Study  
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้อง
กับการบริหารและพัฒนาสังคม 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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0102642	 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ		 	 3(3-0-6)
  Comparative Community Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ปรัชญา รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ
ดำาเนินงาน การบริหารจัดการการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบททั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ความสำาเร็จและความล้มเหลวในการพัฒนาชุมชน  ศึกษา
เปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนของประเทศไทยกับต่างประเทศ

0102643	 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Community Economy for Social Development
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเอง ยุทธศาสตร์ กระบวนการ วิธีการและเคร่ืองมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับเศรษฐกิจชุมชน 
การจัดการวิสาหกิจชุมชน  วิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่าง

0102644	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม		 	 3(3-0-6)
	 	 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  Economic and Social Development 
	 	 in Special Economic Zone
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ปรัชญา รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และปฏิสัมพันธ์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม พ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ 
และภูมิภาคนิยมในเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน โดยเน้นเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT)

0102645	 การพัฒนาเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร		 3(3-0-6)
  Development for Food Security    
  ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาความม่ันคงทางอาหาร  การประเมินปัจจัย
ทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลต่อความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และชุมชน  
การจัดการความม่ันคงทางอาหารภูมิปัญญาท้องถ่ิน กลยุทธ์ และการวางแผน
การพัฒนาชุมชนเพ่ือยกระดับความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน

0102646	 ชนชายขอบกับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Marginalization and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มชนชายขอบท่ีสำาคัญในประเทศไทย เน้นการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชนชายขอบ  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชายขอบกับกลุ่มอ่ืน อคติ การกีดกัน 
การเคล่ือนไหวเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชนชายขอบ นโยบายท่ีรัฐบาล
มีต่อกลุ่มชนชายขอบในประเทศไทย

0102647	 การจัดการภัยพิบัติในชุมชนเสี่ยง	 	 3(3-0-6)
  Disaster Management in Risk Community 
  ศึกษาวิเคราะห์ สาเหตุ และผลกระทบของภัยพิบัติที่เกิดจาก
ธรรมชาติและมนุษย์ แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติในการจัดการภัยพิบัติ
ระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  การจัดทำาแผนชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่นภาคใต้ 

0102648	 สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคม		 3(1-4-4)
  Seminar on Social Administration 
  and Development Problems  
  สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคมที่สำาคัญ ผลกระทบ
ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายผล และเสนอ
แนะการบริหารและพัฒนาสังคม

0102691	 วิทยานิพนธ์	 	 12(0-36-0)
  Thesis  
  ศึกษาค้นคว้า และทำาวิจัยทางด้านการบริหารและพัฒนาสังคม
สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรอง
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

0102692	 การค้นคว้าอิสระ	 	 6(0-18-0)
  Independent Study  
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้อง
กับการบริหารและพัฒนาสังคม 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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0102642	 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ		 	 3(3-0-6)
  Comparative Community Development  
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ปรัชญา รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ
ดำาเนินงาน การบริหารจัดการการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบททั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ความสำาเร็จและความล้มเหลวในการพัฒนาชุมชน  ศึกษา
เปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนของประเทศไทยกับต่างประเทศ

0102643	 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Community Economy for Social Development
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเอง ยุทธศาสตร์ กระบวนการ วิธีการและเคร่ืองมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับเศรษฐกิจชุมชน 
การจัดการวิสาหกิจชุมชน  วิเคราะห์กรณีศึกษาตัวอย่าง

0102644	 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม		 	 3(3-0-6)
	 	 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  Economic and Social Development 
	 	 in Special Economic Zone
  ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ปรัชญา รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และปฏิสัมพันธ์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม พ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ 
และภูมิภาคนิยมในเขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน โดยเน้นเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT)

0102645	 การพัฒนาเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร		 3(3-0-6)
  Development for Food Security    
  ศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาความม่ันคงทางอาหาร  การประเมินปัจจัย
ทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลต่อความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และชุมชน  
การจัดการความม่ันคงทางอาหารภูมิปัญญาท้องถ่ิน กลยุทธ์ และการวางแผน
การพัฒนาชุมชนเพ่ือยกระดับความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน

0102646	 ชนชายขอบกับการพัฒนาสังคม	 	 3(3-0-6)
  Marginalization and Social Development  
  ศึกษาวิเคราะห์ กลุ่มชนชายขอบท่ีสำาคัญในประเทศไทย เน้นการ
วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชนชายขอบ  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนชายขอบกับกลุ่มอ่ืน อคติ การกีดกัน 
การเคล่ือนไหวเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชนชายขอบ นโยบายท่ีรัฐบาล
มีต่อกลุ่มชนชายขอบในประเทศไทย

0102647	 การจัดการภัยพิบัติในชุมชนเสี่ยง	 	 3(3-0-6)
  Disaster Management in Risk Community 
  ศึกษาวิเคราะห์ สาเหตุ และผลกระทบของภัยพิบัติที่เกิดจาก
ธรรมชาติและมนุษย์ แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติในการจัดการภัยพิบัติ
ระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ  การจัดทำาแผนชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติในท้องถิ่นภาคใต้ 

0102648	 สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคม		 3(1-4-4)
  Seminar on Social Administration 
  and Development Problems  
  สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาสังคมที่สำาคัญ ผลกระทบ
ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปรายผล และเสนอ
แนะการบริหารและพัฒนาสังคม

0102691	 วิทยานิพนธ์	 	 12(0-36-0)
  Thesis  
  ศึกษาค้นคว้า และทำาวิจัยทางด้านการบริหารและพัฒนาสังคม
สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรอง
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

0102692	 การค้นคว้าอิสระ	 	 6(0-18-0)
  Independent Study  
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้อง
กับการบริหารและพัฒนาสังคม 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 39



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255876

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255684

À≈—° Ÿμ√»‘≈ª»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ (»».¡.)  “¢“«‘™“‰∑¬§¥’»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2548

ª√—™≠“
‡∑‘¥¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ «‘®—¬∑âÕß∂‘Ëπ √—°…å»‘≈ª«—≤π∏√√¡ π”§«“¡√Ÿâ Ÿà°“√æ—≤π“

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“‰∑¬§¥’»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1.  “¡“√∂»÷°…“§âπ§«â“ √«∫√«¡ ·≈–«‘®—¬‡√◊ËÕß√“«μà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‰∑¬§¥’»÷°…“„Àâ°«â“ß¢«“ß¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬„™âÀ≈—°«‘™“
2. ¡’§«“¡√Ÿâ „π ¿“æ·≈–ªí≠À“μà“ßÊ ¢Õß à«π¿Ÿ¡‘¿“§  “¡“√∂™à«¬·°âªí≠À“·≈–√à«¡æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ
3. ‡ªìπºŸâπ”„π°“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“ ‘Ëß¥’ß“¡∑—Èßª«ß„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∑√—æ¬“°√·≈–«—≤π∏√√¡Õ—π¥’ß“¡¢Õß™“μ‘·≈–„Àâπ” ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ¡“„™â

ª√–‚¬™πå‰¥â‡μÁ¡§«“¡ “¡“√∂
4.  “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥·≈–æ—≤π“«‘∏’°“√»÷°…“ “¢“«‘™“‰∑¬§¥’»÷°…“Õ—π‡ªìπ°“√æ—≤π“¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ‡®√‘≠°â“«Àπâ“·≈–∫—ß‡°‘¥º≈¥’·°à

ª√–‡∑»μàÕ‰ª

§≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 75

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√»‘≈ª»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“‰∑¬§¥’»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2548 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

                                   À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ ·ºπ °(2)
«‘™“∫—ß§—∫ 12
«‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 14
«‘∑¬“π‘æπ∏å 12
®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 38

·ºπ°“√‡√’¬πÀ≈—° Ÿμ√»‘≈ª»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ (»».¡.)  “¢“«‘™“®‘μ«‘∑¬“°“√„Àâ§”ª√÷°…“ À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.». 2547 ·ºπ ° (2)

√–¥—∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 15 Àπà«¬°‘μ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2  12 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ° (∫—ß§—∫) 9 «‘™“‡Õ° (∫—ß§—∫) 6
0331511 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬∑“ßæƒμ‘°√√¡»“ μ√å 3(2-2-5) 0331512 °“√«‘®—¬∑“ß®‘μ«‘∑¬“°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(2-2-5)

™—Èπ 0331521 ∑ƒ…Æ’·≈–‡∑§π‘§°“√ª√—∫ª√ÿßæƒμ‘°√√¡ 3(2-2-5) 0331532 °“√„Àâ§”ª√÷°…“·∫∫°≈ÿà¡ 3(3-0-6)
ªï∑’Ë 1 0331531 ∑ƒ…Æ’·≈–‡∑§π‘§°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(3-0-6) «‘™“‡Õ° (‡≈◊Õ°) 6

«‘™“‡ √‘¡æ◊Èπ∞“π 6 0331611 °“√∑¥ Õ∫∑“ß®‘μ«‘∑¬“°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(3-0-6)
0311223 ‡∑§π‘§‡∫◊ÈÕßμâπ„π°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(2-2-5) 0331525 ®‘μ«‘∑¬“Õß§å°“√ 3(3-0-6)
0311313 ®‘μ«‘∑¬“Õª°μ‘ 3(3-0-6) 0115500 °“√Õà“π 2(2-0-4)

√–¥—∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 12 Àπà«¬°‘μ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2  12 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ° (∫—ß§—∫) 3 «‘∑¬“π‘æπ∏å 12
™—Èπ 0331651 Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(1-4-4) 0331661 «‘∑¬“π‘æπ∏å 12(0-36-0)

ªï∑’Ë 2 «‘™“‡≈◊Õ°‡ √’ 3
0331534 °“√„Àâ§”ª√÷°…“§√Õ∫§√—« 3(2-2-5)
0331641  —¡¡π“∑“ß®‘μ«‘∑¬“°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(1-4-4)
0331513 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ‡æ◊ËÕ°“√„Àâ 3(2-2-5)

§”ª√÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
«‘™“∫—ß§—∫

°”Àπ¥„Àâ‡√’¬π ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12  Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0103511 ªØ‘∑√√»πå‰∑¬§¥’»÷°…“ 3(2-2-5)
0103512 «‘∏’«‘®—¬∑“ß‰∑¬§¥’»÷°…“ 3(2-2-5)
0103521 ™ÿ¡™π»÷°…“ 3(2-2-5)
0103531 «—≤π∏√√¡æ◊Èπ∫â“π 3(2-2-5)

«‘™“‡≈◊Õ° ·ºπ °(2)
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π ‰¡àπâÕ¬°«à“ 14 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0103522 ∞“π∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–∑ÿπ∑“ß —ß§¡ 2(1-2-3)
0103523 °“√∫Ÿ√≥“°“√∑“ß —ß§¡ 2(2-0-4)
0103524 √–∫∫§ÿ≥§à“·≈–®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬ 2(2-0-4)
0103532 ‚≈°∑√√»πå∑âÕß∂‘Ëπ‰∑¬ 2(1-2-3)
0103533 ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“™“«∫â“π°—∫°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ 2(1-2-3)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 เทดิภมูวิถีิไทย รู้เท่าทันการเปลีย่นแปลง เน้นคณุคา่ความเป็นมนษุย ์ 
 และนำาความรู้สู่การพัฒนา
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 ไทยคดีศึกษาเป็นวิทยาการแนวใหม่ที่มีพื้นที่และพรมแดนความรู ้
 กว้าง ครอบคลุม คาบเกี่ยว และซ้อนทับศาสตร์หลายสาขา ดังนั้น 
 การศึกษาไทยคดีศึกษา จึงมีเนื้อหาที่เป็นสหวิทยาการและต้อง 
 บูรณาการ โดยใช้ระเบียบวิธีจากศาสตร์หลายสาขาวิชา เพื่อให้ได ้
 ความรู้ในขอบข่ายที่กำาหนด ทั้งนี้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาไทยคดีศึกษา มีเน้ือหาครอบคลุมพรมแดนความรู้วัฒนธรรมศึกษา 
 การจัดระเบียบสังคมและการพัฒนา ชาติพันธ์ุและอาณาบริเวณศึกษา 
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านไทยคดีศึกษา ศึกษาวิจัย พัฒนา และ 
 รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับไทยคดีศึกษาของภาคใต้ ในท่ามกลาง 
 การเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม จากการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และ 
 หลังสมัยใหม่ และการเคลื่อนเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านไทยคดีศึกษา 
 รวมท้ังการเตรียมความพร้อมให้กับมหาบัณฑิตท่ีปรารถนาจะศึกษาต่อ 
 ในระดับที่สูงขึ้นในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 เพือ่ผลติมหาบณัฑติ สาขาวชิาไทยคดศีกึษา ทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม  
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ความเข้าใจไทยคดีศึกษาในมิติต่างๆ อย่างลึกซ้ึง 
  รอบด้าน
 2. มคีวามสามารถในการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์คน้คว้าและวจัิย 
  ทางไทยคดีศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้อง 
  กับบริบทของสังคมไทย 
 3. มศีกัยภาพเชงิพฒันาในการพฒันาตนและสังคมอยา่งเหมาะสม 
 4. ยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันอย่าง 
  สมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา จำานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
ดังนี้
 วิชาเสริมพื้นฐาน      (ไม่นับหน่วยกิต)   4 หน่วยกิต
 แผน ก แบบ ก 1
 หมวดวิทยานิพนธ์     39 หน่วยกิต
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       12 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต

 แผน ข
 หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       12 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 หมวดการค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต
 รายวิชาในหลักสูตร  
 วิชาเสริมพื้นฐาน     ไม่นับหน่วยกิต   4 หน่วยกิต
0103511  สหวิทยาการไทยคดีศึกษา 2(2-0-4)
0103512  ภาษาอังกฤษเพื่อไทยคดีศึกษา 2(2-0-4)
 วิชาบังคับ      12 หน่วยกิต
0103521  ปฏิทรรศน์ไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
0103531  ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
0103541  อัตลักษณ์สังคมไทย 3(3-0-6)
0103542  วัฒนธรรมศึกษา  3(3-0-6)
 วิชาเลือก
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
0103551  สันติวัฒนธรรมและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
0103552  นวัตกรรมและการประกอบการเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
0103553  ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6)
0103554  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 3(3-0-6)
    และการพัฒนา
0103631  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(2-2-5)
0103641  การบริหารองค์การทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
0103642  การจัดการความรู้ทางไทยคดีศึกษา 3(3-0-6)
0103643  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6)
0103644  มายาคติวัฒนธรรมภาคใต้ 3(3-0-6)
0103661  กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคใต้ของประเทศไทย 3(2-2-5)
0103662  อิสลามกับวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
0103663  ไทยในมิติภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3(2-2-5)
0103664  การย้ายถิ่นและวัฒนธรรมข้ามพรมแดน 3(3-0-6)
0103671  สถิติเพื่อการวิจัยทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
0103672  เทคโนโลยีสารสนเทศทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
0103681  ไทยคดีนิพนธ์   3(2-2-5)
0103682  สัมมนาไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
 หมวดวิทยานิพนธ์    
 แผน ก แบบ ก 1     39 หน่วยกิต
0103591  วิทยานิพนธ์    39(0-117-0)
 แผน ก แบบ ก 2     12 หน่วยกิต
0103691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
 แผน ข        6 หน่วยกิต
0103692  การค้นคว้าอิสระ  6(0-18-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255940



   แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาไทยคดีศึกษา  ภาคปกติ

   แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาไทยคดีศึกษา  ภาคพิเศษ

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 2  วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 2
 0103511 สหวิทยาการไทยคดีศึกษา 2(2-0-4) 0103512 ภาษาอังกฤษเพ่ือไทยคดีศึกษา 2(2-0-4)
   วิชาเอก (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 6
 0103521 ปฏิทรรศน์ไทยคดีศึกษา 3(2-2-5) 0103541 อัตลักษณ์สังคมไทย 3(3-0-6)
 0103531 ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5) 0103542 วัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6)
      วิชาเอก (เลือก) 3
     0103...... .............................................................. 3(...........)
    รวมหน่วยกิต  6   รวมหน่วยกิต  9

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (เลือก) 12  วิทยานิพนธ์ 12
 0103...... .......................................................... 3(...........) 0103691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 0103...... .......................................................... 3(...........)    
 0103...... .......................................................... 3(...........)    
 0103...... ......................................................... 3(...........)    
    รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  12

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 2  วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 2
 0103511 สหวิทยาการไทยคดีศึกษา 2(2-0-4) 0103512 ภาษาอังกฤษเพ่ือไทยคดีศึกษา 2(2-0-4)
   วิชาเอก (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 6
 0103521 ปฏิทรรศน์ไทยคดีศึกษา 3(2-2-5) 0103541 อัตลักษณ์สังคมไทย 3(3-0-6)
 0103531 ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5) 0103542 วัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6)
      วิชาเอก (เลือก) 3
     0103...... .............................................................. 3(...........)
    รวมหน่วยกิต  6   รวมหน่วยกิต  9

 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/59    
   วิชาเอก (เลือก) 6    
 0103553 ระบบความเช่ือและจริยธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6)    
 0103554 การเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนา 3(3-0-6)    
    รวมหน่วยกิต  6

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (เลือก) 6  วิทยานิพนธ์ 12
 0103...... .......................................................... 3(...........) 0103691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 0103...... ......................................................... 3(...........)    
    รวมหน่วยกิต  6   รวมหน่วยกิต  12

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 41



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255878
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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คำาอธิบายรายวิชา

0103511 สหวิทยาการไทยคดีศึกษา 2(2-0-4)
 Inter-Disciplinary Thai Studies
 ทฤษฎพีืน้ฐานท่ีสำาคญัทางมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
การนำาวิธีการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ไทยคดีศึกษาและปรากฏการณ์ทางสังคม ศึกษาคุณค่าแห่ง
ความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะประเมินประสบการณ์ด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม และสนุทรยีภาพของชวีติ โดยใชว้ธิคีดิเชงิเหตผุลตามปรชัญา
สำานักต่างๆ
0103512 ภาษาอังกฤษเพื่อไทยคดีศึกษา 2(2-0-4)
 English for Thai Studies
 เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทางไทยคดีศึกษา โดยเน้น
การอ่าน เพื่อทำาความเข้าใจรูปแบบ แนวคิด เนื้อหา และการนำาไปใช้
ประโยชน์
0103521 ปฏิทรรศน์ไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
 Thai Studies Purview  
 ความหมาย ขอบข่าย ความสำาคัญ และพัฒนาการของ 
การศึกษาไทยคดีศึกษา เพื่อให้เกิดมโนทัศน์ที่ถูกต้อง แนวทางใน 
การศึกษาไทยคดีศึกษา ทั้งในลักษณะที่เป็นการศึกษาข้อมูลภาคสนาม
และขอ้มลูเอกสาร  การวิเคราะห ์สังเคราะห ์เพือ่ใช้ประโยชน ์การสรรหา
และใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ทางไทยคดีศึกษา และฝึกปฏิบัติ
0103531 ระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
 Research Methods for Thai Studies
 ความรู้เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยทางไทยคดีศึกษา ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ในด้านการกำาหนดปัญหา การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐาน การกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย 
การเขียนรายงาน การนำาเสนอ และฝึกปฏิบัติ
0103541 อัตลักษณ์สังคมไทย 3(3-0-6)
 Identities of Thai Society
 แนวคิดและพัฒนาการของแนวคิดท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ์ 
ระเบียบวิธีในการศึกษา อัตลักษณ์ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และระบบคุณค่าของสังคมไทย แนวทางการพัฒนาบนฐาน
อัตลักษณ์ของสังคมไทย ฝึกวิเคราะห์อัตลักษณ์สังคมไทยบนพ้ืนฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้พื้นที่ภาคใต้เป็นกรณีศึกษา
0103542 วัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6)
 Cultural Studies
 แนวคิดและพัฒนาการของวัฒนธรรมศึกษาสำานักต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับไทยคดีศึกษา วิเคราะห์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ 
ส่งผลต่อการพัฒนา โดยกำาหนดพื้นที่หรือประเด็นเป็นกรณีศึกษา
0103551 สันติวัฒนธรรมและการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
 Culture of Peace and Conflict
 Management
 มโนทศันท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนัตภิาพและสันติวธิ ีความขดัแยง้ 
และผลที่เกิดจากความขัดแย้ง มายาคติของการใช้ความรุนแรง ยุทธวิธี
ไร้ความรุนแรงและแนวทางบูรณาการทางสังคม กระบวนการทาง
วัฒนธรรมกับการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม เน้น
กรณีศึกษาสังคมภาคใต้ กำาหนดพื้นที่หรือประเด็นเป็นกรณีศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนา

0103552 นวัตกรรมและการประกอบการ 3(3-0-6)
 เชิงสร้างสรรค์  
 Innovation and Creative Enterprise
 พฒันาการทางความคดิของนวตักรรมและการประกอบการ
เชงิสรา้งสรรค ์ความสำาคญัทีม่ตีอ่การพฒันา การเปลีย่นแปลงนวัตกรรม
และการประกอบการเชงิสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานของสงัคมไทยและสงัคม
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เน้นวิเคราะห์การประกอบการระดับครัว
เรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรธุรกิจ 
0103553 ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย 3(3-0-6)
 System of Beliefs and Ethics
 in Thai Society
 ระบบความเชื่อและจริยธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ระบบความเชือ่และจรยิธรรมทีเ่กีย่วกบัศาสนา วเิคราะหป์จัจยัทีมี่ผลตอ่ 
ความเชื่อ พฤติกรรมทางจริยธรรม ปัญหาทางศีลธรรมและจริยธรรม
กับการดำาเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ แนวทางแก้ปัญหา การกำาหนด 
เป้าหมายชีวิตและแนวทางเข้าสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้
0103554 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 และการพัฒนา
 Socio-Cultural Change and Development
 แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้องกบักระบวนการเปลีย่นแปลงและ
การพฒันา กระบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม
ทัง้ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับชุมชนทอ้งถ่ิน วิเคราะหก์าร
เปลีย่นแปลงทางสงัคมวฒันธรรมและการพฒันาในสงัคมไทยและสงัคม
ภาคใต้ โดยใช้กรณีศึกษา
0103631 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(2-2-5)
 Specific Topic Study
 ค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขอบข่ายของไทยคดีศึกษา
ที่สนใจและต้องการพัฒนาให้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือหัวข้อการ
ค้นคว้าอิสระ 
0103641 การบริหารองค์การทางวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 Administration of Cultural Organization
 วเิคราะห ์หลกัการบรหิารองคก์ารทางวฒันธรรม การบรหิาร 
แผนงานและดำาเนนิการโครงการทางวฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหาร การใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
0103642 การจัดการความรู้ทางไทยคดีศึกษา 3(3-0-6)
 Knowledge Management for Thai Studies
 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการจัดการความรู้ ฝึกกำาหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเคราะห์ 
องค์ความรู้ทางไทยคดีศึกษา และการเผยแพร่ความรู้แก่สังคม
0103643 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6)
 Cultural Landscape and Development
 ความเปน็มา แนวคดิ ลกัษณะ ประเภทภูมทิศันว์ฒันธรรม 
วเิคราะหก์ารใชภ้มูทิศันว์ฒันธรรม เพือ่ประโยชนต์อ่การพฒันา โดยเนน้
กรณีศึกษาภาคใต้
0103644 มายาคติวัฒนธรรมภาคใต้ 3(3-0-6)
 Myth of Southern Culture
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับมายาคติ วิเคราะห์มายาคติ
วัฒนธรรมภาคใต้ในมิติต่างๆ กระบวนการและที่มา การดำารงอยู่และ
การคลีค่ลายของมายาคตเิหลา่นัน้ ผลกระทบตอ่วถิชีวีติและการพฒันา
ภาคใต้
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0103661 กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคใต้ของประเทศไทย 3(2-2-5)
 Ethnic Groups in Southern Thailand
 ลกัษณะความหลากหลายและความสมัพนัธท์างชาตพินัธุท์ี่
ปรากฏในภาคใต้ของไทย การทำาความเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ความสำาคัญและคุณค่าของ
วัฒนธรรมอันหลากหลาย ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
0103662 อิสลามกับวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 Islam and Malay Culture     
 ความหมายของคำาสำาคัญพื้นฐานในบริบทของอิสลาม 
มลายู และวัฒนธรรมมลายู ลักษณะความเป็นวัฒนธรรมอิสลามและ
วัฒนธรรมมลายู วิถีชีวิตของมุสลิมเชื้อสายต่างๆ ในประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน แนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
0103663 ไทยในมิติภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3(2-2-5)
 Thai in ASEAN Languages
 and Cultural Dimensions
 ประวตัศิาสตร ์และสถานภาพของภาษาและวฒันธรรมของ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีสัมพันธ์กับไทยในด้านต่างๆ วิเคราะห์
ลกัษณะร่วมและลกัษณะตา่งท่ีสามารถนำาไปใชป้ระโยชนแ์ละหลกีเลีย่ง
ความขัดแย้ง
0103664 การย้ายถิ่นและวัฒนธรรมข้ามพรมแดน 3(3-0-6)
 Migration and Transnational Cultures
 ปรากฏการณข์า้มพรมแดนของผูค้น ขอ้มลู และวฒันธรรม  
การปะทะสงัสรรค์ทางวัฒนธรรมอันเปน็ผลจากการไหลและเคลือ่นยา้ย
ขา้มพรมแดนของผูค้น ขอ้มลู และวฒันธรรม ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ท้ังกบั
วัฒนธรรมที่ต้นทางและวัฒนธรรมที่ปลายทาง
0103671 สถิติเพื่อการวิจัยทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
 Statistics for Thai Studies Research
 การใชข้อ้มลูสถติพิรรณนาและสถิตอ้ิางอิง เพือ่การวิเคราะห์ 
ข้อมูลในการวิจัย การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปลผลข้อมูลทางไทยคดีศึกษา และฝึกปฏิบัติ

0103672 เทคโนโลยีสารสนเทศทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
 Information Technology for Thai Studies
 บทบาท ความสำาคัญ และประเภทของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทางไทยคดีศึกษา แหลง่สารสนเทศไทยคดศีกึษา จรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งใน
การจดัการสารสนเทศและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางไทยคดศึีกษา 
ฝกึออกแบบ ผลติ ทดลองใช ้ประเมนิ และปรับปรุงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทางไทยคดีศึกษา
0103681 ไทยคดีนิพนธ์ 3(2-2-5)
 Thai Studies Scholarly Writing
 วิธีการและแนวคิดในการผลิตเอกสารทางวิชาการไทยคดีศึกษา 
ในองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ รูปแบบ เนื้อหา และภาษา โดยเน้นใน
ส่วนสำาคัญต่างๆ ได้แก่ การกำาหนดแนวเนื้อหา การจัดระบบความคิด 
วิธีการศึกษาค้นคว้า ระบบอ้างอิง ศาสตร์และศิลปะในการใช้ภาษา 
ตรรกะในการนำาเสนอ การจัดทำาและตรวจแก้ต้นฉบับ เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถผลิตเอกสารวิชาการไทยคดีศึกษาในลักษณะ
ต่างๆ ได้
0103682 สัมมนาไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
 Thai Studies Seminar
 สัมมนาไทยคดีศึกษาในประเด็นที่สนใจร่วมกัน วิเคราะห์ 
วิจารณ์ และอภิปรายผล เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
0103591 วิทยานิพนธ์ 39(0-117-0)
 Thesis
 ทำาวทิยานพินธ ์ซึง่เปน็ผลงานวจิยัทีแ่สดงความรูค้วามเขา้ใจ 
อย่างถ่องแท้และเป็นการสร้างองค์ความรู้ หรือทฤษฎีในประเด็นที่ 
เกี่ยวกับไทยคดีศึกษา
0103691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ทำาวทิยานพินธ ์ซึง่เปน็ผลงานวจิยัทีแ่สดงความรูค้วามเขา้ใจ 
อย่างถ่องแท้ในประเด็นที่เกี่ยวกับไทยคดีศึกษา
0103692 การค้นคว้าอิสระ 6(0-18-0)
 Independent Study
 วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อที่
สอดคล้องกับไทยคดีศึกษา

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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0103661 กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคใต้ของประเทศไทย 3(2-2-5)
 Ethnic Groups in Southern Thailand
 ลกัษณะความหลากหลายและความสมัพนัธท์างชาติพนัธ์ุที่
ปรากฏในภาคใต้ของไทย การทำาความเข้าใจภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ความสำาคัญและคุณค่าของ
วัฒนธรรมอันหลากหลาย ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
0103662 อิสลามกับวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 Islam and Malay Culture     
 ความหมายของคำาสำาคัญพื้นฐานในบริบทของอิสลาม 
มลายู และวัฒนธรรมมลายู ลักษณะความเป็นวัฒนธรรมอิสลามและ
วัฒนธรรมมลายู วิถีชีวิตของมุสลิมเชื้อสายต่างๆ ในประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน แนวทางส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
0103663 ไทยในมิติภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 3(2-2-5)
 Thai in ASEAN Languages
 and Cultural Dimensions
 ประวตัศิาสตร ์และสถานภาพของภาษาและวัฒนธรรมของ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีสัมพันธ์กับไทยในด้านต่างๆ วิเคราะห์
ลกัษณะรว่มและลกัษณะตา่งทีส่ามารถนำาไปใชป้ระโยชน์และหลกีเลีย่ง
ความขัดแย้ง
0103664 การย้ายถิ่นและวัฒนธรรมข้ามพรมแดน 3(3-0-6)
 Migration and Transnational Cultures
 ปรากฏการณข์า้มพรมแดนของผูค้น ขอ้มลู และวฒันธรรม  
การปะทะสงัสรรคท์างวฒันธรรมอนัเปน็ผลจากการไหลและเคลือ่นยา้ย
ขา้มพรมแดนของผูค้น ข้อมูล และวฒันธรรม ผลกระทบทีเ่กิดขึน้ทัง้กบั
วัฒนธรรมที่ต้นทางและวัฒนธรรมที่ปลายทาง
0103671 สถิติเพื่อการวิจัยทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
 Statistics for Thai Studies Research
 การใชข้้อมูลสถิตพิรรณนาและสถิตอิา้งองิ เพือ่การวเิคราะห์ 
ข้อมูลในการวิจัย การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แปลผลข้อมูลทางไทยคดีศึกษา และฝึกปฏิบัติ

0103672 เทคโนโลยีสารสนเทศทางไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
 Information Technology for Thai Studies
 บทบาท ความสำาคญั และประเภทของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทางไทยคดศีกึษา แหลง่สารสนเทศไทยคดศีกึษา จรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งใน
การจดัการสารสนเทศและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางไทยคดศีกึษา 
ฝกึออกแบบ ผลติ ทดลองใช้ ประเมนิ และปรบัปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทางไทยคดีศึกษา
0103681 ไทยคดีนิพนธ์ 3(2-2-5)
 Thai Studies Scholarly Writing
 วิธีการและแนวคิดในการผลิตเอกสารทางวิชาการไทยคดีศึกษา 
ในองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ รูปแบบ เนื้อหา และภาษา โดยเน้นใน
ส่วนสำาคัญต่างๆ ได้แก่ การกำาหนดแนวเนื้อหา การจัดระบบความคิด 
วิธีการศึกษาค้นคว้า ระบบอ้างอิง ศาสตร์และศิลปะในการใช้ภาษา 
ตรรกะในการนำาเสนอ การจัดทำาและตรวจแก้ต้นฉบับ เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถผลิตเอกสารวิชาการไทยคดีศึกษาในลักษณะ
ต่างๆ ได้
0103682 สัมมนาไทยคดีศึกษา 3(2-2-5)
 Thai Studies Seminar
 สัมมนาไทยคดีศึกษาในประเด็นที่สนใจร่วมกัน วิเคราะห์ 
วิจารณ์ และอภิปรายผล เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
0103591 วิทยานิพนธ์ 39(0-117-0)
 Thesis
 ทำาวทิยานพินธ์ ซึง่เปน็ผลงานวจัิยทีแ่สดงความรูค้วามเขา้ใจ 
อย่างถ่องแท้และเป็นการสร้างองค์ความรู้ หรือทฤษฎีในประเด็นที่ 
เกี่ยวกับไทยคดีศึกษา
0103691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ทำาวทิยานพินธ์ ซึง่เปน็ผลงานวจัิยทีแ่สดงความรูค้วามเขา้ใจ 
อย่างถ่องแท้ในประเด็นที่เกี่ยวกับไทยคดีศึกษา
0103692 การค้นคว้าอิสระ 6(0-18-0)
 Independent Study
 วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อท่ี
สอดคล้องกับไทยคดีศึกษา

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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วัตถุประสงค์
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และตระหนักค่าด้านภาษาและวรรณคดีไทย
 2. มทีกัษะดา้นการศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวจิยั ทางภาษาและวรรณคดไีทย รวมทัง้ภาษาถิน่ ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ ์และวรรณกรรม 
  ท้องถิ่น
 3. มีความสามารถในการนำาความรู้ทางภาษาและวรรณคดีไทยไปพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

รวม

10 หน่วยกิต

8 หน่วยกิต

40 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

10 หน่วยกิต

28 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

 - วิชาบังคับ

 - วิชาเลือก

   กลุ่มภาษาหรือกลุ่มวรรณคดี

   รายวิชาทั่วไป

วิทยานิพนธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   3 หน่วยกิต
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า   28 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
 วิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
ก. ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มภาษา 10 หน่วยกิต
หรือกลุ่มวรรณคดีเพียง 1 กลุ่ม
 กลุ่มภาษา 10 หน่วยกิต
0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย 2(1-2-3)
0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2(1-2-3)

 กลุ่มวรรณคดี 10 หน่วยกิต
0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4)
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)
0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
ข. ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
0111516 คำายืมในภาษาไทย 2(2-0-4)
0111614 พัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย 2(2-0-4)
0111615 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 2(2-0-4)
0111616 ภาษาศาสตร์สังคม 2(2-0-4)
0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4)
0111619 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร์ 2(1-2-3)
  ที่เกี่ยวกับภาษาไทย
0111623 วรรณกรรมเปรียบเทียบ 2(2-0-4)
0111624 สัมมนาการประยุกต์วรรณกรรม 2(1-2-3)
0111625 สัมมนาวรรณกรรมแปล 2(1-2-3)
0111631 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2(1-2-3)
 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
0111691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาบังคับ 4
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
 เลือกกลุ่มภาษา 4
0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
0111515 โครงสร้างภาษาไทย 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 4
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(2-0-4)
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(2-0-4)
 วิชาเลือก 4
0111...... …………………………………… 2(.........)
0111..… ……………………….…………… 2(.........)
  รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
 วิชาเสริมพื้นฐาน 3
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
 วิชาบังคับ 6
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
0111512 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มภาษา 2
0111513 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 2
0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4)

  รวมหน่วยกิต   11

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 เลือกกลุ่มภาษา 4
0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษา 2(1-2-3)
0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2(1-2-3)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 4
0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)
0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 4
0111..… ……………………………………… 2(.........)
0111..… ……………………………………… 2(.........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   11

คำาอธิบายรายวิชา

0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำาและระบบวากยสมัพนัธ์จากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย
0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
  Applied Linguistics
  ศกึษาภาษาศาสตรป์ระยกุต์สาขาต่าง ๆ  โดยมุง่เน้นการนำา
มาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
  Thai Linguistics Study
  ศึกษาวิ เคราะห์ โครงสร้ างภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
0111516 คำายืมในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Loan Words in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อ 
ภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ 
และวัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการยืมคำาภาษาต่างประเทศ
มาใช้ในภาษาไทย

0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  Reading English for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษท้ังด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจและเลือกนำาไปใช้ประโยชน์
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดไีทย แนวทางการกำาหนดหัวข้อวิจยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดีไทย
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหว่างบรรทัด วาทกรรมของถอ้ยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
  Linguistics Theories
  ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์แนวต่างๆ โดยเน้นการนำาไปใช้
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยภาษาไทย

			แผนการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาภาษาไทย	ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 วิชาเสริมพ้ืนฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)	 3	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 4
 0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้า 3(3-0-6) 0115511 การตีความ 2(2-0-4)
   วิชาเอก	(บังคับ)	 4 0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
 0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 4
 0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4) 0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 2 0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
 0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 4
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 2 0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
 0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4) 0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถ่ิน 2(1-2-3)
   วิชาเลือก	 2    
 0111516 คำายืมในภาษาไทย 2(2-0-4)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		8	 	 	 รวมหน่วยกิต		8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	40	หน่วยกิต

	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
   วิชาเอก	(บังคับ)	 2  วิชาเลือก	 4
 0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3) 0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 4 0111631 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 2(1-2-3)
 0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย 2(1-2-3)  วิทยานิพนธ์	 9
 0111613 ภาษาถ่ินและภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุ 2(1-2-3) 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 4    
 0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)    
 0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)    
   วิชาเลือก		 2    
 0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4)    
   วิทยานิพนธ์	 3    
 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		11	 	 	 รวมหน่วยกิต		13 
     

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 81
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 89

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาบังคับ 4
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
 เลือกกลุ่มภาษา 4
0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
0111515 โครงสร้างภาษาไทย 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 4
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(2-0-4)
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(2-0-4)
 วิชาเลือก 4
0111...... …………………………………… 2(.........)
0111..… ……………………….…………… 2(.........)
  รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
 วิชาเสริมพื้นฐาน 3
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
 วิชาบังคับ 6
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
0111512 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มภาษา 2
0111513 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 2
0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4)

  รวมหน่วยกิต   11

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 เลือกกลุ่มภาษา 4
0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษา 2(1-2-3)
0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2(1-2-3)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 4
0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)
0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 4
0111..… ……………………………………… 2(.........)
0111..… ……………………………………… 2(.........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   11

คำาอธิบายรายวิชา

0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำาและระบบวากยสมัพนัธ์จากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย
0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
  Applied Linguistics
  ศกึษาภาษาศาสตรป์ระยกุต์สาขาต่าง ๆ  โดยมุง่เน้นการนำา
มาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
  Thai Linguistics Study
  ศึกษาวิ เคราะห์ โครงสร้ างภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
0111516 คำายืมในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Loan Words in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อ 
ภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ 
และวัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการยืมคำาภาษาต่างประเทศ
มาใช้ในภาษาไทย

0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  Reading English for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทั้งด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจและเลือกนำาไปใช้ประโยชน์
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดไีทย แนวทางการกำาหนดหัวข้อวิจยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดีไทย
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหว่างบรรทัด วาทกรรมของถอ้ยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
  Linguistics Theories
  ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์แนวต่างๆ โดยเน้นการนำาไปใช้
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยภาษาไทย

			แผนการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาภาษาไทย	ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 วิชาเสริมพ้ืนฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)	 3	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 4
 0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้า 3(3-0-6) 0115511 การตีความ 2(2-0-4)
   วิชาเอก	(บังคับ)	 4 0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
 0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 4
 0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4) 0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 2 0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
 0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 4
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 2 0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
 0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4) 0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถ่ิน 2(1-2-3)
   วิชาเลือก	 2    
 0111516 คำายืมในภาษาไทย 2(2-0-4)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		8	 	 	 รวมหน่วยกิต		8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	40	หน่วยกิต

	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
   วิชาเอก	(บังคับ)	 2  วิชาเลือก	 4
 0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3) 0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 4 0111631 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 2(1-2-3)
 0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย 2(1-2-3)  วิทยานิพนธ์	 9
 0111613 ภาษาถ่ินและภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุ 2(1-2-3) 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 4    
 0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)    
 0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)    
   วิชาเลือก		 2    
 0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4)    
   วิทยานิพนธ์	 3    
 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		11	 	 	 รวมหน่วยกิต		13 
     

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 81
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 89

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาบังคับ 4
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
 เลือกกลุ่มภาษา 4
0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
0111515 โครงสร้างภาษาไทย 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 4
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(2-0-4)
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(2-0-4)
 วิชาเลือก 4
0111...... …………………………………… 2(.........)
0111..… ……………………….…………… 2(.........)
  รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
 วิชาเสริมพื้นฐาน 3
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
 วิชาบังคับ 6
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
0111512 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มภาษา 2
0111513 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 2
0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4)

  รวมหน่วยกิต   11

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 เลือกกลุ่มภาษา 4
0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษา 2(1-2-3)
0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2(1-2-3)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 4
0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)
0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 4
0111..… ……………………………………… 2(.........)
0111..… ……………………………………… 2(.........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   11

คำาอธิบายรายวิชา

0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำาและระบบวากยสมัพนัธ์จากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย
0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
  Applied Linguistics
  ศกึษาภาษาศาสตรป์ระยกุต์สาขาต่าง ๆ  โดยมุง่เน้นการนำา
มาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
  Thai Linguistics Study
  ศึกษาวิ เคราะห์ โครงสร้ างภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
0111516 คำายืมในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Loan Words in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อ 
ภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ 
และวัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการยืมคำาภาษาต่างประเทศ
มาใช้ในภาษาไทย

0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  Reading English for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษท้ังด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจและเลือกนำาไปใช้ประโยชน์
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดไีทย แนวทางการกำาหนดหัวข้อวิจยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดีไทย
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหว่างบรรทัด วาทกรรมของถอ้ยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
  Linguistics Theories
  ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์แนวต่างๆ โดยเน้นการนำาไปใช้
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยภาษาไทย

			แผนการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาภาษาไทย	ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 วิชาเสริมพ้ืนฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)	 3	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 4
 0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้า 3(3-0-6) 0115511 การตีความ 2(2-0-4)
   วิชาเอก	(บังคับ)	 4 0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
 0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 4
 0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4) 0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 2 0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
 0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 4
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 2 0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
 0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4) 0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถ่ิน 2(1-2-3)
   วิชาเลือก	 2    
 0111516 คำายืมในภาษาไทย 2(2-0-4)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		8	 	 	 รวมหน่วยกิต		8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	40	หน่วยกิต

	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
   วิชาเอก	(บังคับ)	 2  วิชาเลือก	 4
 0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3) 0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 4 0111631 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 2(1-2-3)
 0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย 2(1-2-3)  วิทยานิพนธ์	 9
 0111613 ภาษาถ่ินและภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุ 2(1-2-3) 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 4    
 0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)    
 0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)    
   วิชาเลือก		 2    
 0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4)    
   วิทยานิพนธ์	 3    
 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		11	 	 	 รวมหน่วยกิต		13 
     

   แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3  วิชาเอก (บังคับ) 4
 0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้า 3(3-0-6) 0115511 การตีความ 2(2-0-4)
   วิชาเอก (บังคับ) 4 0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
 0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มภาษา 4
 0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4) 0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา 2 0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
 0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี 4
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี 2 0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
 0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4) 0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถ่ิน 2(1-2-3)
   วิชาเลือกท่ัวไป (กลุ่มภาษา) 2    
 0111614 พัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย 2(2-0-4)
   วิชาเลือกท่ัวไป (กลุ่มวรรณคดี) 2
 0111625 สัมมนาวรรณกรรมแปล 2(2-0-4)    
    รวมหน่วยกิต  8   รวมหน่วยกิต  8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (บังคับ) 2  วิชาเลือกท่ัวไป 4
 0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3) 0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา 4 0111631 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 2(1-2-3)
 0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย 2(1-2-3)  วิทยานิพนธ์ 9
 0111613 ภาษาถ่ินและภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุ 2(1-2-3) 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี 4    
 0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)    
 0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)    
   วิชาเลือกท่ัวไป (กลุ่มภาษา) 2    
 0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4)
   วิชาเลือกท่ัวไป (กลุ่มวรรณคดี) 2    
 0111624 สัมมนาการประยุกต์วรรณกรรม 2(1-2-3)    
   วิทยานิพนธ์ 3    
 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0)    
    รวมหน่วยกิต  11   รวมหน่วยกิต  13 
     

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 81
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 89

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาบังคับ 4
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
 เลือกกลุ่มภาษา 4
0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
0111515 โครงสร้างภาษาไทย 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 4
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(2-0-4)
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(2-0-4)
 วิชาเลือก 4
0111...... …………………………………… 2(.........)
0111..… ……………………….…………… 2(.........)
  รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
 วิชาเสริมพื้นฐาน 3
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
 วิชาบังคับ 6
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
0111512 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มภาษา 2
0111513 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 2
0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4)

  รวมหน่วยกิต   11

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 เลือกกลุ่มภาษา 4
0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษา 2(1-2-3)
0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2(1-2-3)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 4
0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)
0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 4
0111..… ……………………………………… 2(.........)
0111..… ……………………………………… 2(.........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   11

คำาอธิบายรายวิชา

0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำาและระบบวากยสมัพนัธจ์ากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย
0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
  Applied Linguistics
  ศกึษาภาษาศาสตร์ประยุกตส์าขาตา่ง ๆ  โดยมุง่เน้นการนำา
มาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
  Thai Linguistics Study
  ศึกษาวิ เคราะห์ โครงสร้ างภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
0111516 คำายืมในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Loan Words in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อ 
ภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท้ังด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ 
และวัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการยืมคำาภาษาต่างประเทศ
มาใช้ในภาษาไทย

0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  Reading English for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทั้งด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจและเลือกนำาไปใช้ประโยชน์
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดไีทย แนวทางการกำาหนดหวัขอ้วจิยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดีไทย
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหวา่งบรรทดั วาทกรรมของถอ้ยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
  Linguistics Theories
  ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์แนวต่างๆ โดยเน้นการนำาไปใช้
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยภาษาไทย

			แผนการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาภาษาไทย	ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 วิชาเสริมพ้ืนฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)	 3	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 4
 0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้า 3(3-0-6) 0115511 การตีความ 2(2-0-4)
   วิชาเอก	(บังคับ)	 4 0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
 0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 4
 0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4) 0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 2 0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
 0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 4
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 2 0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
 0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4) 0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถ่ิน 2(1-2-3)
   วิชาเลือก	 2    
 0111516 คำายืมในภาษาไทย 2(2-0-4)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		8	 	 	 รวมหน่วยกิต		8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	40	หน่วยกิต

	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
   วิชาเอก	(บังคับ)	 2  วิชาเลือก	 4
 0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3) 0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 4 0111631 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 2(1-2-3)
 0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย 2(1-2-3)  วิทยานิพนธ์	 9
 0111613 ภาษาถ่ินและภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุ 2(1-2-3) 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 4    
 0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)    
 0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)    
   วิชาเลือก		 2    
 0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4)    
   วิทยานิพนธ์	 3    
 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		11	 	 	 รวมหน่วยกิต		13 
     

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 45



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255882
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0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Literature Study
  สัมมนาแนวทาง มุมมอง และการเคลื่อนไหวในการ
วเิคราะหว์รรณคดไีทยแงม่มุตา่งๆ ของนกัวชิาการทางวรรณคดีและนกั
วิชาการสาขาอื่น 
0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4)
  Literary Theories
  ศกึษาทฤษฎวีรรณคดแีนวตา่งๆ โดยเนน้การนำาไปใชศ้กึษา 
วิเคราะห์ และวิจัยทางวรรณคดี
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Classical Literature 
  วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช้ทฤษฎี
หรือแนวทางที่เหมาะสม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
  Seminar in Contemporary Literature
  วเิคราะหแ์ละวิพากษว์รรณกรรมร่วมสมัยโดยเลอืกใชท้ฤษฎี
และแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุวัฒธนธรรมที่ปรากฏใน
วรรณกรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Language Usage 
  วเิคราะห์และวิพากษก์ารใช้ภาษาและปญัหาการใชภ้าษาใน
สงัคมไทยในหัวขอ้ทีส่นใจ และเสนอผลการศกึษาดว้ยวธิจีดัการสมัมนา
0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Language Knowledge
  วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นความรู้ทางภาษาไทยที่สนใจ
และเป็นประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจในปัจจุบัน นำาเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา
0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2(1-2-3)
  Dialects and Ethnic Group Languages
  วิเคราะห์ภาษาไทยถ่ินและภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุใน 
ทอ้งถิน่ภาคใตด้า้นระบบเสยีง ระบบคำา ระบบวากยสมัพนัธ ์และระบบ
ความหมาย โดยใช้ระเบียบวิธีภาษาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติภาคสนาม
0111614 พัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย 2(2-0-4)
  Development of Thai Scripts and Orthography
  วิเคราะห์พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีไทยจากอดีตสู่
ปัจจุบัน ฝึกปริวรรตอักษรและอักขรวิธีไทยในยุคสมัยที่สำาคัญ
0111615  วัจนปฏิบัติศาสตร์ 2(2-0-4)
  Pragmatics
  ศึกษาความหมายและขอบเขตของการศึกษาวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ หลักการทางวัจนปฏิบัติศาสตร์  วัจนกรรมและการจำาแนก 
วัจนกรรม  ทฤษฎีความสุภาพ การวิเคราะห์บทสนทนา การวิจัยด้าน 
วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
0111616 ภาษาศาสตร์สังคม 2(2-0-4)
  Sociolinguistics
  ศกึษาทฤษฎภีาษาศาสตรส์งัคม  ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษา
กับสังคมไทย  วิเคราะห์งานวิจัยด้านภาษาศาสตร์สังคม
0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
  Academic Writing 
  ศึกษารูปแบบและกลวิธีการเขียนบทความวิชาการเพ่ือลง
พิมพ์ในวารสารวิชาการ ฝึกเขียนบทความทางวิชาการรูปแบบต่างๆ

0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Stylistics in Thai
  ศกึษาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัวจันลลีาภาษาพดูและภาษาเขยีน 
วัจนลีลาในวรรณกรรมและวรรณคดี  วิเคราะห์การแปรของภาษาตาม
วัจนลีลา ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัจนลีลาในภาษาไทย
0111619 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร์ 2(1-2-3)
  ที่เกี่ยวกับภาษาไทย  
  Seminar in Linguistic Research
  Related to Thai
  ศกึษาคน้ควา้งานวจัิยทางภาษาศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัภาษาไทย  
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และประเด็นที่สมควรนำามาวิจัยต่อเนื่อง เน้น
การพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของทฤษฎีที่นำามาใช้  ผลกระทบของ
งานวิจัยต่อวงวิชาการ และต่อสังคม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)
  Seminar in Literary Knowledge
  วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นความรู้ทางวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยในประเดน็ทีอ่ยูใ่นความสนใจในปัจจุบนั นำาเสนอในรปู
แบบการสัมมนา
0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
  Seminar in Folk Literature
  ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ ของประเทศไทย  
วิเคราะห์อัตลักษณ์วรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้ นำาเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา
0111623 วรรณกรรมเปรียบเทียบ 2(2-0-4)
  Comparative Literature
  ศึกษาวรรณกรรมเปรียบเทียบในลักษณะวรรณกรรมข้าม
ชาติ ข้ามศาสตร์ และข้ามศิลป์
0111624 สัมมนาการประยุกต์วรรณกรรม 2(1-2-3)
  Seminar in Literary Applications
  สัมมนาผลงานสร้างสรรค์จากวรรณกรรมที่อยู่ในรูปงาน
ศลิปแ์ขนงตา่งๆ ฝกึสรา้งสรรคง์านจากวรรณกรรม  นำาเสนอในรปูแบบท่ี 
เหมาะสม
0111625 สัมมนาวรรณกรรมแปล 2(1-2-3)
  Seminar in Translated Literature
  สัมมนาวรรณกรรมแปลในประเทศไทย ทั้งวรรณกรรมที่
แปลโดยตรง แปลและเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศโดยเน้นวิธีการ
แปลข้ามวัฒนธรรม
0111631 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2(1-2-3)
  Special Topics Study
  คน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหป์ระเดน็ในสาขาวชิาภาษา
ไทยที่กำาลังเป็นที่สนใจ เสนอผลการศึกษาในรูปแบบงานวิจัย
0111691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
  Thesis 
  ทำาวจิยัทางภาษา วรรณคด ีหรอืวรรณกรรมไทย โดยผลงาน
หรอืสว่นหนึง่ของผลงานวจิยัไดร้บัการยอมรบัให้ตพิีมพ์ในวารสารหรอื
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Literature Study
  สัมมนาแนวทาง มุมมอง และการเคลื่อนไหวในการ
วเิคราะหว์รรณคดีไทยแงม่มุต่างๆ ของนกัวชิาการทางวรรณคดแีละนกั
วิชาการสาขาอื่น 
0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4)
  Literary Theories
  ศกึษาทฤษฎวีรรณคดแีนวตา่งๆ โดยเนน้การนำาไปใชศึ้กษา 
วิเคราะห์ และวิจัยทางวรรณคดี
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Classical Literature 
  วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช้ทฤษฎี
หรือแนวทางที่เหมาะสม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
  Seminar in Contemporary Literature
  วเิคราะหแ์ละวพิากษ์วรรณกรรมร่วมสมยัโดยเลอืกใชท้ฤษฎี
และแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุวัฒธนธรรมที่ปรากฏใน
วรรณกรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Language Usage 
  วเิคราะหแ์ละวพิากษก์ารใชภ้าษาและปญัหาการใชภ้าษาใน
สงัคมไทยในหวัขอ้ทีส่นใจ และเสนอผลการศกึษาดว้ยวธีิจดัการสัมมนา
0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Language Knowledge
  วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นความรู้ทางภาษาไทยที่สนใจ
และเป็นประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจในปัจจุบัน นำาเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา
0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2(1-2-3)
  Dialects and Ethnic Group Languages
  วิเคราะห์ภาษาไทยถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ใน 
ทอ้งถิน่ภาคใตด้า้นระบบเสยีง ระบบคำา ระบบวากยสมัพนัธ์ และระบบ
ความหมาย โดยใช้ระเบียบวิธีภาษาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติภาคสนาม
0111614 พัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย 2(2-0-4)
  Development of Thai Scripts and Orthography
  วิเคราะห์พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีไทยจากอดีตสู่
ปัจจุบัน ฝึกปริวรรตอักษรและอักขรวิธีไทยในยุคสมัยที่สำาคัญ
0111615  วัจนปฏิบัติศาสตร์ 2(2-0-4)
  Pragmatics
  ศึกษาความหมายและขอบเขตของการศึกษาวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ หลักการทางวัจนปฏิบัติศาสตร์  วัจนกรรมและการจำาแนก 
วัจนกรรม  ทฤษฎีความสุภาพ การวิเคราะห์บทสนทนา การวิจัยด้าน 
วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
0111616 ภาษาศาสตร์สังคม 2(2-0-4)
  Sociolinguistics
  ศกึษาทฤษฎภีาษาศาสตรส์งัคม  ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษา
กับสังคมไทย  วิเคราะห์งานวิจัยด้านภาษาศาสตร์สังคม
0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
  Academic Writing 
  ศึกษารูปแบบและกลวิธีการเขียนบทความวิชาการเพื่อลง
พิมพ์ในวารสารวิชาการ ฝึกเขียนบทความทางวิชาการรูปแบบต่างๆ

0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Stylistics in Thai
  ศกึษาองค์ความรู้เกีย่วกบัวัจนลลีาภาษาพดูและภาษาเขยีน 
วัจนลีลาในวรรณกรรมและวรรณคดี  วิเคราะห์การแปรของภาษาตาม
วัจนลีลา ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัจนลีลาในภาษาไทย
0111619 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร์ 2(1-2-3)
  ที่เกี่ยวกับภาษาไทย  
  Seminar in Linguistic Research
  Related to Thai
  ศกึษาคน้ควา้งานวจิยัทางภาษาศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัภาษาไทย  
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และประเด็นที่สมควรนำามาวิจัยต่อเนื่อง เน้น
การพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของทฤษฎีที่นำามาใช้  ผลกระทบของ
งานวิจัยต่อวงวิชาการ และต่อสังคม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)
  Seminar in Literary Knowledge
  วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นความรู้ทางวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยในประเดน็ทีอ่ยูใ่นความสนใจในปจัจบุนั นำาเสนอในรปู
แบบการสัมมนา
0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
  Seminar in Folk Literature
  ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ ของประเทศไทย  
วิเคราะห์อัตลักษณ์วรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้ นำาเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา
0111623 วรรณกรรมเปรียบเทียบ 2(2-0-4)
  Comparative Literature
  ศึกษาวรรณกรรมเปรียบเทียบในลักษณะวรรณกรรมข้าม
ชาติ ข้ามศาสตร์ และข้ามศิลป์
0111624 สัมมนาการประยุกต์วรรณกรรม 2(1-2-3)
  Seminar in Literary Applications
  สัมมนาผลงานสร้างสรรค์จากวรรณกรรมที่อยู่ในรูปงาน
ศิลปแ์ขนงตา่งๆ ฝกึสร้างสรรค์งานจากวรรณกรรม  นำาเสนอในรูปแบบท่ี 
เหมาะสม
0111625 สัมมนาวรรณกรรมแปล 2(1-2-3)
  Seminar in Translated Literature
  สัมมนาวรรณกรรมแปลในประเทศไทย ทั้งวรรณกรรมที่
แปลโดยตรง แปลและเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศโดยเน้นวิธีการ
แปลข้ามวัฒนธรรม
0111631 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2(1-2-3)
  Special Topics Study
  คน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหป์ระเดน็ในสาขาวชิาภาษา
ไทยที่กำาลังเป็นที่สนใจ เสนอผลการศึกษาในรูปแบบงานวิจัย
0111691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
  Thesis 
  ทำาวจิยัทางภาษา วรรณคดี หรือวรรณกรรมไทย โดยผลงาน
หรอืสว่นหนึง่ของผลงานวจิยัไดร้บัการยอมรบัใหต้พิีมพใ์นวารสารหรอื
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255882
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255690

0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Literature Study
  สัมมนาแนวทาง มุมมอง และการเคลื่อนไหวในการ
วเิคราะหว์รรณคดไีทยแงม่มุตา่งๆ ของนกัวชิาการทางวรรณคดีและนกั
วิชาการสาขาอื่น 
0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4)
  Literary Theories
  ศกึษาทฤษฎวีรรณคดแีนวตา่งๆ โดยเนน้การนำาไปใชศ้กึษา 
วิเคราะห์ และวิจัยทางวรรณคดี
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Classical Literature 
  วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช้ทฤษฎี
หรือแนวทางที่เหมาะสม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
  Seminar in Contemporary Literature
  วเิคราะหแ์ละวิพากษว์รรณกรรมร่วมสมัยโดยเลอืกใชท้ฤษฎี
และแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุวัฒธนธรรมที่ปรากฏใน
วรรณกรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Language Usage 
  วเิคราะห์และวิพากษก์ารใช้ภาษาและปญัหาการใชภ้าษาใน
สังคมไทยในหัวขอ้ทีส่นใจ และเสนอผลการศกึษาดว้ยวธิจีดัการสมัมนา
0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Language Knowledge
  วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นความรู้ทางภาษาไทยที่สนใจ
และเป็นประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจในปัจจุบัน นำาเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา
0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2(1-2-3)
  Dialects and Ethnic Group Languages
  วิเคราะห์ภาษาไทยถ่ินและภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุใน 
ทอ้งถิน่ภาคใตด้า้นระบบเสยีง ระบบคำา ระบบวากยสมัพนัธ์ และระบบ
ความหมาย โดยใช้ระเบียบวิธีภาษาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติภาคสนาม
0111614 พัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย 2(2-0-4)
  Development of Thai Scripts and Orthography
  วิเคราะห์พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีไทยจากอดีตสู่
ปัจจุบัน ฝึกปริวรรตอักษรและอักขรวิธีไทยในยุคสมัยที่สำาคัญ
0111615  วัจนปฏิบัติศาสตร์ 2(2-0-4)
  Pragmatics
  ศึกษาความหมายและขอบเขตของการศึกษาวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ หลักการทางวัจนปฏิบัติศาสตร์  วัจนกรรมและการจำาแนก 
วัจนกรรม  ทฤษฎีความสุภาพ การวิเคราะห์บทสนทนา การวิจัยด้าน 
วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
0111616 ภาษาศาสตร์สังคม 2(2-0-4)
  Sociolinguistics
  ศกึษาทฤษฎภีาษาศาสตรส์งัคม  ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษา
กับสังคมไทย  วิเคราะห์งานวิจัยด้านภาษาศาสตร์สังคม
0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
  Academic Writing 
  ศึกษารูปแบบและกลวิธีการเขียนบทความวิชาการเพ่ือลง
พิมพ์ในวารสารวิชาการ ฝึกเขียนบทความทางวิชาการรูปแบบต่างๆ

0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Stylistics in Thai
  ศกึษาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัวจันลลีาภาษาพดูและภาษาเขยีน 
วัจนลีลาในวรรณกรรมและวรรณคดี  วิเคราะห์การแปรของภาษาตาม
วัจนลีลา ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัจนลีลาในภาษาไทย
0111619 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร์ 2(1-2-3)
  ที่เกี่ยวกับภาษาไทย  
  Seminar in Linguistic Research
  Related to Thai
  ศกึษาคน้ควา้งานวจัิยทางภาษาศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัภาษาไทย  
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และประเด็นที่สมควรนำามาวิจัยต่อเนื่อง เน้น
การพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของทฤษฎีที่นำามาใช้  ผลกระทบของ
งานวิจัยต่อวงวิชาการ และต่อสังคม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)
  Seminar in Literary Knowledge
  วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นความรู้ทางวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยในประเดน็ทีอ่ยูใ่นความสนใจในปัจจุบนั นำาเสนอในรปู
แบบการสัมมนา
0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
  Seminar in Folk Literature
  ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคต่างๆ ของประเทศไทย  
วิเคราะห์อัตลักษณ์วรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้ นำาเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา
0111623 วรรณกรรมเปรียบเทียบ 2(2-0-4)
  Comparative Literature
  ศึกษาวรรณกรรมเปรียบเทียบในลักษณะวรรณกรรมข้าม
ชาติ ข้ามศาสตร์ และข้ามศิลป์
0111624 สัมมนาการประยุกต์วรรณกรรม 2(1-2-3)
  Seminar in Literary Applications
  สัมมนาผลงานสร้างสรรค์จากวรรณกรรมที่อยู่ในรูปงาน
ศลิปแ์ขนงตา่งๆ ฝกึสรา้งสรรคง์านจากวรรณกรรม  นำาเสนอในรปูแบบท่ี 
เหมาะสม
0111625 สัมมนาวรรณกรรมแปล 2(1-2-3)
  Seminar in Translated Literature
  สัมมนาวรรณกรรมแปลในประเทศไทย ทั้งวรรณกรรมที่
แปลโดยตรง แปลและเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศโดยเน้นวิธีการ
แปลข้ามวัฒนธรรม
0111631 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2(1-2-3)
  Special Topics Study
  คน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหป์ระเดน็ในสาขาวชิาภาษา
ไทยที่กำาลังเป็นที่สนใจ เสนอผลการศึกษาในรูปแบบงานวิจัย
0111691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
  Thesis 
  ทำาวจิยัทางภาษา วรรณคด ีหรอืวรรณกรรมไทย โดยผลงาน
หรอืสว่นหนึง่ของผลงานวจิยัไดร้บัการยอมรบัใหต้พิีมพใ์นวารสารหรอื
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 81
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 89

แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาบังคับ 4
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
 เลือกกลุ่มภาษา 4
0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
0111515 โครงสร้างภาษาไทย 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 4
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(2-0-4)
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(2-0-4)
 วิชาเลือก 4
0111...... …………………………………… 2(.........)
0111..… ……………………….…………… 2(.........)
  รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
 วิชาเสริมพื้นฐาน 3
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
 วิชาบังคับ 6
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
0111512 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มภาษา 2
0111513 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 2
0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4)

  รวมหน่วยกิต   11

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 เลือกกลุ่มภาษา 4
0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษา 2(1-2-3)
0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2(1-2-3)
 เลือกกลุ่มวรรณคดี 4
0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)
0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 4
0111..… ……………………………………… 2(.........)
0111..… ……………………………………… 2(.........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   11

คำาอธิบายรายวิชา

0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำาและระบบวากยสมัพนัธจ์ากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย
0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
  Applied Linguistics
  ศกึษาภาษาศาสตรป์ระยกุตส์าขาตา่ง ๆ  โดยมุง่เน้นการนำา
มาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
  Thai Linguistics Study
  ศึกษาวิ เคราะห์ โครงสร้ างภาษาไทยโดยใช้ทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
0111516 คำายืมในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Loan Words in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อ 
ภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ 
และวัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการยืมคำาภาษาต่างประเทศ
มาใช้ในภาษาไทย

0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  Reading English for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทั้งด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจและเลือกนำาไปใช้ประโยชน์
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดีไทย แนวทางการกำาหนดหวัขอ้วจิยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดีไทย
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหวา่งบรรทดั วาทกรรมของถ้อยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
  Linguistics Theories
  ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์แนวต่างๆ โดยเน้นการนำาไปใช้
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยภาษาไทย

			แผนการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาภาษาไทย	ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 วิชาเสริมพ้ืนฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)	 3	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 4
 0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้า 3(3-0-6) 0115511 การตีความ 2(2-0-4)
   วิชาเอก	(บังคับ)	 4 0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
 0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 4
 0111512 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 2(2-0-4) 0111514 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 2 0111515 การศึกษาภาษาไทยในแนวภาษาศาสตร์ 2(2-0-4)
 0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)  วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 4
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 2 0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
 0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4) 0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถ่ิน 2(1-2-3)
   วิชาเลือก	 2    
 0111516 คำายืมในภาษาไทย 2(2-0-4)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		8	 	 	 รวมหน่วยกิต		8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	40	หน่วยกิต

	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
   วิชาเอก	(บังคับ)	 2  วิชาเลือก	 4
 0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3) 0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
   วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 4 0111631 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 2(1-2-3)
 0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย 2(1-2-3)  วิทยานิพนธ์	 9
 0111613 ภาษาถ่ินและภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุ 2(1-2-3) 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
   วิชาเลือกกลุ่มวรรณคดี	 4    
 0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)    
 0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)    
   วิชาเลือก		 2    
 0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4)    
   วิทยานิพนธ์	 3    
 0111691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		11	 	 	 รวมหน่วยกิต		13 
     

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255946



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255882
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255690

0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Literature Study
  สัมมนาแนวทาง มุมมอง และการเคลื่อนไหวในการ
วิเคราะหว์รรณคดีไทยแงม่มุต่างๆ ของนกัวชิาการทางวรรณคดีและนกั
วิชาการสาขาอื่น 
0111522 ทฤษฎีวรรณคดี 2(2-0-4)
  Literary Theories
  ศกึษาทฤษฎวีรรณคดแีนวตา่งๆ โดยเนน้การนำาไปใชศ้กึษา 
วิเคราะห์ และวิจัยทางวรรณคดี
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Classical Literature 
  วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช้ทฤษฎี
หรือแนวทางที่เหมาะสม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
  Seminar in Contemporary Literature
  วเิคราะหแ์ละวพิากษ์วรรณกรรมร่วมสมยัโดยเลอืกใชท้ฤษฎี
และแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุวัฒธนธรรมที่ปรากฏใน
วรรณกรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Language Usage 
  วเิคราะหแ์ละวพิากษก์ารใชภ้าษาและปญัหาการใชภ้าษาใน
สงัคมไทยในหวัขอ้ทีส่นใจ และเสนอผลการศกึษาดว้ยวธีิจดัการสมัมนา
0111612 สัมมนาความรู้ทางภาษาไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Language Knowledge
  วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นความรู้ทางภาษาไทยที่สนใจ
และเป็นประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจในปัจจุบัน นำาเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา
0111613 ภาษาถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2(1-2-3)
  Dialects and Ethnic Group Languages
  วิเคราะห์ภาษาไทยถิ่นและภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุใน 
ทอ้งถิน่ภาคใต้ดา้นระบบเสยีง ระบบคำา ระบบวากยสมัพนัธ์ และระบบ
ความหมาย โดยใช้ระเบียบวิธีภาษาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติภาคสนาม
0111614 พัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย 2(2-0-4)
  Development of Thai Scripts and Orthography
  วิเคราะห์พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีไทยจากอดีตสู่
ปัจจุบัน ฝึกปริวรรตอักษรและอักขรวิธีไทยในยุคสมัยที่สำาคัญ
0111615  วัจนปฏิบัติศาสตร์ 2(2-0-4)
  Pragmatics
  ศึกษาความหมายและขอบเขตของการศึกษาวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์ หลักการทางวัจนปฏิบัติศาสตร์  วัจนกรรมและการจำาแนก 
วัจนกรรม  ทฤษฎีความสุภาพ การวิเคราะห์บทสนทนา การวิจัยด้าน 
วัจนปฏิบัติศาสตร์ 
0111616 ภาษาศาสตร์สังคม 2(2-0-4)
  Sociolinguistics
  ศกึษาทฤษฎภีาษาศาสตรส์งัคม  ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษา
กับสังคมไทย  วิเคราะห์งานวิจัยด้านภาษาศาสตร์สังคม
0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
  Academic Writing 
  ศึกษารูปแบบและกลวิธีการเขียนบทความวิชาการเพ่ือลง
พิมพ์ในวารสารวิชาการ ฝึกเขียนบทความทางวิชาการรูปแบบต่างๆ

0111618 วัจนลีลาในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Stylistics in Thai
  ศกึษาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัวจันลลีาภาษาพดูและภาษาเขยีน 
วัจนลีลาในวรรณกรรมและวรรณคดี  วิเคราะห์การแปรของภาษาตาม
วัจนลีลา ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัจนลีลาในภาษาไทย
0111619 สัมมนางานวิจัยทางภาษาศาสตร์ 2(1-2-3)
  ที่เกี่ยวกับภาษาไทย  
  Seminar in Linguistic Research
  Related to Thai
  ศกึษาคน้ควา้งานวจิยัทางภาษาศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัภาษาไทย  
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และประเด็นที่สมควรนำามาวิจัยต่อเนื่อง เน้น
การพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของทฤษฎีที่นำามาใช้  ผลกระทบของ
งานวิจัยต่อวงวิชาการ และต่อสังคม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111621 สัมมนาความรู้ทางวรรณคดี 2(1-2-3)
  Seminar in Literary Knowledge
  วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นความรู้ทางวรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยในประเด็นท่ีอยูใ่นความสนใจในปจัจบุนั นำาเสนอในรปู
แบบการสัมมนา
0111622 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
  Seminar in Folk Literature
  ศึกษาวรรณกรรมท้องถ่ินภาคต่างๆ ของประเทศไทย  
วิเคราะห์อัตลักษณ์วรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้ นำาเสนอในรูปแบบการ
สัมมนา
0111623 วรรณกรรมเปรียบเทียบ 2(2-0-4)
  Comparative Literature
  ศึกษาวรรณกรรมเปรียบเทียบในลักษณะวรรณกรรมข้าม
ชาติ ข้ามศาสตร์ และข้ามศิลป์
0111624 สัมมนาการประยุกต์วรรณกรรม 2(1-2-3)
  Seminar in Literary Applications
  สัมมนาผลงานสร้างสรรค์จากวรรณกรรมที่อยู่ในรูปงาน
ศลิปแ์ขนงตา่งๆ ฝกึสรา้งสรรคง์านจากวรรณกรรม  นำาเสนอในรปูแบบที ่
เหมาะสม
0111625 สัมมนาวรรณกรรมแปล 2(1-2-3)
  Seminar in Translated Literature
  สัมมนาวรรณกรรมแปลในประเทศไทย ทั้งวรรณกรรมที่
แปลโดยตรง แปลและเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศโดยเน้นวิธีการ
แปลข้ามวัฒนธรรม
0111631 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2(1-2-3)
  Special Topics Study
  คน้ควา้ วเิคราะห ์และสงัเคราะหป์ระเดน็ในสาขาวชิาภาษา
ไทยที่กำาลังเป็นที่สนใจ เสนอผลการศึกษาในรูปแบบงานวิจัย
0111691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
  Thesis 
  ทำาวจิยัทางภาษา วรรณคด ีหรอืวรรณกรรมไทย โดยผลงาน
หรอืสว่นหนึง่ของผลงานวิจยัไดร้บัการยอมรบัให้ตพิีมพใ์นวารสารหรอื
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 83
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 91

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2556

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 บูรณาการองค์ความรู้ทางภูมิสารสนเทศ เพ่ือการจัดการเชิงพื้นที่ 
 อย่างยั่งยืน
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการ 
 จดัการเชงิพืน้ท่ี มุ่งผลติบณัฑติทีม่คีวามรู้ คณุธรรม ความเช่ียวชาญ 
 และมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 
 แก้ปัญหา การวางแผน และการจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ต้องการ 
 ของตลาดแรงงาน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิง 
 พื้นที่ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ 
 ดังนี้
 1. มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และเทคนิค 
  ภูมิสารสนเทศในการศึกษาเชิงพื้นที่
 2. มีความสามารถในการใช้ภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบบูรณาการได้
 3. มีความสามารถในการนำาความรู้ไปใช้ เพื่อการแก้ปัญหา 
  การวางแผน และการจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และมี 
  จรรยาบรรณ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเชิงพื้นที่ จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       18 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      18 หน่วยกิต
0116511  ภูมิศาสตร์ระบบ   3(3-0-6)
0116521  ภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)
0116522  แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5)
0116523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
0116541  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
0116642  สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
0116512  นิเวศวิทยามนุษย์ขั้นสูง 3(3-0–6)
0116513  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 2(3–2–5)
0116524  การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ 3(2-2-5)
    เชิงตัวเลข
0116525  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
0116526  การประเมินผลกระทบชุมชน 3(2-2-5)
0116527  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
0116531  การวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 3(2-2-5)
0116532  ภูมิศาสตร์ชายฝั่งและการจัดการ 3(2-2-5)
0116533  การย้ายถิ่นข้ามแดน 3(3-0-6)
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
0116691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาเอก วิชาบังคับ 9  วิชาเอก วิชาบังคับ 6
0116511 ภูมิศาสตร์ระบบ   3(3-0-6) 0116523 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
0116521 ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)  เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
0116522 แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5) 0116541 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
    วิชาเอก วิชาเลือก 3
   0116.… ........................................... 3(.......)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาบังคับ 3  วิทยานิพนธ์ 9
0116642 สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4) 0116691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
 วิชาเอก วิชาเลือก 3
0116.... .................................. 3(.......)
 วิทยานิพนธ์ 3
0116691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

			แผนการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่	ภาคปกติ	

แผน ก แบบ ก 2      
	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 9	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 6
 0116511 ภูมิศาสตร์ระบบ 3(3-0-6) 0116523 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ 3(2-2-5)
 0116521 ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)  การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 
 0116522 แผนท่ีและการทำาแผนท่ี 3(2-2-5) 0116541 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
	 	 	 	 	 	 วิชาเอก	(เลือก)	 3
     0116....... ..................... 3(..........)
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 3	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 0116642 สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4) 0116691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
	 	 	 วิชาเอก	(เลือก)	 3	 	 	 	
 0116........ ........................ 3(..........)    
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 3	 	 	 	
 0116691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9 

   แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ภาคปกติ 

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   วิชาเอก (บังคับ) 9  วิชาเอก (บังคับ) 6
 0116511 ภูมิศาสตร์ระบบ 3(3-0-6) 0116523 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ 3(2-2-5)
 0116521 ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)  การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 
 0116522 แผนท่ีและการทำาแผนท่ี 3(2-2-5) 0116541 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
      วิชาเอก (เลือก) 3
     0116....... ..................... 3(..........)
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (บังคับ) 3  วิทยานิพนธ์ 9
 0116642 สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4) 0116691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
   วิชาเอก (เลือก) 3    
 0116........ ........................ 3(..........)    
   วิทยานิพนธ์ 3    
 0116691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0)    
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 47



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255884

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255692

0116511  ภูมิศาสตร์ระบบ  3(3-0-6)
    Systematic Geography
    ระบบกายภาพของโลก ประกอบด้วยธรณีภาค อุทกภาค 
อากาศภาค และชีวภาค ระบบมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบกายภาพกับระบบมนุษย์อันเป็นผลต่อการ
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ และโครงสร้างของพื้นที่ในแต่ละบริเวณที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน
0116512  นิเวศวิทยามนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Human Ecology
    การใช้แนวคิด ทฤษฎีทางนิเวศวิทยามนุษย์ วิเคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยแ์ละกจิกรรมของมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในระดบัชมุชน นำาเสนอผลการศกึษา
0116513  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)
    Community Economic Development
    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและโครงสร้าง
ของการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และการใช้ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน มีการศึกษา 
ภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116521  ภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)
    Geo–Informatics
    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์รโีมทเซนซ่ิง และระบบกำาหนด
ตำาแหน่งบนพื้นโลก ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และประยุกต์ 
ภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116522  แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5)
    Map and Cartography
    การอ่านแผนท่ี การแปลความหมายแผนท่ี กระบวนการ
ประกอบแผนที่ ออกแบบ และผลิตแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 
ฝึกปฏิบัติ
0116523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Geographic Information System
    for Spatial Analysis
    เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูล 
การสำารวจ การออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116524  การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ 3(2-2-5)
    เชิงตัวเลข
    Digital Image Analysis and Interpretation
    เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข  
ขอ้มลูเชงิคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ การประมวลภาพเชิงตวัเลข การจำาแนกภาพ 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ

0116525  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for
    Watershed Management
    ประยกุตใ์ชภ้มูสิารสนเทศในการจดัการลุม่น้ำาเพือ่แกป้ญัหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0116526  การประเมินผลกระทบชุมชน 3(2-2-5) 
    Community Impact Assessment
    เทคนิค วิธีการ กระบวนการประเมินผลกระทบชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
ผลกระทบชุมชน ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำารายงาน
0116527  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for Tourism Development
    การใช้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ วางแผน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ
0116531  การวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 3(2-2-5)
    Planning for Spatial Development
    การวางแผน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ฝึกเขียนแผนพัฒนาพื้นที่ และนำาเสนอ
0116532  ภูมิศาสตร์ชายฝั่งและการจัดการ 3(2-2-5)
    Coastal Geography and Management
    ศกึษาพืน้ทีแ่ละทรพัยากรชายฝัง่ทะเล  ปญัหาและผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทั้งจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และการกระทำาของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
มีการศึกษาภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116533  การย้ายถิ่นข้ามแดน 3(3-0-6)
    Cross-Border Migration
    วิเคราะห์การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ สาเหตุ ผลกระทบ
ต่อชุมชนต้นทาง และชุมชนปลายทาง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ โดยมี
การศึกษาภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0116541  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
    Research Methodology
    ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ 
0116642  สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4)
    Seminar in Geo-Informatics
    สัมมนาผลการศึกษา และ/หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และเขียนรายงาน
0116691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการพื้นที่ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือ 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255692

0116511  ภูมิศาสตร์ระบบ  3(3-0-6)
    Systematic Geography
    ระบบกายภาพของโลก ประกอบด้วยธรณีภาค อุทกภาค 
อากาศภาค และชีวภาค ระบบมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบกายภาพกับระบบมนุษย์อันเป็นผลต่อการ
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ และโครงสร้างของพื้นที่ในแต่ละบริเวณที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน
0116512  นิเวศวิทยามนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Human Ecology
    การใช้แนวคิด ทฤษฎีทางนิเวศวิทยามนุษย์ วิเคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยแ์ละกจิกรรมของมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในระดบัชมุชน นำาเสนอผลการศกึษา
0116513  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)
    Community Economic Development
    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและโครงสร้าง
ของการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และการใช้ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน มีการศึกษา 
ภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116521  ภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)
    Geo–Informatics
    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์รโีมทเซนซ่ิง และระบบกำาหนด
ตำาแหน่งบนพื้นโลก ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และประยุกต์ 
ภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116522  แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5)
    Map and Cartography
    การอ่านแผนท่ี การแปลความหมายแผนท่ี กระบวนการ
ประกอบแผนที่ ออกแบบ และผลิตแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 
ฝึกปฏิบัติ
0116523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Geographic Information System
    for Spatial Analysis
    เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูล 
การสำารวจ การออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116524  การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ 3(2-2-5)
    เชิงตัวเลข
    Digital Image Analysis and Interpretation
    เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข  
ขอ้มลูเชงิคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ การประมวลภาพเชิงตวัเลข การจำาแนกภาพ 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ

0116525  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for
    Watershed Management
    ประยกุตใ์ชภ้มูสิารสนเทศในการจดัการลุม่น้ำาเพือ่แกป้ญัหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0116526  การประเมินผลกระทบชุมชน 3(2-2-5) 
    Community Impact Assessment
    เทคนิค วิธีการ กระบวนการประเมินผลกระทบชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
ผลกระทบชุมชน ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำารายงาน
0116527  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for Tourism Development
    การใช้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ วางแผน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ
0116531  การวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 3(2-2-5)
    Planning for Spatial Development
    การวางแผน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ฝึกเขียนแผนพัฒนาพื้นที่ และนำาเสนอ
0116532  ภูมิศาสตร์ชายฝั่งและการจัดการ 3(2-2-5)
    Coastal Geography and Management
    ศกึษาพืน้ทีแ่ละทรพัยากรชายฝัง่ทะเล  ปญัหาและผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทั้งจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และการกระทำาของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
มีการศึกษาภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116533  การย้ายถิ่นข้ามแดน 3(3-0-6)
    Cross-Border Migration
    วิเคราะห์การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ สาเหตุ ผลกระทบ
ต่อชุมชนต้นทาง และชุมชนปลายทาง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ โดยมี
การศึกษาภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0116541  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
    Research Methodology
    ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ 
0116642  สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4)
    Seminar in Geo-Informatics
    สัมมนาผลการศึกษา และ/หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และเขียนรายงาน
0116691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการพื้นที่ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือ 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255692

0116511  ภูมิศาสตร์ระบบ  3(3-0-6)
    Systematic Geography
    ระบบกายภาพของโลก ประกอบด้วยธรณีภาค อุทกภาค 
อากาศภาค และชีวภาค ระบบมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบกายภาพกับระบบมนุษย์อันเป็นผลต่อการ
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ และโครงสร้างของพื้นที่ในแต่ละบริเวณท่ีมี
ลักษณะแตกต่างกัน
0116512  นิเวศวิทยามนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Human Ecology
    การใช้แนวคิด ทฤษฎีทางนิเวศวิทยามนุษย์ วิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุยแ์ละกิจกรรมของมนษุยกั์บสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในระดบัชมุชน นำาเสนอผลการศึกษา
0116513  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)
    Community Economic Development
    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและโครงสร้าง
ของการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และการใช้ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน มีการศึกษา 
ภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116521  ภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)
    Geo–Informatics
    ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์รโีมทเซนซิง่ และระบบกำาหนด
ตำาแหน่งบนพื้นโลก ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และประยุกต์ 
ภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116522  แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5)
    Map and Cartography
    การอ่านแผนที่ การแปลความหมายแผนที่ กระบวนการ
ประกอบแผนที่ ออกแบบ และผลิตแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 
ฝึกปฏิบัติ
0116523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Geographic Information System
    for Spatial Analysis
    เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูล 
การสำารวจ การออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116524  การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ 3(2-2-5)
    เชิงตัวเลข
    Digital Image Analysis and Interpretation
    เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข  
ขอ้มลูเชงิคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ การประมวลภาพเชงิตวัเลข การจำาแนกภาพ 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ

0116525  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for
    Watershed Management
    ประยกุตใ์ชภ้มูสิารสนเทศในการจดัการลุม่น้ำาเพือ่แกป้ญัหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0116526  การประเมินผลกระทบชุมชน 3(2-2-5) 
    Community Impact Assessment
    เทคนิค วิธีการ กระบวนการประเมินผลกระทบชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
ผลกระทบชุมชน ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำารายงาน
0116527  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for Tourism Development
    การใช้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ วางแผน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ
0116531  การวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 3(2-2-5)
    Planning for Spatial Development
    การวางแผน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ฝึกเขียนแผนพัฒนาพื้นที่ และนำาเสนอ
0116532  ภูมิศาสตร์ชายฝั่งและการจัดการ 3(2-2-5)
    Coastal Geography and Management
    ศกึษาพืน้ท่ีและทรัพยากรชายฝัง่ทะเล  ปญัหาและผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทั้งจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และการกระทำาของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
มีการศึกษาภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116533  การย้ายถิ่นข้ามแดน 3(3-0-6)
    Cross-Border Migration
    วิเคราะห์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ สาเหตุ ผลกระทบ
ต่อชุมชนต้นทาง และชุมชนปลายทาง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ โดยมี
การศึกษาภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0116541  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
    Research Methodology
    ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ 
0116642  สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4)
    Seminar in Geo-Informatics
    สัมมนาผลการศึกษา และ/หรือผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และเขียนรายงาน
0116691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการพื้นที่ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือ 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255692

0116511  ภูมิศาสตร์ระบบ  3(3-0-6)
    Systematic Geography
    ระบบกายภาพของโลก ประกอบด้วยธรณีภาค อุทกภาค 
อากาศภาค และชีวภาค ระบบมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบกายภาพกับระบบมนุษย์อันเป็นผลต่อการ
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ และโครงสร้างของพื้นที่ในแต่ละบริเวณที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน
0116512  นิเวศวิทยามนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Human Ecology
    การใช้แนวคิด ทฤษฎีทางนิเวศวิทยามนุษย์ วิเคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยแ์ละกจิกรรมของมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในระดบัชุมชน นำาเสนอผลการศกึษา
0116513  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)
    Community Economic Development
    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและโครงสร้าง
ของการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และการใช้ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน มีการศึกษา 
ภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116521  ภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)
    Geo–Informatics
    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์รโีมทเซนซ่ิง และระบบกำาหนด
ตำาแหน่งบนพื้นโลก ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และประยุกต์ 
ภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116522  แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5)
    Map and Cartography
    การอ่านแผนท่ี การแปลความหมายแผนที่ กระบวนการ
ประกอบแผนที่ ออกแบบ และผลิตแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 
ฝึกปฏิบัติ
0116523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Geographic Information System
    for Spatial Analysis
    เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูล 
การสำารวจ การออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116524  การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ 3(2-2-5)
    เชิงตัวเลข
    Digital Image Analysis and Interpretation
    เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข  
ขอ้มลูเชงิคลืน่แม่เหลก็ไฟฟา้ การประมวลภาพเชงิตวัเลข การจำาแนกภาพ 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ

0116525  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for
    Watershed Management
    ประยกุตใ์ชภ้มูสิารสนเทศในการจดัการลุม่น้ำาเพือ่แกป้ญัหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0116526  การประเมินผลกระทบชุมชน 3(2-2-5) 
    Community Impact Assessment
    เทคนิค วิธีการ กระบวนการประเมินผลกระทบชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
ผลกระทบชุมชน ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำารายงาน
0116527  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for Tourism Development
    การใช้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ วางแผน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ
0116531  การวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 3(2-2-5)
    Planning for Spatial Development
    การวางแผน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ฝึกเขียนแผนพัฒนาพื้นที่ และนำาเสนอ
0116532  ภูมิศาสตร์ชายฝั่งและการจัดการ 3(2-2-5)
    Coastal Geography and Management
    ศกึษาพืน้ทีแ่ละทรพัยากรชายฝัง่ทะเล  ปญัหาและผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทั้งจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และการกระทำาของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
มีการศึกษาภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116533  การย้ายถิ่นข้ามแดน 3(3-0-6)
    Cross-Border Migration
    วิเคราะห์การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ สาเหตุ ผลกระทบ
ต่อชุมชนต้นทาง และชุมชนปลายทาง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ โดยมี
การศึกษาภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0116541  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
    Research Methodology
    ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ 
0116642  สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4)
    Seminar in Geo-Informatics
    สัมมนาผลการศึกษา และ/หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และเขียนรายงาน
0116691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการพื้นที่ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือ 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คำาอธิบายรายวิชา

			แผนการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่	ภาคพิเศษ

	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/58	
	 	 	 วิชาเอก	(เลือก)	 3	
  0116........ ........................ 3(..........) 
    รวมหน่วยกิต		3

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 3	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 0116642 สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4) 0116691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 3	 	 	 	
 0116691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0) 
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		6	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

แผน ก แบบ ก 2     
	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 9	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 6
 0116511 ภูมิศาสตร์ระบบ 3(3-0-6) 0116523 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ 3(2-2-5)
 0116521 ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)  การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 
 0116522 แผนท่ีและการทำาแผนท่ี 3(2-2-5) 0116541 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
	 	 	 	 	 	 วิชาเอก	(เลือก)	 3
     0116....... ..................... 3(..........)
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

   แผนการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ ภาคพิเศษ

 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/59 
   วิชาเอก (เลือก) 3 
  0116........ ........................ 3(..........) 
    รวมหน่วยกิต  3

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (บังคับ) 3  วิทยานิพนธ์ 9
 0116642 สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4) 0116691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
   วิทยานิพนธ์ 3    
 0116691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0) 
    รวมหน่วยกิต  6   รวมหน่วยกิต  9

แผน ก แบบ ก 2     
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   วิชาเอก (บังคับ) 9  วิชาเอก (บังคับ) 6
 0116511 ภูมิศาสตร์ระบบ 3(3-0-6) 0116523 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ 3(2-2-5)
 0116521 ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)  การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 
 0116522 แผนท่ีและการทำาแผนท่ี 3(2-2-5) 0116541 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
      วิชาเอก (เลือก) 3
     0116....... ..................... 3(..........)
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255948



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255884

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255692

0116511  ภูมิศาสตร์ระบบ  3(3-0-6)
    Systematic Geography
    ระบบกายภาพของโลก ประกอบด้วยธรณีภาค อุทกภาค 
อากาศภาค และชีวภาค ระบบมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบกายภาพกับระบบมนุษย์อันเป็นผลต่อการ
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ และโครงสร้างของพื้นที่ในแต่ละบริเวณที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน
0116512  นิเวศวิทยามนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Human Ecology
    การใช้แนวคิด ทฤษฎีทางนิเวศวิทยามนุษย์ วิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุยแ์ละกิจกรรมของมนษุยกั์บสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในระดบัชุมชน นำาเสนอผลการศกึษา
0116513  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)
    Community Economic Development
    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและโครงสร้าง
ของการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และการใช้ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน มีการศึกษา 
ภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116521  ภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)
    Geo–Informatics
    ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์รโีมทเซนซิง่ และระบบกำาหนด
ตำาแหน่งบนพื้นโลก ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และประยุกต์ 
ภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116522  แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5)
    Map and Cartography
    การอ่านแผนที่ การแปลความหมายแผนที่ กระบวนการ
ประกอบแผนที่ ออกแบบ และผลิตแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 
ฝึกปฏิบัติ
0116523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Geographic Information System
    for Spatial Analysis
    เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูล 
การสำารวจ การออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116524  การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ 3(2-2-5)
    เชิงตัวเลข
    Digital Image Analysis and Interpretation
    เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข  
ขอ้มลูเชงิคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ การประมวลภาพเชงิตวัเลข การจำาแนกภาพ 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ

0116525  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for
    Watershed Management
    ประยกุตใ์ชภู้มิสารสนเทศในการจดัการลุม่น้ำาเพือ่แกป้ญัหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0116526  การประเมินผลกระทบชุมชน 3(2-2-5) 
    Community Impact Assessment
    เทคนิค วิธีการ กระบวนการประเมินผลกระทบชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ 
ผลกระทบชุมชน ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำารายงาน
0116527  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for Tourism Development
    การใช้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ วางแผน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ
0116531  การวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 3(2-2-5)
    Planning for Spatial Development
    การวางแผน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ฝึกเขียนแผนพัฒนาพื้นที่ และนำาเสนอ
0116532  ภูมิศาสตร์ชายฝั่งและการจัดการ 3(2-2-5)
    Coastal Geography and Management
    ศกึษาพืน้ทีแ่ละทรพัยากรชายฝัง่ทะเล  ปญัหาและผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งท้ังจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และการกระทำาของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
มีการศึกษาภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116533  การย้ายถิ่นข้ามแดน 3(3-0-6)
    Cross-Border Migration
    วิเคราะห์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ สาเหตุ ผลกระทบ
ต่อชุมชนต้นทาง และชุมชนปลายทาง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ โดยมี
การศึกษาภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0116541  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
    Research Methodology
    ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ 
0116642  สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4)
    Seminar in Geo-Informatics
    สัมมนาผลการศึกษา และ/หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และเขียนรายงาน
0116691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการพื้นที่ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือ 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255692

0116511  ภูมิศาสตร์ระบบ  3(3-0-6)
    Systematic Geography
    ระบบกายภาพของโลก ประกอบด้วยธรณีภาค อุทกภาค 
อากาศภาค และชีวภาค ระบบมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบกายภาพกับระบบมนุษย์อันเป็นผลต่อการ
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ และโครงสร้างของพื้นที่ในแต่ละบริเวณที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน
0116512  นิเวศวิทยามนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Human Ecology
    การใช้แนวคิด ทฤษฎีทางนิเวศวิทยามนุษย์ วิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุยแ์ละกิจกรรมของมนษุยกั์บสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในระดบัชุมชน นำาเสนอผลการศกึษา
0116513  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)
    Community Economic Development
    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและโครงสร้าง
ของการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และการใช้ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน มีการศึกษา 
ภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116521  ภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)
    Geo–Informatics
    ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์รโีมทเซนซิง่ และระบบกำาหนด
ตำาแหน่งบนพื้นโลก ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และประยุกต์ 
ภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116522  แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5)
    Map and Cartography
    การอ่านแผนที่ การแปลความหมายแผนที่ กระบวนการ
ประกอบแผนที่ ออกแบบ และผลิตแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 
ฝึกปฏิบัติ
0116523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Geographic Information System
    for Spatial Analysis
    เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูล 
การสำารวจ การออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116524  การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ 3(2-2-5)
    เชิงตัวเลข
    Digital Image Analysis and Interpretation
    เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข  
ขอ้มลูเชงิคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ การประมวลภาพเชงิตวัเลข การจำาแนกภาพ 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ

0116525  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for
    Watershed Management
    ประยกุตใ์ชภู้มิสารสนเทศในการจดัการลุม่น้ำาเพือ่แกป้ญัหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0116526  การประเมินผลกระทบชุมชน 3(2-2-5) 
    Community Impact Assessment
    เทคนิค วิธีการ กระบวนการประเมินผลกระทบชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ 
ผลกระทบชุมชน ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำารายงาน
0116527  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for Tourism Development
    การใช้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ วางแผน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ
0116531  การวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 3(2-2-5)
    Planning for Spatial Development
    การวางแผน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ฝึกเขียนแผนพัฒนาพื้นที่ และนำาเสนอ
0116532  ภูมิศาสตร์ชายฝั่งและการจัดการ 3(2-2-5)
    Coastal Geography and Management
    ศกึษาพืน้ทีแ่ละทรพัยากรชายฝัง่ทะเล  ปญัหาและผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งท้ังจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และการกระทำาของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
มีการศึกษาภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116533  การย้ายถิ่นข้ามแดน 3(3-0-6)
    Cross-Border Migration
    วิเคราะห์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ สาเหตุ ผลกระทบ
ต่อชุมชนต้นทาง และชุมชนปลายทาง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ โดยมี
การศึกษาภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0116541  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
    Research Methodology
    ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ 
0116642  สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4)
    Seminar in Geo-Informatics
    สัมมนาผลการศึกษา และ/หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และเขียนรายงาน
0116691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการพื้นที่ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือ 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255692

0116511  ภูมิศาสตร์ระบบ  3(3-0-6)
    Systematic Geography
    ระบบกายภาพของโลก ประกอบด้วยธรณีภาค อุทกภาค 
อากาศภาค และชีวภาค ระบบมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับประชากรและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบกายภาพกับระบบมนุษย์อันเป็นผลต่อการ
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ และโครงสร้างของพื้นที่ในแต่ละบริเวณที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน
0116512  นิเวศวิทยามนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Human Ecology
    การใช้แนวคิด ทฤษฎีทางนิเวศวิทยามนุษย์ วิเคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยแ์ละกจิกรรมของมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในระดบัชุมชน นำาเสนอผลการศกึษา
0116513  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)
    Community Economic Development
    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและโครงสร้าง
ของการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และการใช้ภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน มีการศึกษา 
ภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116521  ภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)
    Geo–Informatics
    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์รโีมทเซนซิง่ และระบบกำาหนด
ตำาแหน่งบนพื้นโลก ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และประยุกต์ 
ภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116522  แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5)
    Map and Cartography
    การอ่านแผนท่ี การแปลความหมายแผนที่ กระบวนการ
ประกอบแผนที่ ออกแบบ และผลิตแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 
ฝึกปฏิบัติ
0116523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Geographic Information System
    for Spatial Analysis
    เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูล 
การสำารวจ การออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116524  การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ 3(2-2-5)
    เชิงตัวเลข
    Digital Image Analysis and Interpretation
    เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข  
ขอ้มลูเชงิคลืน่แม่เหลก็ไฟฟา้ การประมวลภาพเชิงตวัเลข การจำาแนกภาพ 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ

0116525  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for
    Watershed Management
    ประยกุตใ์ชภ้มูสิารสนเทศในการจดัการลุม่น้ำาเพือ่แกป้ญัหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0116526  การประเมินผลกระทบชุมชน 3(2-2-5) 
    Community Impact Assessment
    เทคนิค วิธีการ กระบวนการประเมินผลกระทบชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
ผลกระทบชุมชน ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำารายงาน
0116527  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for Tourism Development
    การใช้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ วางแผน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ
0116531  การวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 3(2-2-5)
    Planning for Spatial Development
    การวางแผน เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ฝึกเขียนแผนพัฒนาพื้นที่ และนำาเสนอ
0116532  ภูมิศาสตร์ชายฝั่งและการจัดการ 3(2-2-5)
    Coastal Geography and Management
    ศกึษาพืน้ทีแ่ละทรพัยากรชายฝ่ังทะเล  ปญัหาและผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทั้งจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และการกระทำาของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
มีการศึกษาภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116533  การย้ายถิ่นข้ามแดน 3(3-0-6)
    Cross-Border Migration
    วิเคราะห์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ สาเหตุ ผลกระทบ
ต่อชุมชนต้นทาง และชุมชนปลายทาง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ โดยมี
การศึกษาภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0116541  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
    Research Methodology
    ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ 
0116642  สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4)
    Seminar in Geo-Informatics
    สัมมนาผลการศึกษา และ/หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และเขียนรายงาน
0116691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการพื้นท่ี สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือ 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255692

0116511  ภูมิศาสตร์ระบบ  3(3-0-6)
    Systematic Geography
    ระบบกายภาพของโลก ประกอบด้วยธรณีภาค อุทกภาค 
อากาศภาค และชีวภาค ระบบมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบกายภาพกับระบบมนุษย์อันเป็นผลต่อการ
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ และโครงสร้างของพื้นที่ในแต่ละบริเวณที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน
0116512  นิเวศวิทยามนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Human Ecology
    การใช้แนวคิด ทฤษฎีทางนิเวศวิทยามนุษย์ วิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุยแ์ละกิจกรรมของมนษุยกั์บสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในระดบัชมุชน นำาเสนอผลการศกึษา
0116513  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)
    Community Economic Development
    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและโครงสร้าง
ของการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และการใช้ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน มีการศึกษา 
ภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116521  ภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)
    Geo–Informatics
    ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์รโีมทเซนซิง่ และระบบกำาหนด
ตำาแหน่งบนพื้นโลก ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และประยุกต์ 
ภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116522  แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5)
    Map and Cartography
    การอ่านแผนที่ การแปลความหมายแผนที่ กระบวนการ
ประกอบแผนที่ ออกแบบ และผลิตแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 
ฝึกปฏิบัติ
0116523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Geographic Information System
    for Spatial Analysis
    เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูล 
การสำารวจ การออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116524  การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ 3(2-2-5)
    เชิงตัวเลข
    Digital Image Analysis and Interpretation
    เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข  
ขอ้มลูเชงิคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ การประมวลภาพเชงิตวัเลข การจำาแนกภาพ 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ

0116525  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for
    Watershed Management
    ประยกุตใ์ชภู้มิสารสนเทศในการจดัการลุม่น้ำาเพือ่แกป้ญัหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0116526  การประเมินผลกระทบชุมชน 3(2-2-5) 
    Community Impact Assessment
    เทคนิค วิธีการ กระบวนการประเมินผลกระทบชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ 
ผลกระทบชุมชน ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำารายงาน
0116527  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for Tourism Development
    การใช้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ วางแผน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ
0116531  การวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 3(2-2-5)
    Planning for Spatial Development
    การวางแผน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ฝึกเขียนแผนพัฒนาพื้นที่ และนำาเสนอ
0116532  ภูมิศาสตร์ชายฝั่งและการจัดการ 3(2-2-5)
    Coastal Geography and Management
    ศกึษาพืน้ทีแ่ละทรพัยากรชายฝัง่ทะเล  ปญัหาและผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งท้ังจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และการกระทำาของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
มีการศึกษาภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116533  การย้ายถิ่นข้ามแดน 3(3-0-6)
    Cross-Border Migration
    วิเคราะห์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ สาเหตุ ผลกระทบ
ต่อชุมชนต้นทาง และชุมชนปลายทาง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ โดยมี
การศึกษาภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0116541  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
    Research Methodology
    ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ 
0116642  สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4)
    Seminar in Geo-Informatics
    สัมมนาผลการศึกษา และ/หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และเขียนรายงาน
0116691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการพื้นที่ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือ 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คำาอธิบายรายวิชา

			แผนการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่	ภาคพิเศษ

	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/58	
	 	 	 วิชาเอก	(เลือก)	 3	
  0116........ ........................ 3(..........) 
    รวมหน่วยกิต		3

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 3	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 0116642 สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4) 0116691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 3	 	 	 	
 0116691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0) 
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		6	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

แผน ก แบบ ก 2     
	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 9	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 6
 0116511 ภูมิศาสตร์ระบบ 3(3-0-6) 0116523 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ 3(2-2-5)
 0116521 ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)  การวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 
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คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 85

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255692

0116511  ภูมิศาสตร์ระบบ  3(3-0-6)
    Systematic Geography
    ระบบกายภาพของโลก ประกอบด้วยธรณีภาค อุทกภาค 
อากาศภาค และชีวภาค ระบบมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบกายภาพกับระบบมนุษย์อันเป็นผลต่อการ
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ และโครงสร้างของพ้ืนที่ในแต่ละบริเวณที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน
0116512  นิเวศวิทยามนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Human Ecology
    การใช้แนวคิด ทฤษฎีทางนิเวศวิทยามนุษย์ วิเคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยแ์ละกิจกรรมของมนษุยกั์บสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในระดบัชมุชน นำาเสนอผลการศกึษา
0116513  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)
    Community Economic Development
    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและโครงสร้าง
ของการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และการใช้ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน มีการศึกษา 
ภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116521  ภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)
    Geo–Informatics
    ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์รโีมทเซนซิง่ และระบบกำาหนด
ตำาแหน่งบนพื้นโลก ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และประยุกต์ 
ภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116522  แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5)
    Map and Cartography
    การอ่านแผนที่ การแปลความหมายแผนที่ กระบวนการ
ประกอบแผนที่ ออกแบบ และผลิตแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 
ฝึกปฏิบัติ
0116523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Geographic Information System
    for Spatial Analysis
    เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูล 
การสำารวจ การออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116524  การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ 3(2-2-5)
    เชิงตัวเลข
    Digital Image Analysis and Interpretation
    เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข  
ขอ้มูลเชงิคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ การประมวลภาพเชงิตวัเลข การจำาแนกภาพ 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ

0116525  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for
    Watershed Management
    ประยกุตใ์ชภู้มิสารสนเทศในการจดัการลุม่น้ำาเพือ่แกป้ญัหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0116526  การประเมินผลกระทบชุมชน 3(2-2-5) 
    Community Impact Assessment
    เทคนิค วิธีการ กระบวนการประเมินผลกระทบชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ 
ผลกระทบชุมชน ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำารายงาน
0116527  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for Tourism Development
    การใช้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ วางแผน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ
0116531  การวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 3(2-2-5)
    Planning for Spatial Development
    การวางแผน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ฝึกเขียนแผนพัฒนาพื้นที่ และนำาเสนอ
0116532  ภูมิศาสตร์ชายฝั่งและการจัดการ 3(2-2-5)
    Coastal Geography and Management
    ศกึษาพืน้ทีแ่ละทรพัยากรชายฝัง่ทะเล  ปญัหาและผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งท้ังจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และการกระทำาของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
มีการศึกษาภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116533  การย้ายถิ่นข้ามแดน 3(3-0-6)
    Cross-Border Migration
    วิเคราะห์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ สาเหตุ ผลกระทบ
ต่อชุมชนต้นทาง และชุมชนปลายทาง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ โดยมี
การศึกษาภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0116541  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
    Research Methodology
    ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ 
0116642  สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4)
    Seminar in Geo-Informatics
    สัมมนาผลการศึกษา และ/หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และเขียนรายงาน
0116691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการพื้นที่ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือ 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255692

0116511  ภูมิศาสตร์ระบบ  3(3-0-6)
    Systematic Geography
    ระบบกายภาพของโลก ประกอบด้วยธรณีภาค อุทกภาค 
อากาศภาค และชีวภาค ระบบมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประชากรและ 
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบกายภาพกับระบบมนุษย์อันเป็นผลต่อการ
เกิดปรากฎการณ์ต่างๆ และโครงสร้างของพื้นที่ในแต่ละบริเวณที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน
0116512  นิเวศวิทยามนุษย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Human Ecology
    การใช้แนวคิด ทฤษฎีทางนิเวศวิทยามนุษย์ วิเคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยแ์ละกจิกรรมของมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในระดบัชุมชน นำาเสนอผลการศกึษา
0116513  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)
    Community Economic Development
    ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและโครงสร้าง
ของการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และการใช้ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน มีการศึกษา 
ภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116521  ภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5)
    Geo–Informatics
    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์รโีมทเซนซ่ิง และระบบกำาหนด
ตำาแหน่งบนพื้นโลก ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล และประยุกต์ 
ภูมิสารสนเทศในการจัดการพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116522  แผนที่และการทำาแผนที่ 3(2-2-5)
    Map and Cartography
    การอ่านแผนท่ี การแปลความหมายแผนที่ กระบวนการ
ประกอบแผนที่ ออกแบบ และผลิตแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ และ 
ฝึกปฏิบัติ
0116523  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
    Geographic Information System
    for Spatial Analysis
    เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูล 
การสำารวจ การออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116524  การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ 3(2-2-5)
    เชิงตัวเลข
    Digital Image Analysis and Interpretation
    เทคนิคการวิเคราะห์และแปลความหมายภาพเชิงตัวเลข  
ขอ้มลูเชงิคลืน่แม่เหลก็ไฟฟา้ การประมวลภาพเชงิตวัเลข การจำาแนกภาพ 
การวิเคราะห์และการประยุกต์ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ

0116525  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for
    Watershed Management
    ประยกุตใ์ชภ้มูสิารสนเทศในการจดัการลุม่น้ำาเพือ่แกป้ญัหา
และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0116526  การประเมินผลกระทบชุมชน 3(2-2-5) 
    Community Impact Assessment
    เทคนิค วิธีการ กระบวนการประเมินผลกระทบชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
ผลกระทบชุมชน ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติในพื้นที่ และจัดทำารายงาน
0116527  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
    Geo-Informatics for Tourism Development
    การใช้ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ วางแผน และ
พัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติ
0116531  การวางแผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 3(2-2-5)
    Planning for Spatial Development
    การวางแผน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม ฝึกเขียนแผนพัฒนาพื้นที่ และนำาเสนอ
0116532  ภูมิศาสตร์ชายฝั่งและการจัดการ 3(2-2-5)
    Coastal Geography and Management
    ศกึษาพืน้ทีแ่ละทรพัยากรชายฝัง่ทะเล  ปญัหาและผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทั้งจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
และการกระทำาของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
มีการศึกษาภาคสนาม และฝึกปฏิบัติ
0116533  การย้ายถิ่นข้ามแดน 3(3-0-6)
    Cross-Border Migration
    วิเคราะห์การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ สาเหตุ ผลกระทบ
ต่อชุมชนต้นทาง และชุมชนปลายทาง เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ โดยมี
การศึกษาภาคสนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0116541  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5)
    Research Methodology
    ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการนำาเสนอผลการวิจัยเชิงพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ 
0116642  สัมมนาภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4)
    Seminar in Geo-Informatics
    สัมมนาผลการศึกษา และ/หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ และเขียนรายงาน
0116691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยทางภูมิศาสตร์ที่เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดการพื้นที่ สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือ 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 49



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255890
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 93

82
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

0108503 °“√«‘®—¬‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(2-3-4)
Research in Area Studies

»÷°…“√–‡∫’¬∫«‘∏’°“√«‘®—¬·≈–Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√‡¢’¬π√“¬ß“π°“√«‘®—¬
‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“

0108511 ª√—™≠“·≈–·π«§‘¥°“√®—¥°“√‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë 3(3-0-6)
Philosophy and Concepts of Area Management

»÷°…“ª√—™≠“ ·π«§‘¥ ·≈–∑ƒ…Æ’„π°“√®—¥°“√æ◊Èπ∑’Ë

0108512 æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“‡™‘ß∫Ÿ√≥“°“√ 3(2-3-4)
Integrated Area Studies

«‘‡§√“–Àåª√“°Ø°“√≥å„πæ◊Èπ∑’Ë‚¥¬„™âªí®®—¬∑“ß°“¬¿“æ·≈–ªí®®—¬
∑“ß —ß§¡‡™‘ß∫Ÿ√≥“°“√

0108513 ‡∑§π‘§°“√®—¥°√–∑”¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(2-3-4)
Data Processing Technigues in Area Studies

‡°Á∫√«∫√«¡ ®—¥°√–∑” «‘‡§√“–Àå ·≈–π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“

0108514 °“√«“ß·ºπ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë 3(2-3-4)
Area Development Planning

»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’ À≈—°°“√«“ß·ºπ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë ·≈–
π”‡ πÕ·ºπæ—≤π“‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë

0108515 °“√ —¡¡π“æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(1-4-4)
Seminar in Area Studies
∫ÿ√æ«‘™“ : 0108501, 0108502,  0108503

π”‡ πÕº≈°“√»÷°…“·≈–/À√◊Õº≈ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“
‚¥¬«‘∏’°“√ —¡¡π“

0108521 æƒμ‘°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈– —ß§¡‰∑¬ 3(3-0-6)
Political and Social Behavior in Thai Society

»÷°…“·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫æƒμ‘°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈– —ß§¡ °“√¡’ à«π√à«¡
¢Õßª√–™“™π∑’Ë¡’μàÕ°‘®°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈– —ß§¡‰∑¬

0108522 ‡»√…∞°‘®™ÿ¡™π 3(3-0-6)
Community Economics

»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’ √Ÿª·∫∫·≈–‚§√ß √â“ß¢Õß°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß™ÿ¡™ππ”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·∫∫¬—Ëß¬◊π

0108523 ¡πÿ…¬åπ‘‡«»«‘∑¬“ 3(3-0-6)
Human Ecology

»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡πÿ…¬å°—∫√–∫∫π‘‡«»·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ªí≠À“º≈°√–∑∫·≈–·π«∑“ß°“√·°â‰¢

0108524 π‚¬∫“¬ “∏“√≥–·≈–°“√«“ß·ºπ 3(3-0-6)
Public Policy and Planning

»÷°…“∂÷ß°√–∫«π°“√¢Õß°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ “∏“√≥–·≈–ªí®®—¬
μà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π¥â“π‡»√…∞°‘®  —ß§¡·≈–°“√‡¡◊Õß μ≈Õ¥®π«‘∏’°“√
À√◊Õ·π«§‘¥„π°“√«“ß·ºπ·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√·ºπß“π

0108525 «—≤π∏√√¡°“√¥”√ß™’«‘μ°—∫°“√®—¥°“√æ◊Èπ∑’Ë 3(3-0-6)
Life Culture and Area Management

»÷°…“«—≤π∏√√¡°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√®—¥°“√æ◊Èπ∑’Ë

0108526 «‘∏’ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(3-0-6)
Data Searching Techniques in Area Studies

»÷°…“«‘∏’°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“®“°·À≈àßμà“ßÊ

0108631 «‘∑¬“π‘æπ∏å 12(0-36-0)
Thesis

∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å „π “¢“«‘™“æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“

ª√—™≠“
≈ÿà¡≈÷°∑“ß™’««‘∑¬“  √â“ß √√§åß“π«‘®—¬ ¬÷¥¡—Ëπ§ÿ≥∏√√¡·≈–¡“μ√∞“π “°≈

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂√–¥—∫ Ÿß∑“ß “¢“«‘™“™’««‘∑¬“
2. ¡’∑—°…–„π°“√«‘®—¬ “¢“«‘™“™’««‘∑¬“  “¡“√∂π”‡ πÕ·≈–∂à“¬∑Õ¥¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß«‘™“°“√¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
3. ‡ªìπºŸâπ”∑“ß«‘™“°“√ ·≈– “¡“√∂„Àâ∫√‘°“√«‘™“°“√∑“ß™’««‘∑¬“·°à —ß§¡

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“™’««‘∑¬“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2548 ¡’ 2 ·ºπ §◊Õ
1. ·ºπ ° 1 ¡’«‘™“«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ  Õ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å
2. ·ºπ ° 2 ¡’«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 9 Àπà«¬°‘μ ·≈–«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å 15 Àπà«¬°‘μ  Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ·≈– Õ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å

§≥–«‘∑¬“»“ μ√å

   À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“™’««‘∑¬“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2548หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ลุ่มลึกทางชีววิทยา สร้างสรรค์งานวิจัย ยึดมั่นคุณธรรมและ 
 มาตรฐานสากล
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 องค์ความรู้ทางชีววิทยาเป็นรากฐานท่ีสำาคัญในการนำาไปประยุกต ์
 ใชพ้ฒันาประเทศในหลายๆ ดา้นดว้ยกัน เชน่ การแพทย ์อตุสาหกรรม 
 สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
 สิ่งมีชีวิตของชาติ ฯลฯ จึงมีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 จำานวนมากตอ้งการบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการคน้ควา้ 
 วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางชีววิทยา ดังน้ันการผลิตบุคลากร 
 ทีม่คีวามสามารถสงูในการทำางานดา้นการวจิยั เพือ่สรา้งองคค์วามรู้ 
 ทางชวีวทิยาใหก้บัหนว่ยงานตา่งๆ จงึเปน็ภารกจิทีม่คีวามสำาคญัยิง่ 
 ของสาขาชีววิทยา  
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถระดับสูงทางชีววิทยา
 2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะใน 
  การวิจัยทางชีววิทยา สามารถผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ 
  ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 3. มีความสามารถนำาเสนอและถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการด้วย 
  ความรับผิดชอบ 
 4. เปน็ผูน้ำาทางวชิาการ และสามารถใหบ้รกิารวชิาการทางชีววทิยา 
  แก่สังคม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จำานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   22 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       13 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     15 หน่วยกิต
 รายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสมในจำานวนหน่วยกิตขั้นต่ำาของ
หลักสูตร
 กรรมการผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรอาจกำาหนดใหเ้รยีนรายวชิาเพิม่เติม
โดยไม่นับหน่วยกิต ตามความจำาเป็นแต่ละบุคคล

 รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาเอก     37 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ      13 หน่วยกิต 
0207511  เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6)
0207512  ชีวเคมีขั้นสูง    3(3-0-6)
0207513  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6)
0207514  เครื่องมือทางชีววิทยา 2(1-2-3)
0207591  สัมมนาทางชีววิทยา 1  1(0-2-1)
0207691  สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
 ใหเ้ลอืกรายวชิาทีมี่ความสมัพนัธก์บัวทิยานพินธ ์โดยความเหน็ชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
0207521  พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง 3(2-3-4)
0207522  พัฒนาการด้านกายวิภาคพืช 3(2-3-4)
0207523  สรีรวิทยาพืชขั้นสูง 3(2-3-4)
0207531  สรีรวิทยาสัตว์ขั้นสูง  3(2-3-4)
0207532  นิเวศวิทยาของสัตว์ 3(3-0-6)
0207541  สรีรวิทยาจุลินทรีย์ขั้นสูง 3(2-3-4)
0207542  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
0207551  เซลล์พันธุศาสตร์  3(2-3-4)
0207552  พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(3-0-6)
0207621  สารสำาคัญของพืช  3(3-0-6)
0207622  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3(2-3-4)
0207631  การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ขั้นสูง 3(2-3-4)
0207632  เทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 3(2-3-4)
0207633  วิวัฒนาการของสัตว์ 3(3-0-6)
0207641  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(2-3-4)
0207642  วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล 3(2-3-4)
0207651  เทคโนโลยีทางยีน  3(2-3-4)
0207661  ชีวสารสนเทศ   3(2-3-4)
0207662  สารต้านอนุมูลอิสระ 3(2-3-4)
0207692  หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 3(2-3-4)
 หมวดวิทยานิพนธ์     15 หน่วยกิต
0207693  วิทยานิพนธ์ 1   15(0-45-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558100
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 103

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญาของหลักสูตร 
 มีความรู้ มีจริยธรรม เป็นผู้นำาทางวิชาการ
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา  
 ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางคณิตศาสตร์
 2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะ 
  ในการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ หรือ 
  คณิตศาสตรศึกษา 
 3. มคีวามรู ้ทกัษะ สามารถใชแ้ละเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีางคณติศาสตร ์
  หรือคณิตศาสตรศึกษาได้
 4. มีความสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทาง 
  คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตรศึกษาและสามารถพัฒนาตนเอง 
  ได้อย่างต่อเนื่อง 
 5. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ นำาเสนอข้อมูลวิชาการ  
  และให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ 
คณิตศาสตรศึกษา จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  
หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน     9 หน่วยกิต
 วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       9 หน่วยกิต
    วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
 วิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
 รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน     9 หน่วยกิต
0202511  การวิเคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6)
0202521  พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6)
0202531  เรขาคณิต     3(3-0-6)
 วิชาเอก        ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
1. วิชาเอกคณิตศาสตร์
 วิชาบังคับ      9 หน่วยกิต
0202512  การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6)
0202522  พีชคณิตเชิงเส้น   3(3-0-6)

0202591  สัมมนาหัวข้อวิจัยทางคณิตศาสตร์ 2(1-3-2)
0202693  สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และรายวิชา
ทีเ่หลอืใหเ้ลอืกจากรายวชิาในกลุม่คณติศาสตร ์หรอืคณติศาสตรศึกษา 
ทัง้นีโ้ดยคำาแนะนำาของอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ หรอือาจารยท์ีป่รกึษา 
วิทยานิพนธ์ 
0202513  การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6)
0202514  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
0202515  สมการเชิงอนุพันธ์ขั้นสูง 3(3-0-6)
0202516  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
0202523  ทฤษฎีกรุป     3(3-0-6)
0202524  ทฤษฎีริงและมอดูล 3(3-0-6)
0202532  ทอพอโลยี     3(3-0-6)
0202533  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
0202541  ทฤษฎีกราฟ    3(3-0-6)
0202611  ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(3-0-6)
0202671  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
0202691  หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
0202692  หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
2. วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา
 วิชาบังคับ      9 หน่วยกิต
0202501  หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
0202509  สัมมนาหัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5)
0202601  สัมมนาการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และรายวิชา
ทีเ่หลอืใหเ้ลอืกจากรายวชิาในกลุม่คณติศาสตรศกึษา หรอืคณติศาสตร์ 
ทัง้นีโ้ดยคำาแนะนำาของอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ หรอือาจารยท์ีป่รกึษา
วิทยานิพนธ์ 
0202502  คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
0202503  คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  3(2-2-5)
0202504  ประวัติหัวข้อสำาคัญสำาหรับชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
0202505  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 3(3-0-6)
    ในวิชาคณิตศาสตร์ 
0202506  การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
0202507  การพัฒนาหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
0202508  เทคโนโลยีสำาหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
0202694  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255950
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 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเอกบังคับ 1  วิทยานิพนธ์ 9
	 0202693	 สัมมนาคณิตศาสตร์	 1(0-2-1)	 0202694	 วิทยานิพนธ์	 9(0-27-0)
  วิชาเอกเลือก 6    
	 0202……	 วิชาเอกเลือก	 3(...........)	 	 	 	
	 0202……	 วิชาเอกเลือก	 3(...........)	 	 	 	
  วิทยานิพนธ์ 3    
	 0202694	 วิทยานิพนธ์	 3(0-9-0)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเฉพาะด้าน 9  วิชาเอกบังคับ 8
	 0202511	 การวิเคราะห์เชิงจริง	 3(3-0-6)	 0202512	 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน	 3(3-0-6)
	 0202521	 พีชคณิตนามธรรม	 3(3-0-6)	 0202522	 พีชคณิตเชิงเส้น	 3(3-0-6)
	 0202531	 เรขาคณิต	 3(3-0-6)	 0202591	 สัมมนาหัวข้อวิจัยทางคณิตศาสตร์	 2(1-3-2)
     วิชาเอกเลือก 3
	 	 	 	 0202……	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 11

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา  (วิทยาเขตพัทลุง)   
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)
วิชาเอกคณิตศาสตร์

หมายเหตุ	รายวิชา	0202694	วิทยานิพนธ์	กำาหนดให้ลงทะเบียนจำานวน	2	ภาคเรียน	และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เมื่อสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเฉพาะด้าน 9  วิชาเอกบังคับ 6
	 0202511	 การวิเคราะห์เชิงจริง	 3(3-0-6)	 0202501	 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)
	 0202521	 พีชคณิตนามธรรม	 3(3-0-6)	 0202509	 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ศึกษา	 3(2-2-5)
	 0202531	 เรขาคณิต	 3(3-0-6)	 	 วิชาเอกเลือก 3
	 	 	 	 0202……	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)
  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา (วิทยาเขตพัทลุง)
แผน ก แบบ ก 2  (นิสิตภาคปกติ)  
วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา

 หมายเหตุ รายวิชา	0202694	วิทยานิพนธ์	กำาหนดให้ลงทะเบียนจำานวน	2	ภาคเรียน	และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เมื่อสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเอกบังคับ 3  วิทยานิพนธ์ 9
	 0202601	 สัมมนาการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา	 3(2-2-5)	 0202694	 วิทยานิพนธ์	 9(0-27-0)
  วิชาเอกเลือก 6    
	 0202……	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	 	
	 0202……	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	 	
  วิทยานิพนธ์ 3    
0202694	 วิทยานิพนธ์	 3(0-9-0)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 9
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 51
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 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเอกบังคับ 3  วิทยานิพนธ์ 9
	 0202601	 สัมมนาการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา	 3(2-2-5)	 0202694	 วิทยานิพนธ์	 9(0-27-0)
  วิทยานิพนธ์ 3    
	 0202694	 วิทยานิพนธ์	 3(0-9-0)

  รวมหน่วยกิต 6  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก 6 
 ..............	 วิชาเลือก	 3(...........)	
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(...........)	

  รวมหน่วยกิต 6

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเฉพาะด้าน 9  วิชาเอกบังคับ 6
	 0202511	 การวิเคราะห์เชิงจริง	 3(3-0-6)	 0202501	 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)
	 0202521	 พีชคณิตนามธรรม	 3(3-0-6)	 0202509	 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา	 3(2-2-5)
	 0202531	 เรขาคณิต	 3(3-0-6)	 	 วิชาเอกเลือก 3
	 	 	 	 0202……	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเอกบังคับ 1  วิทยานิพนธ์ 9
	 0202693	 สัมมนาคณิตศาสตร์	 1(0-2-1)	 0202694	 วิทยานิพนธ์	 9(0-27-0)
  วิชาเอกเลือก 3    
	 0202……	 วิชาเอกเลือก	 3(...........)	 	 	 	
  วิทยานิพนธ์ 3    
	 0202694	 วิทยานิพนธ์	 3(0-9-0)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 7  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน หน่วยกิต 
  วิชาเอกเลือก 6 
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(...........)	
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(...........)	

  รวมหน่วยกิต 6

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเฉพาะด้าน 9  วิชาเอกบังคับ 8
	 0202511	 การวิเคราะห์เชิงจริง	 3(3-0-6)	 0202512	 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน	 3(3-0-6)
	 0202521	 พีชคณิตนามธรรม	 3(3-0-6)	 0202522	 พีชคณิตเชิงเส้น	 3(3-0-6)
	 0202531	 เรขาคณิต	 3(3-0-6)	 0202591	 สัมมนาหัวข้อวิจัยทางคณิตศาสตร์	 2(1-3-2)
  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 8

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา  (วิทยาเขตพัทลุง)   
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคพิเศษ)   
วิชาเอกคณิตศาสตร์

หมายเหตุ รายวิชา	0202694	วิทยานิพนธ์	กำาหนดให้ลงทะเบียนจำานวน	2	ภาคเรียน	และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เมื่อสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา  (วิทยาเขตพัทลุง)   
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคพิเศษ)
วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา

หมายเหตุ	รายวิชา	0202694	วิทยานิพนธ์	กำาหนดให้ลงทะเบียนจำานวน	2	ภาคเรียน	และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เมื่อสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255952
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คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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คำาอธิบายรายวิชา

0202501 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
 Curriculum and Instruction in  Mathematics
 แนวคิดการกำาหนดวิสัยทัศน์และหลักการจัดหลักสูตร
คณติศาสตรใ์นระดบัโรงเรยีนสูม่าตรฐานการจดัการเรยีนรูส้าระจำานวน
และการดำาเนนิการ พชีคณติ เรขาคณติ การวัด การวิเคราะหข์อ้มลูและ
ความนา่จะเปน็ การแกป้ญัหา การใหเ้หตุผลและการพิสจูน์ การสือ่สาร  
การนำาเสนอ การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์
0202502 คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
 Elementary School Mathematics
 ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเก่ียวกับมโนทัศน์และการ
จดัการเรยีนรู้สาระจำานวนและการดำาเนนิการ พีชคณติ เรขาคณติ การวดั 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นในระดับประถมศึกษา
0202503 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
 Secondary School Mathematics 
 ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเก่ียวกับมโนทัศน์และการ
จัดการเรียนรู้สาระจำานวนและการดำาเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต 
การวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นในระดับมัธยมศึกษา
0202504 ประวัติหัวข้อสำาคัญสำาหรับ 3(3-0-6)
 ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
 Historical Topics for Mathematical Classroom
 ประวัติความเป็นมาของจำานวนและตัวเลข การคำานวณ  
เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส พัฒนาการของคณิตศาสตร์
แนวใหม่
0202505 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 3(3-0-6)
 ในวิชาคณิตศาสตร์
 Project-based Learning Management
 in Mathematics
 แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อ 
บูรณาการไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์
0202506 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
 Research in Mathematics Classroom
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ และใช้
กระบวนการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
0202507 การพัฒนาหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
 Development of Mathematics Textbooks
 ศกึษา เปรยีบเทยีบ และอภปิรายเก่ียวกบัหนงัสอืเรยีนวชิา
คณิตศาสตร์ระดับต่างๆ ท้ังของไทยและต่างประเทศ เพ่ือนำาไปสู่การ
พัฒนาหนังสือเรียน
0202508 เทคโนโลยีสำาหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
 Technology for Mathematics Teachers
 ศกึษาและฝกึปฏิบตักิารใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปู เครือ่งคำานวณ 
เชิงกราฟ และแท็บเล็ตประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ
โรงเรียนและพัฒนาคอร์สแวร์สำาหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
0202509 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5)
 Seminar in Special Topics in
 Mathematics Education
 ศึกษา ค้นคว้า  และอภิปรายเกี่ ยวกับหัวข้อทาง 
คณิตศาสตรศึกษาที่น่าสนใจ

0202511 การวิเคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6)
 Real Analysis
 ทฤษฎีเมเชอร์ ปริพันธ์เลอเบก ปริภูมิ Lp ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับปริภูมินอร์ม ปริภูมิฮิลเบิร์ต 
0202512 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6)
 Functional Analysis
 ปรภิมูอิงิระยะทาง ปรภิมูนิอรม์ ปรภิมูผิลคณูภายใน ปริภูม ิ
ฮลิเบริต์ ปรภูิมบิานาค ทฤษฎีบทสำาคญัในปรภูิมนิอรม์และปรภูิมบิานาค 
ทฤษฎีจุดตรึง
0202513 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6)
 Complex Analysis
 ฟังก์ชันวิเคราะห์ ทฤษฎีบทโคชีและผลสืบเนื่อง แคลคูลัส
ของสว่นตกคา้ง การสง่คงแบบ การกระจายเชงิเสน้กำากบั วธิลีดต่ำาชนัสดุ 
ทฤษฎีศักย์
0202514 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
 Numerical Analysis
 การประมาณฟังก์ชันแบบกระชับและแบบประมาณค่า 
ในช่วงระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การประมาณค่าลักษณะ
เฉพาะและเวกเตอรล์กัษณะเฉพาะ คา่อนพุนัธแ์ละคา่ปรพินัธเ์ชงิตวัเลข  
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  
ปัญหาค่าขอบ วิธีสมาชิกอันตะ
0202515 สมการเชิงอนุพันธ์ขั้นสูง 3(3-0-6)
 Advanced Differential Equations
 ทฤษฎีบทการมีจริง ความเป็นได้อย่างเดียวและความ 
ต่อเนื่อง ผลเฉลยโดยประมาณด้วยวิธีทำาซ้ำา ระบบอิสระ การวิเคราะห์
เฟส-ระนาบ ผลเฉลยเป็นคาบ จุดเอกฐาน วัฏจักร และลิมิตวัฏจักร 
ทฤษฎีไบเฟอร์เคชัน ทฤษฎีเสถียรภาพ ฟังก์ชันไลพูนอฟ ผลเฉลยเชิง
วิเคราะห์และเชิงเรขาคณิตของสมการอันดับสอง
0202516 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
 Partial Differential Equations
 ตวัดำาเนนิการศกัย ์ตวัดำาเนนิการกระจาย ตวัดำาเนนิการคลืน่ 
การมีจริงและความเป็นได้อย่างเดียว เสถียรภาพ ความปรกติ เงื่อนไข
คา่ขอบดรีเีคล เงือ่นไขคา่ขอบแบบนอยมนันแ์ละโรบิน การแยกกันของ
ตัวแปร วิธีฟังก์ชันของกรีน วิธีของดาลองแบต์ การแปลงฟูเรียร์
0202521 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6)
 Abstract Algebra
 กรุป กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร สาทิสสันฐาน ทฤษฎีบท
เคยเ์ลย ์กรปุแอกชนั ทฤษฎบีทซโิล รงิ ไอดลี  รงิผลหาร รงิพหนุาม ฟลีด ์
ฟีลด์ภาคขยาย ทฤษฎีกาลัว
0202522 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)
 Linear Algebra
 ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลหารและ
ทฤษฎีบทสมสัณฐาน ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่กัน ค่าลักษณะเฉพาะ
และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ รูปแบบบัญญัติ ปริภูมิผลคูณภายใน  
ตวัดำาเนนิการผกูพนั ตัวดำาเนนิการยนูแิทร ีตวัดำาเนนิการปรกติ รูปแบบ
เชิงเส้นคู่ รูปแบบกำาลังสอง
0202523 ทฤษฎีกรุป 3(3-0-6)
 Group Theory
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกรุปและกรุปย่อยปรกติ กรุปการเรียง 
สบัเปลีย่น กรปุแอกชนั ทฤษฎบีทซโิล กรปุสลบัทีก่อ่กำาเนดิจำากดั กรปุเสร ี
อนุกรมของกรุปย่อย ทฤษฎีตัวแทน พีชคณิตเชิงฮอมอโลยี
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0202524 ทฤษฎีริงและมอดูล 3(3-0-6)
 Ring and Module Theory
 ริง มอดูล มอดูลย่อย มอดูลผลหาร สาทิสสัณฐาน 
ผลบวกตรง ผลคณูตรง มอดลู การกอ่กำาเนดิจำากดั มอดลูการก่อกำาเนดิ
ร่วมเกี่ยว มอดูลกึ่งเชิงเดียว ริงกึ่งเชิงเดียว ริงเฉพาะที่ แรดิคัล ซอคเคิล 
ภาวะอินเจกทีฟ ภาวะโพรเจกทีฟ มอดูล ริงแบบเนอเทอร์และ 
แบบอาร์ทิน
0202531 เรขาคณิต 3(3-0-6)
 Geometry
 เรขาคณติแบบยคุลดิ เรขาคณติแบบนวิทรลั ประวติัสจัพจน์
แห่งการขนานและการคน้พบเรขาคณตินอกแบบยคุลดิ ความเป็นอสิระ
ของสัจพจน์แห่งการขนาน การแปลงทางเรขาคณิต แนวคิดเชิงปรัชญา
ทางคณิตศาสตร์
0202532 ทอพอโลยี 3(3-0-6)
 Topology
 ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยีทั่วไป ปริภูมิย่อย 
สมานสัณฐาน ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร การลู่เข้า ปริภูมิแยกกันได้ 
ปริภูมิเชื่อมโยง ปริภูมิกระชับ วิถีฮอมอโทปิก
0202533 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
 Differential Geometry
 แคลคลูสับนปรภิมูยิคุลดิ แคลคลูสับนพืน้ผวิ เรขาคณติของ
เสน้โคง้และพ้ืนผวิในปรภูิมิสามมิต ิเรขาคณติรมัีนน์ พืน้ผวิทีม่คีวามโคง้
คงที่ พื้นผิวเล็กสุด
0202541 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6)
 Graph Theory
 กราฟ สมสัณฐานของกราฟ สภาพเชื่อมโยง ต้นไม้ กราฟ
ทิศทาง การจับคู่ การแยก ตัวประกอบ กราฟเชิงระนาบ การให้สีกราฟ  
โดมิเนชันของกราฟ ทฤษฎีกราฟเชิงความน่าจะเป็น
0202591 สัมมนาหัวข้อวิจัยทางคณิตศาสตร์ 2(1-3-2)
 Seminar in Research Topics
 in Mathematics
 ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย และนำาเสนอเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย
ปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ

0202601 สัมมนาการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5)
 Seminar in Mathematics
 Education Research
 ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้าน
คณิตศาสตรศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
0202611 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(3-0-6)
 Banach Space Theory
 ปริภูมิบานาคแบบฉบับ ตัวดำาเนินการเชิงเส้นต่อเนื่อง 
ฟังก์ชันนัลเชิงเส้นต่อเนื่อง ตัวดำาเนินการผูกพัน ภาพฉาย ฐานหลัก
ในปริภูมิบานาค สมบัติเฉพาะของ c0, และฐานหลักและภาวะคู่กัน 
ปริภูมิ Lp คอนเวกซิที ปริภูมิ C(K)  
0202671 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
 Mathematical Models
 กระบวนการวิยุต สมการผลต่างเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 
กระบวนการต่อเนื่องและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การมีจริงและ
ความเป็นได้อย่างเดียวของผลเฉลย เสถียรภาพของผลเฉลย ทฤษฎี 
เพอร์เทอร์เบชัน วิธีเฟส-ระนาบและผลเฉลยเชิงคุณภาพ การประยุกต์
0202691 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
 Special Topics in Mathematics 1
 หัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งกำาหนดโดย
ภาควิชา โดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับรายวิชาที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร
0202692 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
 Special Topics in Mathematics 2
 หัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงกำาหนดโดย 
ภาควชิา โดยเนือ้หาไมซ่้ำาซอ้นกบัรายวชิาหวัขอ้พเิศษทางคณติศาสตร์ 1 
และรายวิชาที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร
0202693 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1)
 Seminar in Mathematics
 อภิปรายและนำาเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
ที่สนใจเฉพาะด้านและเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
0202694 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ปฏิบัติการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์
หรือคณิตศาสตรศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือ 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการและตีพิมพ์ผลงานในรายงานการประชุม
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ปัญญา จริยธรรม นำาเคมีประยุกต์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 ความสำาคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มุ่งเน้น 
 การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ รอบรู้ และมีความสามารถในการวิจัย 
 เพือ่นำาองคค์วามรูท้างเคมไีปประยกุตใ์นดา้นตา่งๆ เชน่ เคมอีนิทรยี ์
 และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชีวโมเลกุลของพืช เคมีสิ่งแวดล้อม และ 
 เคมีอนนิทรียแ์ละวสัดศุาสตร ์ สอดคลอ้งกบันโยบายการผลติกำาลงั 
 คนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
 ของประเทศ และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  
 (พ.ศ. 2551-2565) ทีมุ่ง่เนน้การจดัการศกึษา เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้
 สร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน พัฒนาเทคโนโลยีที่ 
 เหมาะสมกับท้องถิ่น  
 วัตถุประสงค์หลักสูตร 
 เพ่ือผลติมหาบณัฑติ สาขาวิชาเคมีประยกุต ์ทีมี่คณุธรรม จรยิธรรม  
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านเคมีประยุกต ์
  ในระดับสูง
 2. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ 
  เพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
 3. มีความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านเคมี 
  และเคมีประยกุต ์เพือ่นำาความรูไ้ปพฒันาตนเอง เศรษฐกิจ และ 
  สังคมได้อย่างเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  จำานวน
หนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไม่นอ้ยกว่า  36  หนว่ยกิต  ตามโครงสรา้ง
ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 1
 หมวดวิทยานิพนธ์     36 หน่วยกิต
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจกำาหนดให้เรียนรายวิชา 
เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตด้วยก็ได้
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       12 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     15 หน่วยกิต

 รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาเอก     21 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      12 หน่วยกิต
0205501  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต์ 3(2-3-4)
0205502  การวิเคราะห์โดยเครื่องมือขั้นสูง 2(2-0-4)
0205503  หัวข้อเฉพาะทางเคมีประยุกต์  3(3-0-6)
0205504  เทคนิคการแยกสารขั้นสูง 2(2-0-4)
0205561  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1 1(0-2-0)
0205661  สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2 1(0-2-0)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
0205511  เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ 3(3-0-6)
0205512  วัสดุอนินทรีย์และวิศวกรรมผลึก 3(3-0-6)
0205521  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
0205522  การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปี 3(3-0-6)
    ในการหาโครงสร้างสารอินทรีย์
0205523  พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และวัสดุรีไซเคิล 3(3-0-6)
0205531  เคมีคณนา     3(3-0-6)
0205532  ซีโอไลท์และสารมีรูพรุนที่เกี่ยวข้อง 3(3-0-6)
0205533  อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6)
0205541  ชีวเคมีประยุกต์   3(3-0-6)
0205542  เทคนิคทางชีวเคมีขั้นสูง 3(2-3-4)
0205543  เคมีประยุกต์ทางการจัดการวัสดุเศษเหลือ 3(3-0-6)
0205551  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
0205552  การจัดการเคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
0205553  การวิเคราะห์สารปริมาณน้อยที่ปนเปื้อน 3(3-0-6)
    ในอาหารและสิ่งแวดล้อม
 และ/หรือรายวิชาในคณะ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย
ทักษิณรับรองตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ หรือกรรมการที่ปรึกษา 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 หมวดวิทยานิพนธ์
 แผน ก แบบ ก 1     36 หน่วยกิต
0205591  วิทยานิพนธ์    36(0-108-0)
 แผน ก แบบ ก 2     15 หน่วยกิต
0205691 วิทยานิพนธ์     15(0-45-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 55



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255898

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเอก  วิชาบังคับ 1  วิทยานิพนธ์ 8
	 0205661	 สัมมนาทางเคมีประยุกต์	2	 1(0-2-1)	 0205691	 วิทยานิพนธ์		(ครั้งที่	2)	 8(0-24-0)
  วิทยานิพนธ์ 7    
	 0205691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 7(0-21-0)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 8  รวมหน่วยกิต 8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเอก  วิชาบังคับ 9  วิชาเอก วิชาบังคับ 2
	 0205501	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต์	 3(2-3-4)	 0205504	 เทคนิคการแยกสารชั้นสูง	 2(2-0-4)
	 0205502	 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือชั้นสูง	 2(2-0-4)	 	
	 0205503	 หัวข้อเฉพาะทางเคมีประยุกต์	 3(3-0-6)	 	 วิชาเอกเลือก วิชาเลือก 9
	 0205561	 สัมมนาทางเคมีประยุกต์	1	 1(0-2-0)	 0205……	 ................................	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0205……	 ................................	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0205……	 ................................	 3(3-0-6)

  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 11

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 9  วิทยานิพนธ์ 9
	 0205591	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	3	)	 9(0-27-0)	 0205591	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	4	)	 9(0-27-0)
  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 9  วิทยานิพนธ์ 9
	 0205591	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1	)	 9(0-27-0)	 0205591	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 9(0-27-0)
  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเคมีประยุกต์  (วิทยาเขตพัทลุง)

แผน ก แบบ ก 1  (นิสิตภาคปกติ)
วิชาเอกเคมีประยุกต์

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเคมีประยุกต์  (วิทยาเขตพัทลุง)

แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ) 
วิชาเอกเคมีประยุกต์

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 101

แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิทยานิพนธ์ 9  วิทยานิพนธ์ 9
0205591 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 9(0-27-0) 0205591 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
   รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์ 9  วิทยานิพนธ์ 9
0205591 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 3) 9(0-27-0) 0205591 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 4) 9(0-27-0)
   รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาเอก วิชาบังคับ 9  วิชาเอก วิชาบังคับ 2
0205501 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต์ 3(2-3-4) 0205504 เทคนิคการแยกสารขั้นสูง 2(2-0-4)
0205502 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือขั้นสูง 2(2-0-4)  วิชาเอก วิชาเลือก 9
0205503 หัวข้อเฉพาะทางเคมีประยุกต์ 3(3-0-6) 0205.…. …………………………… 3(3-0-6)
0205561 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1 1(0-2-0) 0205….. …………………………… 3(3-0-6)
    0205….. …………………………… 3(3-0-6)
   รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   11

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาบังคับ 1  วิทยานิพนธ์ 8
0205661 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2 1(0-2-0) 0205691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 8(0-24-0)
 วิทยานิพนธ์ 7
0205691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 7(0-21-0)
   รวมหน่วยกิต   8   รวมหน่วยกิต   8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0205501 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต์ 3(2-3-4)
 Research Methodology
 in Applied Chemistry
 กระบวนการวิจัยทางเคมีประยุกต์ การสืบค้นเอกสารทาง
วชิาการ การเขยีนเคา้โครงงานวจิยั การใชส้ถติิในงานวจิยั การวเิคราะห์
และการแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานและการนำาเสนอผลงานวิจัย  
ฝึกเขียนและนำาเสนอเค้าโครงงานวิจัย
0205502 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Instrumental Analysis
 วเิคราะห์การใชเ้ครือ่งมือวิเคราะห์ข้ันสงูในงานวจัิย โดยเนน้ 
เทคนิคใหม่ๆ ทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทรกราฟี เคมีไฟฟ้า และ 
เทคนิคอื่นๆ
0205503 หัวข้อเฉพาะทางเคมีประยุกต์ 3(3-0-6)
 Current Topics in Applied Chemistry
 อภิปรายในหัวข้อทางเคมีประยุกต์ท่ีสอดคล้องและเสริม
กับการทำาวิจัย รวมทั้งหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

0205504 เทคนิคการแยกสารขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Separation Techniques
 หลักการและเทคนิคของการแยกประเภทต่ างๆ 
การประยกุต์ในการแยกสาร การทำาใหบ้รสิทุธ์ิ และการบ่งช้ีชนดิของสาร
ในงานวิจัยทางเคมีประยุกต์
0205511 เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ 3(3-0-6)
 Applied Inorganic Chemistry
 วเิคราะหโ์ครงสรา้ง การเกดิพนัธะ กฎและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
กับสารประกอบเชิงซ้อน สารประกอบโลหอินทรีย์และสารประกอบ 
ชวีอนนิทรยี ์สเปกโทรสโกปสีำาหรบัสารอนนิทรยี ์และการนำาสารประกอบ 
เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
0205512 วัสดุอนินทรีย์และวิศวกรรมผลึก 3(3-0-6)
 Inorganic Materials
 and Crystal Engineering
 วเิคราะหว์สัดศุาสตรเ์บือ้งตน้ คณุสมบัตทิางเคมแีละฟสิกิส์
ของวสัดอุนนิทรยีช์นดิตา่งๆ การหาโครงสรา้งผลกึ โดยใชก้ารเลีย้วเบน
ของรังสีเอ็กซ์ และศึกษาวิเคราะห์สมบัติของสารประกอบที่มีโมเลกุล
ขนาดใหญ่ การจำาแนกชนดิ การเกดิพันธะแบบต่างๆ และการนำาความรู ้
ด้านวิศวกรรมผลึกไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุล

0205512 วัสดุอนินทรีย์และวิศวกรรมผลึก 3(3-0-6)
  Inorganic Materials and Crystal Engineering
	 	 วิเคราะห์วัสดุศาสตร์เบื้องต้น	คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์
ของวัสดุอนินทรีย์ชนิดต่างๆ	การหาโครงการผลึกโดยใช้การเล้ียวเบน
ของรังสีเอ็กซ์	และศึกษาวิเคราะห์สมบัติของสารประกอบที่มีโมเลกุล
ขนาดใหญ่	การจำาแนกชนิด	การเกิดพันธะแบบต่างๆ	และการนำาความรู้
ด้านวิศวกรรมผลึกไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุล

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 101

แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แผน ก แบบ ก 1

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิทยานิพนธ์ 9  วิทยานิพนธ์ 9
0205591 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 9(0-27-0) 0205591 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
   รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์ 9  วิทยานิพนธ์ 9
0205591 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 3) 9(0-27-0) 0205591 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 4) 9(0-27-0)
   รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาเอก วิชาบังคับ 9  วิชาเอก วิชาบังคับ 2
0205501 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต์ 3(2-3-4) 0205504 เทคนิคการแยกสารขั้นสูง 2(2-0-4)
0205502 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือขั้นสูง 2(2-0-4)  วิชาเอก วิชาเลือก 9
0205503 หัวข้อเฉพาะทางเคมีประยุกต์ 3(3-0-6) 0205.…. …………………………… 3(3-0-6)
0205561 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1 1(0-2-0) 0205….. …………………………… 3(3-0-6)
    0205….. …………………………… 3(3-0-6)
   รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   11

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาบังคับ 1  วิทยานิพนธ์ 8
0205661 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2 1(0-2-0) 0205691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 8(0-24-0)
 วิทยานิพนธ์ 7
0205691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 7(0-21-0)
   รวมหน่วยกิต   8   รวมหน่วยกิต   8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0205501 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีประยุกต์ 3(2-3-4)
 Research Methodology
 in Applied Chemistry
 กระบวนการวิจัยทางเคมีประยุกต์ การสืบค้นเอกสารทาง
วชิาการ การเขยีนเคา้โครงงานวจิยั การใชส้ถติิในงานวจิยั การวเิคราะห์
และการแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานและการนำาเสนอผลงานวิจัย  
ฝึกเขียนและนำาเสนอเค้าโครงงานวิจัย
0205502 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Instrumental Analysis
 วเิคราะห์การใชเ้ครือ่งมือวิเคราะห์ข้ันสงูในงานวจัิย โดยเนน้ 
เทคนิคใหม่ๆ ทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทรกราฟี เคมีไฟฟ้า และ 
เทคนิคอื่นๆ
0205503 หัวข้อเฉพาะทางเคมีประยุกต์ 3(3-0-6)
 Current Topics in Applied Chemistry
 อภิปรายในหัวข้อทางเคมีประยุกต์ท่ีสอดคล้องและเสริม
กับการทำาวิจัย รวมทั้งหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

0205504 เทคนิคการแยกสารขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Separation Techniques
 หลักการและเทคนิคของการแยกประเภทต่ างๆ 
การประยกุต์ในการแยกสาร การทำาใหบ้รสิทุธ์ิ และการบ่งช้ีชนดิของสาร
ในงานวิจัยทางเคมีประยุกต์
0205511 เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ 3(3-0-6)
 Applied Inorganic Chemistry
 วเิคราะหโ์ครงสรา้ง การเกดิพนัธะ กฎและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
กับสารประกอบเชิงซ้อน สารประกอบโลหอินทรีย์และสารประกอบ 
ชวีอนนิทรยี ์สเปกโทรสโกปสีำาหรบัสารอนนิทรยี ์และการนำาสารประกอบ 
เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
0205512 วัสดุอนินทรีย์และวิศวกรรมผลึก 3(3-0-6)
 Inorganic Materials
 and Crystal Engineering
 วเิคราะหว์สัดศุาสตรเ์บือ้งตน้ คณุสมบัตทิางเคมแีละฟสิกิส์
ของวสัดอุนนิทรยีช์นดิตา่งๆ การหาโครงสรา้งผลกึ โดยใชก้ารเลีย้วเบน
ของรังสีเอ็กซ์ และศึกษาวิเคราะห์สมบัติของสารประกอบที่มีโมเลกุล
ขนาดใหญ่ การจำาแนกชนดิ การเกดิพันธะแบบต่างๆ และการนำาความรู ้
ด้านวิศวกรรมผลึกไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุล

 คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255956
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0205521 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
 Natural Products
 วิ เคราะห์ โครงสร้าง กระบวนการแยกให้บริสุทธิ์  
การสังเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์สารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติในอุตสาหกรรม
0205522 การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปี 3(3-0-6)
 ในการหาโครงสร้างสารอินทรีย์
 Applied of Spectroscopy in Organic
 Structure Determination Research
 การใช้เทคนิคอัลตราไวโอเลต อินฟราเรด นิวเคลียร์ 
แมกเนตกิเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทรสโกปใีนงานวิจยัทางเคมอีนิทรยี์
0205523 พอลิเมอร์ย่อยสลายได้และวัสดุรีไซเคิล 3(3-0-6)
 Biodegradable Polymer
 and Recycled Materials
 วิธีการสังเคราะห์พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ที่นิยมใช้ในทาง
อุตสาหกรรม วิเคราะห์โครงสร้าง คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของพอลเิมอรย์อ่ยสลายได้ เทคโนโลยกีารผลิตผลิตภัณฑจ์ากพอลเิมอร ์
ยอ่ยสลายได ้กระบวนการนำาวสัดพุอลเิมอรม์าใชใ้หม่ กระบวนการผลติ
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล
0205531 เคมีคณนา 3(3-0-6)
 Computational Chemistry
 วเิคราะหท์ฤษฎแีบบจำาลองสารประกอบอนิทรยี ์อนนิทรย์ี 
โลหอินทรีย์และชีวอนินทรีย์ เพื่อออกแบบการวิจัย โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ศึกษาและสร้างแบบจำาลองในการแก้ปัญหาทางเคมี
0205532 ซีโอไลท์และสารมีรูพรุนที่เกี่ยวข้อง 3(3-0-6)
 Zeolites and Related
 Microporous Materials 
 วิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของซีโอไลต์และสารท่ีมีรูพรุน การพิสูจน์ทราบลักษณะทางโครงสร้าง  
จลศาสตร์การดูดซับ และการประยุกต์ใช้
0205533 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัสดุ 3(3-0-6)
 Thermodynamics and Kinetics
 of Materials
 วเิคราะหห์ลกัการของอณุหพลศาสตร ์จลนพลศาสตร ์และ
อุณหเคมีที่ประยุกต์กับวัสดุศาสตร์ สารละลาย โลหะผสม และของแข็ง 
การอนุพันธ์และกลไกการแพร่ในของแข็ง
0205541 ชีวเคมีประยุกต์ 3(3-0-6)
 Applied Biochemistry
 วิเคราะห์การนำาความรู้ เกี่ยวกับชีวเคมีมาใช้ในทาง
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการวิจัย 
ในสาขาต่างๆ
0205542 เทคนิคทางชีวเคมีขั้นสูง 3(2-3-4)
 Advanced in Biochemical Techniques
 หลักการเทคนิคและปฏิบัติการทางชีวเคมีขั้นสูง สเปกโทร
โฟโตเมตรี โครมาโทกราฟี อิเล็กโทรโฟรีซีส และเซนตริฟิเคชัน

0205543 เคมีประยุกต์ทางการจัดการวัสดุเศษเหลือ 3(3-0-6)
 Applied Chemistry in Waste Utilization
 แหล่ง ชนิด คุณลักษณะทางชีวเคมีของเศษเหลือจาก 
ครวัเรอืนและอตุสาหกรรม รวมถงึกระบวนการแปรรปูและใชป้ระโยชน์
จากวัสดุเศษเหลือ
0205551 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Environmental Toxicology
 วิเคราะห์ประเภท สมบัติทางเคมี และกลไกการออกฤทธิ์
ของสารมลพษิ ผลกระทบของสารมลพษิทีม่ตีอ่สิง่มชีวีติและสขุภาพของ
มนษุย ์การตรวจสอบและการประเมนิความเปน็พษิของสารมลพิษทาง
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  
0205552 การจัดการเคมีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Environmental Chemistry Management
 วิเคราะห์นโยบาย การวางแผน การบริหาร การจัดการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม กระบวนการ แนวทาง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันมลพิษในสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ทางเคมีที่ใช้ในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
0205553 การวิเคราะห์สารปริมาณน้อยที่ปนเปื้อน 3(3-0-6)
 ในอาหารและสิ่งแวดล้อม
 Trace Element Analysis in Food
 and Environmental Contaminants
 หลักการ เทคนิคการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยที่ปนเปื้อน
ในอาหารและสิ่งแวดล้อม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ถูกต้องและ
แม่นยำา  
0205561 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1 1(0-2-0)
 Seminar in Applied Chemistry 1
 สมัมนาประเดน็ทางเคมปีระยกุตท์ีส่อดคลอ้งกบัการทำาวจิยั 
และเขียนเป็นรายงาน
0205591 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0)
 Thesis
 ทำาวิจัยทางเคมีประยุกต์ โดยผลงานวิจัยมีคุณภาพระดับ 
ตพีมิพไ์ดใ้นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุกิลัน่กรอง 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
0205661 สัมมนาทางเคมีประยุกต์ 2 1(0-2-0)
 Seminar in Applied Chemistry 2
 บุรพวิชา : 0205561
 สมัมนาประเดน็ทางเคมปีระยกุตท์ีส่อดคลอ้งกบัการทำาวจิยั
ต่อเนื่องจากสัมมนาทางเคมีประยุกต์ 1 และเขียนเป็นรายงาน
0205691 วิทยานิพนธ์ 15(0-45-0)
 Thesis
 ทำาวิจัยทางเคมีประยุกต์ โดยผลงานวิจัยมีคุณภาพระดับ 
ตพีมิพไ์ดใ้นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุกิลัน่กรอง 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 57
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0108503 °“√«‘®—¬‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(2-3-4)
Research in Area Studies

»÷°…“√–‡∫’¬∫«‘∏’°“√«‘®—¬·≈–Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√‡¢’¬π√“¬ß“π°“√«‘®—¬
‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“

0108511 ª√—™≠“·≈–·π«§‘¥°“√®—¥°“√‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë 3(3-0-6)
Philosophy and Concepts of Area Management

»÷°…“ª√—™≠“ ·π«§‘¥ ·≈–∑ƒ…Æ’„π°“√®—¥°“√æ◊Èπ∑’Ë

0108512 æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“‡™‘ß∫Ÿ√≥“°“√ 3(2-3-4)
Integrated Area Studies

«‘‡§√“–Àåª√“°Ø°“√≥å„πæ◊Èπ∑’Ë‚¥¬„™âªí®®—¬∑“ß°“¬¿“æ·≈–ªí®®—¬
∑“ß —ß§¡‡™‘ß∫Ÿ√≥“°“√

0108513 ‡∑§π‘§°“√®—¥°√–∑”¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(2-3-4)
Data Processing Technigues in Area Studies

‡°Á∫√«∫√«¡ ®—¥°√–∑” «‘‡§√“–Àå ·≈–π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“

0108514 °“√«“ß·ºπ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë 3(2-3-4)
Area Development Planning

»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’ À≈—°°“√«“ß·ºπ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë ·≈–
π”‡ πÕ·ºπæ—≤π“‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë

0108515 °“√ —¡¡π“æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(1-4-4)
Seminar in Area Studies
∫ÿ√æ«‘™“ : 0108501, 0108502,  0108503

π”‡ πÕº≈°“√»÷°…“·≈–/À√◊Õº≈ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“
‚¥¬«‘∏’°“√ —¡¡π“

0108521 æƒμ‘°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈– —ß§¡‰∑¬ 3(3-0-6)
Political and Social Behavior in Thai Society

»÷°…“·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫æƒμ‘°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈– —ß§¡ °“√¡’ à«π√à«¡
¢Õßª√–™“™π∑’Ë¡’μàÕ°‘®°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈– —ß§¡‰∑¬

0108522 ‡»√…∞°‘®™ÿ¡™π 3(3-0-6)
Community Economics

»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’ √Ÿª·∫∫·≈–‚§√ß √â“ß¢Õß°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß™ÿ¡™ππ”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·∫∫¬—Ëß¬◊π

0108523 ¡πÿ…¬åπ‘‡«»«‘∑¬“ 3(3-0-6)
Human Ecology

»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡πÿ…¬å°—∫√–∫∫π‘‡«»·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ªí≠À“º≈°√–∑∫·≈–·π«∑“ß°“√·°â‰¢

0108524 π‚¬∫“¬ “∏“√≥–·≈–°“√«“ß·ºπ 3(3-0-6)
Public Policy and Planning

»÷°…“∂÷ß°√–∫«π°“√¢Õß°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ “∏“√≥–·≈–ªí®®—¬
μà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π¥â“π‡»√…∞°‘®  —ß§¡·≈–°“√‡¡◊Õß μ≈Õ¥®π«‘∏’°“√
À√◊Õ·π«§‘¥„π°“√«“ß·ºπ·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√·ºπß“π

0108525 «—≤π∏√√¡°“√¥”√ß™’«‘μ°—∫°“√®—¥°“√æ◊Èπ∑’Ë 3(3-0-6)
Life Culture and Area Management

»÷°…“«—≤π∏√√¡°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√®—¥°“√æ◊Èπ∑’Ë

0108526 «‘∏’ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(3-0-6)
Data Searching Techniques in Area Studies

»÷°…“«‘∏’°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“®“°·À≈àßμà“ßÊ

0108631 «‘∑¬“π‘æπ∏å 12(0-36-0)
Thesis

∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å „π “¢“«‘™“æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“

ª√—™≠“
≈ÿà¡≈÷°∑“ß™’««‘∑¬“  √â“ß √√§åß“π«‘®—¬ ¬÷¥¡—Ëπ§ÿ≥∏√√¡·≈–¡“μ√∞“π “°≈

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂√–¥—∫ Ÿß∑“ß “¢“«‘™“™’««‘∑¬“
2. ¡’∑—°…–„π°“√«‘®—¬ “¢“«‘™“™’««‘∑¬“  “¡“√∂π”‡ πÕ·≈–∂à“¬∑Õ¥¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß«‘™“°“√¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
3. ‡ªìπºŸâπ”∑“ß«‘™“°“√ ·≈– “¡“√∂„Àâ∫√‘°“√«‘™“°“√∑“ß™’««‘∑¬“·°à —ß§¡

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“™’««‘∑¬“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2548 ¡’ 2 ·ºπ §◊Õ
1. ·ºπ ° 1 ¡’«‘™“«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ  Õ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å
2. ·ºπ ° 2 ¡’«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 9 Àπà«¬°‘μ ·≈–«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å 15 Àπà«¬°‘μ  Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ·≈– Õ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å

§≥–«‘∑¬“»“ μ√å

   À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“™’««‘∑¬“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2548หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ลุ่มลึกทางชีววิทยา สร้างสรรค์งานวิจัย ยึดมั่นคุณธรรมและ 
 มาตรฐานสากล
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 องค์ความรู้ทางชีววิทยาเป็นรากฐานท่ีสำาคัญในการนำาไปประยุกต ์
 ใชพ้ฒันาประเทศในหลายๆ ดา้นดว้ยกัน เชน่ การแพทย ์อตุสาหกรรม 
 สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
 สิ่งมีชีวิตของชาติ ฯลฯ จึงมีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 จำานวนมากตอ้งการบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการคน้ควา้ 
 วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางชีววิทยา ดังน้ันการผลิตบุคลากร 
 ทีม่คีวามสามารถสงูในการทำางานดา้นการวจิยั เพือ่สรา้งองคค์วามรู้ 
 ทางชวีวทิยาใหก้บัหนว่ยงานตา่งๆ จงึเปน็ภารกจิทีม่คีวามสำาคญัยิง่ 
 ของสาขาชีววิทยา  
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถระดับสูงทางชีววิทยา
 2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะใน 
  การวิจัยทางชีววิทยา สามารถผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ 
  ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 3. มีความสามารถนำาเสนอและถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการด้วย 
  ความรับผิดชอบ 
 4. เปน็ผูน้ำาทางวชิาการ และสามารถใหบ้รกิารวชิาการทางชีววทิยา 
  แก่สังคม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จำานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   22 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       13 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     15 หน่วยกิต
 รายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสมในจำานวนหน่วยกิตขั้นต่ำาของ
หลักสูตร
 กรรมการผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรอาจกำาหนดใหเ้รยีนรายวชิาเพิม่เติม
โดยไม่นับหน่วยกิต ตามความจำาเป็นแต่ละบุคคล

 รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาเอก     37 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ      13 หน่วยกิต 
0207511  เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6)
0207512  ชีวเคมีขั้นสูง    3(3-0-6)
0207513  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6)
0207514  เครื่องมือทางชีววิทยา 2(1-2-3)
0207591  สัมมนาทางชีววิทยา 1  1(0-2-1)
0207691  สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
 ใหเ้ลอืกรายวชิาทีมี่ความสมัพนัธก์บัวทิยานพินธ ์โดยความเหน็ชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
0207521  พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง 3(2-3-4)
0207522  พัฒนาการด้านกายวิภาคพืช 3(2-3-4)
0207523  สรีรวิทยาพืชขั้นสูง 3(2-3-4)
0207531  สรีรวิทยาสัตว์ขั้นสูง  3(2-3-4)
0207532  นิเวศวิทยาของสัตว์ 3(3-0-6)
0207541  สรีรวิทยาจุลินทรีย์ขั้นสูง 3(2-3-4)
0207542  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
0207551  เซลล์พันธุศาสตร์  3(2-3-4)
0207552  พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(3-0-6)
0207621  สารสำาคัญของพืช  3(3-0-6)
0207622  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3(2-3-4)
0207631  การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ขั้นสูง 3(2-3-4)
0207632  เทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 3(2-3-4)
0207633  วิวัฒนาการของสัตว์ 3(3-0-6)
0207641  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(2-3-4)
0207642  วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล 3(2-3-4)
0207651  เทคโนโลยีทางยีน  3(2-3-4)
0207661  ชีวสารสนเทศ   3(2-3-4)
0207662  สารต้านอนุมูลอิสระ 3(2-3-4)
0207692  หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 3(2-3-4)
 หมวดวิทยานิพนธ์     15 หน่วยกิต
0207693  วิทยานิพนธ์ 1   15(0-45-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255958



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255890
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 93

82
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

0108503 °“√«‘®—¬‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(2-3-4)
Research in Area Studies

»÷°…“√–‡∫’¬∫«‘∏’°“√«‘®—¬·≈–Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√‡¢’¬π√“¬ß“π°“√«‘®—¬
‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“

0108511 ª√—™≠“·≈–·π«§‘¥°“√®—¥°“√‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë 3(3-0-6)
Philosophy and Concepts of Area Management

»÷°…“ª√—™≠“ ·π«§‘¥ ·≈–∑ƒ…Æ’„π°“√®—¥°“√æ◊Èπ∑’Ë

0108512 æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“‡™‘ß∫Ÿ√≥“°“√ 3(2-3-4)
Integrated Area Studies

«‘‡§√“–Àåª√“°Ø°“√≥å„πæ◊Èπ∑’Ë‚¥¬„™âªí®®—¬∑“ß°“¬¿“æ·≈–ªí®®—¬
∑“ß —ß§¡‡™‘ß∫Ÿ√≥“°“√

0108513 ‡∑§π‘§°“√®—¥°√–∑”¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(2-3-4)
Data Processing Technigues in Area Studies

‡°Á∫√«∫√«¡ ®—¥°√–∑” «‘‡§√“–Àå ·≈–π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“

0108514 °“√«“ß·ºπ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë 3(2-3-4)
Area Development Planning

»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’ À≈—°°“√«“ß·ºπ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë ·≈–
π”‡ πÕ·ºπæ—≤π“‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë

0108515 °“√ —¡¡π“æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(1-4-4)
Seminar in Area Studies
∫ÿ√æ«‘™“ : 0108501, 0108502,  0108503

π”‡ πÕº≈°“√»÷°…“·≈–/À√◊Õº≈ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“
‚¥¬«‘∏’°“√ —¡¡π“

0108521 æƒμ‘°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈– —ß§¡‰∑¬ 3(3-0-6)
Political and Social Behavior in Thai Society

»÷°…“·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫æƒμ‘°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈– —ß§¡ °“√¡’ à«π√à«¡
¢Õßª√–™“™π∑’Ë¡’μàÕ°‘®°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈– —ß§¡‰∑¬

0108522 ‡»√…∞°‘®™ÿ¡™π 3(3-0-6)
Community Economics

»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’ √Ÿª·∫∫·≈–‚§√ß √â“ß¢Õß°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß™ÿ¡™ππ”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·∫∫¬—Ëß¬◊π

0108523 ¡πÿ…¬åπ‘‡«»«‘∑¬“ 3(3-0-6)
Human Ecology

»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡πÿ…¬å°—∫√–∫∫π‘‡«»·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ªí≠À“º≈°√–∑∫·≈–·π«∑“ß°“√·°â‰¢

0108524 π‚¬∫“¬ “∏“√≥–·≈–°“√«“ß·ºπ 3(3-0-6)
Public Policy and Planning

»÷°…“∂÷ß°√–∫«π°“√¢Õß°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ “∏“√≥–·≈–ªí®®—¬
μà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π¥â“π‡»√…∞°‘®  —ß§¡·≈–°“√‡¡◊Õß μ≈Õ¥®π«‘∏’°“√
À√◊Õ·π«§‘¥„π°“√«“ß·ºπ·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√·ºπß“π

0108525 «—≤π∏√√¡°“√¥”√ß™’«‘μ°—∫°“√®—¥°“√æ◊Èπ∑’Ë 3(3-0-6)
Life Culture and Area Management

»÷°…“«—≤π∏√√¡°“√¥”√ß™’«‘μ¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√®—¥°“√æ◊Èπ∑’Ë

0108526 «‘∏’ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë»÷°…“ 3(3-0-6)
Data Searching Techniques in Area Studies

»÷°…“«‘∏’°“√ ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“®“°·À≈àßμà“ßÊ

0108631 «‘∑¬“π‘æπ∏å 12(0-36-0)
Thesis

∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å „π “¢“«‘™“æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“

ª√—™≠“
≈ÿà¡≈÷°∑“ß™’««‘∑¬“  √â“ß √√§åß“π«‘®—¬ ¬÷¥¡—Ëπ§ÿ≥∏√√¡·≈–¡“μ√∞“π “°≈

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂√–¥—∫ Ÿß∑“ß “¢“«‘™“™’««‘∑¬“
2. ¡’∑—°…–„π°“√«‘®—¬ “¢“«‘™“™’««‘∑¬“  “¡“√∂π”‡ πÕ·≈–∂à“¬∑Õ¥¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß«‘™“°“√¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
3. ‡ªìπºŸâπ”∑“ß«‘™“°“√ ·≈– “¡“√∂„Àâ∫√‘°“√«‘™“°“√∑“ß™’««‘∑¬“·°à —ß§¡

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“™’««‘∑¬“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2548 ¡’ 2 ·ºπ §◊Õ
1. ·ºπ ° 1 ¡’«‘™“«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ  Õ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å
2. ·ºπ ° 2 ¡’«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 9 Àπà«¬°‘μ ·≈–«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å 15 Àπà«¬°‘μ  Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ·≈– Õ∫«‘∑¬“π‘æπ∏å

§≥–«‘∑¬“»“ μ√å

   À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“™’««‘∑¬“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2548หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ลุ่มลึกทางชีววิทยา สร้างสรรค์งานวิจัย ยึดมั่นคุณธรรมและ 
 มาตรฐานสากล
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 องค์ความรู้ทางชีววิทยาเป็นรากฐานท่ีสำาคัญในการนำาไปประยุกต ์
 ใชพ้ฒันาประเทศในหลายๆ ดา้นดว้ยกนั เชน่ การแพทย ์อตุสาหกรรม 
 สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม การอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากร 
 สิ่งมีชีวิตของชาติ ฯลฯ จึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 จำานวนมากต้องการบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการคน้ควา้ 
 วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางชีววิทยา ดังน้ันการผลิตบุคลากร 
 ทีม่คีวามสามารถสงูในการทำางานด้านการวจัิย เพือ่สรา้งองคค์วามรู้ 
 ทางชวีวทิยาใหก้บัหนว่ยงานตา่งๆ จงึเปน็ภารกจิทีม่คีวามสำาคญัยิง่ 
 ของสาขาชีววิทยา  
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถระดับสูงทางชีววิทยา
 2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะใน 
  การวิจัยทางชีววิทยา สามารถผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ 
  ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 3. มีความสามารถนำาเสนอและถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการด้วย 
  ความรับผิดชอบ 
 4. เปน็ผูน้ำาทางวชิาการ และสามารถใหบ้รกิารวชิาการทางชีววทิยา 
  แก่สังคม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จำานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   22 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       13 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     15 หน่วยกิต
 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจำานวนหน่วยกิตขั้นต่ำาของ
หลักสูตร
 กรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอาจกำาหนดใหเ้รยีนรายวชิาเพิม่เติม
โดยไม่นับหน่วยกิต ตามความจำาเป็นแต่ละบุคคล

 รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาเอก     37 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ      13 หน่วยกิต 
0207511  เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6)
0207512  ชีวเคมีขั้นสูง    3(3-0-6)
0207513  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6)
0207514  เครื่องมือทางชีววิทยา 2(1-2-3)
0207591  สัมมนาทางชีววิทยา 1  1(0-2-1)
0207691  สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
 ใหเ้ลอืกรายวิชาท่ีมีความสมัพนัธก์บัวทิยานพินธ ์โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
0207521  พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง 3(2-3-4)
0207522  พัฒนาการด้านกายวิภาคพืช 3(2-3-4)
0207523  สรีรวิทยาพืชขั้นสูง 3(2-3-4)
0207531  สรีรวิทยาสัตว์ขั้นสูง  3(2-3-4)
0207532  นิเวศวิทยาของสัตว์ 3(3-0-6)
0207541  สรีรวิทยาจุลินทรีย์ขั้นสูง 3(2-3-4)
0207542  จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
0207551  เซลล์พันธุศาสตร์  3(2-3-4)
0207552  พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(3-0-6)
0207621  สารสำาคัญของพืช  3(3-0-6)
0207622  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3(2-3-4)
0207631  การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ขั้นสูง 3(2-3-4)
0207632  เทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 3(2-3-4)
0207633  วิวัฒนาการของสัตว์ 3(3-0-6)
0207641  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(2-3-4)
0207642  วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล 3(2-3-4)
0207651  เทคโนโลยีทางยีน  3(2-3-4)
0207661  ชีวสารสนเทศ   3(2-3-4)
0207662  สารต้านอนุมูลอิสระ 3(2-3-4)
0207692  หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 3(2-3-4)
 หมวดวิทยานิพนธ์     15 หน่วยกิต
0207693  วิทยานิพนธ์ 1   15(0-45-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
91มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255694

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาชีววิทยา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาเอก วิชาบังคับ 7  วิชาเอก วิชาบังคับ 5
0207511 เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6) 0207512 ชีวเคมีขั้นสูง 3(3-0-6)
0207591 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1) 0207514 เครื่องมือทางชีววิทยา 2(1-2-3)
0207513 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยาและอาจ 3(3-0-6)  วิชาเอก วิชาเลือก  6
 ให้เรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเพิ่มเติม  0207...… ……………………….….. 3(........)
    0207…... …………………….…….. 3(........)
   รวมหน่วยกิต   7   รวมหน่วยกิต   11

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาบังคับ 6  วิทยานิพนธ์ 10
0207691 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1) 0207693 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 10(0-30-0)
 วิทยานิพนธ์
0207693 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 5(0-15-0)
 วิชาเอก วิชาเลือก 3
0207..… …………………………….. 3(........)
   รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   10

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0207511 เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6)
 Advanced Molecular Cell Biology
 วิเคราะห์เกี่ยวกับโมเลกุลชีวภาพ เซลล์โพรแคริโอตและ 
ยูแคริโอต โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ โดยเน้นการวิเคราะห์
ในระดบัโมเลกลุ กลไกการจดัการ การเคลือ่นยา้ยของสารผ่านเมมเบรน 
วัฎจักรเซลล์และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ กลไกควบคุม
การทำางานของยีน การเจริญ ความเสียหาย และการแก่ของเซลล์ 
การทำาหน้าที่เฉพาะของเซลล์ เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน การสื่อสาร
ระหว่างเซลล์ การเคล่ือนที่ของเซลล์ เทคโนโลยีและวิธีการศึกษาด้าน
เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลขั้นสูง
0207512 ชีวเคมีขั้นสูง 3(3-0-6)
 Advanced Biochemistry 
 วเิคราะห์เชงิทฤษฎีเก่ียวกับโครงสรา้ง สมบตัทิางชวีฟสิกิส ์
และการทำาหน้าที่ต่างๆ ในระดับเซลล์ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด 
และกรดนิวคลีอิก ชีวพลังงาน จนศาสตร์และกลไกการเร่งปฏิกิริยาของ
เอนไซม ์การใชป้ระโยชนเ์อนไซมใ์นดา้นตา่งๆ กระบวนการเมแทบอลซิมึ 
กลไกการควบคมุเมแทบอลซึิม การควบคมุทางพนัธกุรรม พนัธวุศิวกรรม 
และชีวสารสนเทศ
0207513 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา 3(3-0-6)
 Research Methodology in Biology
 กระบวนการวิจยัทางชวีวทิยา การเลอืกหวัขอ้และกำาหนด 
ปัญหาในการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
การเขยีนโครงรา่งงานวิจยั การวางแผนการทดลอง การวิเคราะหข์อ้มลู 
ที่ได้จากแผนงานทดลองแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย บทความวิจัย และการนำา
เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ จรรยาบรรณนักวิจัยและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

0207514 เครื่องมือทางชีววิทยา 2(1-2-3)
 Instruments in Biology
 หลักการทำางาน การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ของ
เครือ่งมอืทางชวีวทิยา สาธติและฝกึใช้เครือ่งมอืทีส่ำาคญั รวมทัง้เทคนคิ
ต่างๆ ทางชีววิทยาที่ทันสมัย 
0207521 พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง 3(2-3-4)
 Advanced Plant Taxonomy 
 วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดจำาแนกความสัมพันธ์ระหว่างพืช 
ลักษณะประจำาวงศ์ของพืช การกระจายทางภูมิศาสตร์และวิวัฒนาการ
ของพชื การจัดทำารปูวธิาน การใช้รปูวธิานและเอกสารต่างๆ ทางอนกุรม
วิธานในการระบุพืชในลำาดับสปีชีส์ โดยเน้นในพืชดอก ปฏิบัติการและ
ศึกษานอกสถานที่ 
0207522 พัฒนาการด้านกายวิภาคพืช 3(2-3-4)
 Developmental Plant Anatomy 
 วิเคราะห์เกี่ยวกับกายวิภาคเปรียบเทียบ พัฒนาการของ
โครงสร้างต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของโครงสร้างของพืชที่มี
ท่อลำาเลียง และปฏิบัติการด้านกายวิภาคของพืช
0207523 สรีรวิทยาพืชขั้นสูง 3(2-3-4)
 Advanced Plant Physiology 
 วเิคราะหเ์กีย่วกบัความสำาคญักระบวนการลำาเลยีงน้ำาและ
แร่ธาตุ กระบวนการหายใจ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและการ
ลำาเลยีงสารอนิทรยี ์การสงัเคราะหเ์ทอรป์นิอยด ์อลัคาลอยด ์ฟีนอลกิส์ 
สารควบคุมการเจริญเติบโต และความสำาคัญของสารเหล่านี้ต่อพืช
และมนุษย์ ความเครียดและกลไกการป้องกันตัวของพืชทั้งในระดับยีน 
โปรตีน และโครงสร้าง เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต โดยการจัดการ
ความเครียด ปฏิบัติการเกี่ยวกับกลไกการป้องกันตัวของพืช เนื่องจาก
ภาวะขาดน้ำา ความเค็ม การติดเชื้อโรค และการเกิดบาดแผล 

แผน ก แบบ ก 2  (นิสิตภาคปกติ)    
วิชาเอกชีววิทยา

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาชีววิทยา  (วิทยาเขตพัทลุง)

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาเอกบังคับ 7  วิชาเอกบังคับ 5
	 0207511	 เซลล์วิทยาระดับโมเลกุลชั้นสูง	 3(3-0-6)	 0207512	 ชีวเคมีชั้นสูง	 3(3-0-6)
	 0207591	 สัมมนาทางชีววิทยา	1	 1(0-2-1)	 0207514	 เครื่องมือทางชีววิทยา	 2(1-2-3)
	 0207513	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา	 3(3-0-6)	 	 	 	
     วิชาเอกเลือก 6
  วิชาเอกเลือก 3	 0207……	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)
	 0202……	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0207……	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)
	 	 และอาจให้เรียนรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเพิ่มเติม	 	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 11

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาเอกบังคับ 6  วิทยานิพนธ์ 10
	 0207691	 สัมมนาทางชีววิทยา	2	 1(0-2-1)	 0207693	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2	)	 10(0-30-0)
  วิทยานิพนธ์     
	 0207693	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 5(0-15-0)	 	 	 	
  รวมหน่วยกิต 6  รวมหน่วยกิต 10

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  37  หน่วยกิต
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0207531 สรีรวิทยาสัตว์ขั้นสูง 3(2-3-4)
 Advanced Animal Physiology
 วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ทางสรีรวิทยาของ
ระบบต่างๆ ของสัตว์โดยละเอียด วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของสัตว์ ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์รายระบบ  
0207532 นิเวศวิทยาของสัตว์ 3(3-0-6)
 Animal Ecology
 พลวัตประชากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อยู่อาศัย 
ปัจจัยคุกคาม สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของสัตว์ และศึกษา 
นอกสถานที่
0207541 สรีรวิทยาจุลินทรีย์ขั้นสูง 3(2-3-4)
 Advanced Microbial Physiology
 วิเคราะห์โครงสร้างและหน้าท่ีขององค์ประกอบที่สำาคัญ
ในจุลินทรีย์ การควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับต่างๆ กลไกการ
ควบคมุวถิเีมแทบอลซิมึในระดบัอณชูวีโมเลกุล และปฏบัิตกิารเก่ียวกับ
สรีรวิทยาจุลินทรีย์
0207542 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6)
 Molecular Microbiology
 กลไกของจุลินทรีย์ระดับอณูชีวโมเลกุลในด้านการสื่อสาร 
การส่งสัญญาณภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ การก่อโรค การควบคุม
และแสดงออกของยีน การดือ้ยาตา้นจลุชพีและการถ่ายทอดยนีตา้นยา 
การหลบหลกีระบบภมิูคุม้กันของรา่งกาย การตอบสนองตอ่สิง่แวดลอ้ม 
และการประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาระดับอณูชีวโมเลกุลในงาน 
ด้านต่างๆ
0207551 เซลล์พันธุศาสตร์ 3(2-3-4)
 Cytogenetics
 โครงสร้างและพฤติกรรมของโครโมโซม การเปลี่ยนแปลง
ด้านจำานวนและโครงสร้างของโครโมโซม ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ 
สิ่งมีชีวิต เคร่ืองมือและเทคนิคที่ทันสมัยในการศึกษาโครโมโซมและ
การประยุกต์ในด้านการเกษตร การแพทย์ และปฏิบัติการด้านเซลล์
พันธุศาสตร์
0207552 พันธุศาสตร์โมเลกุล 3(3-0-6)
 Molecular Genetics
 โครงสร้างของโครโมโซม ดีเอ็นเอและยีน การจำาลอง
ดีเอ็นเอ การถอดรหัสและการแปลรหัส ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและ
โปรตีน กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนและโปรตีน ทั้งในเซลล์
โพรแคริโอตและยูแคริโอต งานวิจัยทางพันธุศาสตร์โมเลกุล การใช้
ประโยชน์ในด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
0207591 สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-2-1)
 Seminar in Biology 1  
 ฝกึเทคนคิการสมัมนา คดัเลอืกหวัขอ้วจิยัทางชวีวทิยา และ
ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป ออกแบบ 
พัฒนาเค้าโครงวิจัย เขียนรายงาน นำาเสนอในรูปแบบปากเปล่าและ
โปสเตอร์  
0207621 สารสำาคัญของพืช 3(3-0-6)
 Active Constituents of Plants
 คุณลักษณะและการแบ่งกลุ่มของสารสำาคัญของพืช วิถี 
เมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข้อง การควบคุม การสร้างสารในระดับยีน และ
โปรตีน การวิจัยสารสำาคัญของพืช เพื่อประโยชน์ทางเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และเภสัชกรรม 

0207622 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3(2-3-4)
 Research and Development
 of Herbal Products 
 หลักการ การตรวจสอบสารสำาคัญของพืชและการใช้ 
สารสกัดในผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทคโนโลยีนาโนอิมัลชันที่ผสมสารสกัด
จากพืชระดับเซลล์ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับ
ห้องปฏิบัติการและเชิงอุตสาหกรรม ปฏิบัติการการสกัดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
0207631 การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ขั้นสูง 3(2-3-4)
 Advanced Animal Cell Culture 
 วิเคราะห์ที่เกี่ยวกับหลักการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ในระดับ
ห้องปฏิบัติการและเชิงอุตสาหกรรมด้วยวิธีปลอดเชื้อ การเพาะเลี้ยง
เซลล์มะเร็งและเซลล์ตัวอ่อนเพื่อการวิจัย วิธีการประเมินผลความเป็น
พิษต่อเซลล์ของส่ิงแปลกปลอมที่เกิดจากสารจากผลิตภัณฑ์ สารต้าน
มะเร็ง และสารพันธุกรรมทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองตาม
มาตรฐานสากล และปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ขั้นสูง
0207632 เทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 3(2-3-4)
 Animal Reproductive Cell Technology
 หลักการและวิธีการของเทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์  
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การทำางานของระบบสืบพันธุ์ 
การประเมินคุณภาพน้ำาเชื้อ การผลิตน้ำาเชื้อแช่แข็ง การผสมเทียม 
การแช่แข็งตัวอ่อน การวิจัยด้านเทคโนโลยีเซลล์สืบพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซลล์
สืบพันธุ์สัตว์
0207633 วิวัฒนาการของสัตว์ 3(3-0-6)
 Animal Evolution
 ทฤษฎวีวิฒันาการ การกำาเนดิสตัว ์แนวคดิ ทฤษฎี รปูแบบ
การสูญพันธ์ุ และการเกิดสปีชีส์ของสัตว์ในยุคต่างๆ วิวัฒนาการร่วม
ระหว่างสัตว์กับพืชและสัตว์กับสัตว์ เครื่องมือและเทคนิคในการศึกษา
วิวัฒนาการของสัตว์
0207641 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3(2-3-4)
 Advanced Environmental Microbiology
 วเิคราะหก์ารปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งจุลนิทรียก์บัจลุนิทรียแ์ละ
จุลินทรีย์กับส่ิงแวดล้อม การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ 
กิจกรรมต่างๆ ของจุลินทรีย์ทั้งที่เป็นปัญหาของมลพิษและท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อระบบของสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบำาบัดภาวะมลพิษ
โดยจุลินทรีย์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
0207642 วิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล 3(2-3-4)
 Molecular Immunology
 สารชีวโมเลกุล โปรตีนตัวรับ และกลไกในระดับ 
อณูชีวโมเลกุลของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน การสื่อสารและการ 
ส่งสัญญาณภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน การตอบ
สนองต่อการติดเช้ือ การควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน 
กลไกการเกิดมะเร็งและโรคของระบบภูมิคุ้มกัน การประยุกต์ความรู้ 
ในระดับอณูชีวโมเลกุล เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันและ 
รักษาโรค และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกัน
0207651 เทคโนโลยีทางยีน 3(2-3-4)
 Gene Technology
 เทคนิคเกี่ยวกับการเตรียมดีเอ็นเอและอาร์ เอ็นเอ 
การวเิคราะหเ์ครือ่งหมายดเีอน็เอชนดิตา่งๆ การโคลนยนี การวเิคราะห์
หาลำาดับเบสของดีเอ็นเอ การถ่ายฝากยีนในสิ่งมีชีวิตและการใช้
ประโยชน์ ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางยีน
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0207661 ชีวสารสนเทศ 3(2-3-4)
 Bioinformatics
 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับชีวสารสนเทศ เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบ
อินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการใช้โปรแกรม เพื่อวิเคราะห์ แปลผลข้อมูล 
จากข้อมูลของตนเอง หรือฐานข้อมูล และสังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่
0207662 สารต้านอนุมูลอิสระ 3(2-3-4)
 Free Radical Scavenging Agents
 การแบ่งกลุ่ม บทบาท และกลไกการควบคุมอนุมูลอิสระ
ในสิ่งมีชีวิต อนุมูลอิสระท่ีเก่ียวข้องกับภาวะความเครียด การเกิดโรค 
การเสื่อมสภาพและการตายของสิ่งมีชีวิต สารต้านอนุมูลอิสระจาก
ธรรมชาตแิละสงัเคราะห์  ดัชนชีีวั้ดและเทคนคิการทดสอบประสทิธภิาพ
สารต้านอนุมูลอิสระท่ีอยู่ในรูปยา สารเสริมอาหารและสมุนไพร และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระ

0207691 สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-2-1)
 Seminar in Biology 2 
 บุรพวิชา : 0207591
 สมัมนาผลการทดลองตามเคา้โครงสมัมนาทางชวีวิทยา 1 
ศกึษาคน้ควา้เอกสารทางวชิาการเพือ่อภปิรายผลการทดลอง ทำารายงาน 
และนำาเสนอปากเปล่าด้วยภาษาอังกฤษ
0207692 หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 3(2-3-4)
 Special Topics in Biology
 ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำารายงาน หรือเขียน
บทความและนำาเสนอหัวข้อพิเศษทางชีววิทยาที่อยู่ในความสนใจและ
ทันสมัย
0207693 วิทยานิพนธ์ 15(0-45-0)
 Thesis
 ค้นคว้าวิจัยทางชีววิทยา ภายใต้การดูแลและแนะนำาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และเขียนผลงานวิจัยใน
รูปวิทยานิพนธ์
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  วิชาพื้นฐาน 5  วิชาเอก   6
 0215501 กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 0215512	 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)
	 0215502	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)	 0215521	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0215681	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	 1(0-2-1)
  วิชาเอก 5    
	 0215503	 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 	 วิชาเลือก 6
	 0215511	 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ	 3(2-2-5)	 0215……	 ................................	 3(...........)
	 	 	 	 0215……	 ................................	 3(...........)

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 12
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 แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

 ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนตน   1/57 ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนปลาย  1/57

   วิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)          5  วิชาเอก (บังคับ)        6
	 0215501	 กฎหมายและจริยธรรม		 	 	 2(2-0-4)	 0215512	 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(2-0-4)
	 	 	 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 	 	 0215521	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ	 	 3(3-0-6)
	 0215502	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 	 	 3(2-2-5)	 	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
	 	 	 วิชาเอก (บังคับ)           5	 0215681	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	 	 1(0-2-1)
	 0215503	 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 	 วิชาเอก (เลือก)         6
	 0215511	 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ	 	 3(2-2-5)	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)
	 	 	 	 	 	 	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)
     รวมหนวยกิต 10    รวมหนวยกิต 12

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาเขตพัทลุง)   
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
105มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาพื้นฐาน 5  วิชาเอก   6
 0215501 กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 0215512	 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)
	 0215502	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)	 0215521	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0215681	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	 1(0-2-1)
  วิชาเอก 5    
	 0215503	 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 	 วิชาเลือก 6
	 0215511	 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ	 3(2-2-5)	 0215……	 ................................	 3(...........)
	 	 	 	 0215……	 ................................	 3(...........)

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 12
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 แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

 ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนตน   1/57 ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนปลาย  1/57

   วิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)          5  วิชาเอก (บังคับ)        6
	 0215501	 กฎหมายและจริยธรรม		 	 	 2(2-0-4)	 0215512	 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(2-0-4)
	 	 	 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 	 	 0215521	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ	 	 3(3-0-6)
	 0215502	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 	 	 3(2-2-5)	 	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
	 	 	 วิชาเอก (บังคับ)           5	 0215681	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	 	 1(0-2-1)
	 0215503	 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 	 วิชาเอก (เลือก)         6
	 0215511	 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ	 	 3(2-2-5)	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)
	 	 	 	 	 	 	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)
     รวมหนวยกิต 10    รวมหนวยกิต 12

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาเขตพัทลุง)   
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558106

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาเอก   1  วิทยานิพนธ์ 9
	 0215682	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	 1(0-2-1)	 0215691	 วิทยานิพนธ์		(ครั้งที่	2)	 9(0-27-0)
  วิทยานิพนธ์ 3    
	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 3(0-9-0)	 	 	 	
  วิชาเลือก 3    
	 0215……	 ................................	 3(...........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 7  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาพื้นฐาน 5  วิชาเอก   6
 0215501 กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 0215512	 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)
	 0215502	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)	 0215521	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0215681	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	 1(0-2-1)
  วิชาเอก 5    
	 0215503	 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 	 วิชาเลือก 3

	 0215511	 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ	 3(2-2-5)	 0215……	 ................................	 3(...........)

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 9

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ÃÐ´ÑººÑ³±ÔμÈÖ¡ÉÒ
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 ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนฤดูรอน   3/57

   วิชาเอก (บังคับ)
	 0215681	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	 	 1(0-2-1)
   วิชาเอก (เลือก)           3
	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)
     รวมหนวยกิต 4

 ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนตน   1/57 ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนปลาย      2/57 

   วิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)           5  วิชาเอก (บังคับ)        5
	 0215501	 กฎหมายและจริยธรรม		 	 	 2(2-0-4)	 0215512	 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(2-0-4)
	 	 	 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 	 	 0215521	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ	 	 3(3-0-6)
	 0215502	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 	 	 3(2-2-5)	 	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
   วิชาเอก (บังคับ)           2  วิชาเอก (เลือก)        3
	 0215503	 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)
     รวมหนวยกิต 7    รวมหนวยกิต 8

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

 ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนตน   1/58 ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนปลาย      2/58 

   วิชาเอก (บังคับ)     วิทยานิพนธ         9
	 0215682	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	 	 1(0-2-1)	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 					9(0-27-0)
   วิทยานิพนธ           3 
	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 	 	 3(0-9-0)
   วิชาเอก (เลือก)           6
	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)
	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)

     รวมหนวยกิต 10    รวมหนวยกิต 9
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  Database System and Design

 แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 ภาคพิเศษ

หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

 ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนตน   1/58 ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนปลาย      2/58 

   วิชาเอก (บังคับ)     วิทยานิพนธ         3
	 0215682	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	 	 1(0-2-1)	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 	 3(0-9-0)
   วิชาเอก (เลือก)
	 0215…….	 …………………………………………		 3(3-0-6)
	 0215…….	 …………………………………………		 3(3-0-6)
     รวมหนวยกิต 7    รวมหนวยกิต 3

 ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนฤดูรอน   3/58

   วิชาเอก (บังคับ)
	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 	 					9(0-27-0)
     รวมหนวยกิต  9

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเอก   1  วิทยานิพนธ์ 9
	 0215682	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	 1(0-2-1)	 0215691	 วิทยานิพนธ์		(ครั้งที่	2)	 9(0-27-0)
  วิทยานิพนธ์ 3    
	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 3(0-9-0)	 	 	 	
  วิชาเลือก 6    
	 0215……	 ................................	 3(...........)	 	 	 	
	 0215……	 ................................	 3(...........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาเขตพัทลุง) 
แผน ก แบบ ก 2 (ภาคพิเศษ)    
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน หน่วยกิต    
  วิชาเลือก 6    
	 .............	 วิชาเลือก	 3(...........)	 	 	 	
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(...........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 6

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255962



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558106

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาเอก   1  วิทยานิพนธ์ 9
	 0215682	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	 1(0-2-1)	 0215691	 วิทยานิพนธ์		(ครั้งที่	2)	 9(0-27-0)
  วิทยานิพนธ์ 3    
	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 3(0-9-0)	 	 	 	
  วิชาเลือก 3    
	 0215……	 ................................	 3(...........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 7  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาพื้นฐาน 5  วิชาเอก   6
 0215501 กฏหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 0215512	 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)
	 0215502	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)	 0215521	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0215681	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	 1(0-2-1)
  วิชาเอก 5    
	 0215503	 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 	 วิชาเลือก 3

	 0215511	 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ	 3(2-2-5)	 0215……	 ................................	 3(...........)

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 9
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 ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนฤดูรอน   3/57

   วิชาเอก (บังคับ)
	 0215681	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	 	 1(0-2-1)
   วิชาเอก (เลือก)           3
	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)
     รวมหนวยกิต 4

 ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนตน   1/57 ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนปลาย      2/57 

   วิชาพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)           5  วิชาเอก (บังคับ)        5
	 0215501	 กฎหมายและจริยธรรม		 	 	 2(2-0-4)	 0215512	 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(2-0-4)
	 	 	 ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 	 	 0215521	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ	 	 3(3-0-6)
	 0215502	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 	 	 3(2-2-5)	 	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
   วิชาเอก (บังคับ)           2  วิชาเอก (เลือก)        3
	 0215503	 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)
     รวมหนวยกิต 7    รวมหนวยกิต 8

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

 ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนตน   1/58 ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนปลาย      2/58 

   วิชาเอก (บังคับ)     วิทยานิพนธ         9
	 0215682	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	 	 1(0-2-1)	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 					9(0-27-0)
   วิทยานิพนธ           3 
	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 	 	 3(0-9-0)
   วิชาเอก (เลือก)           6
	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)
	 0215......	 .......................................................	 	 3(3-0-6)

     รวมหนวยกิต 10    รวมหนวยกิต 9
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  Database System and Design

 แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก 2 ภาคพิเศษ

หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

 ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนตน   1/58 ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนปลาย      2/58 

   วิชาเอก (บังคับ)     วิทยานิพนธ         3
	 0215682	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	 	 1(0-2-1)	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 	 3(0-9-0)
   วิชาเอก (เลือก)
	 0215…….	 …………………………………………		 3(3-0-6)
	 0215…….	 …………………………………………		 3(3-0-6)
     รวมหนวยกิต 7    รวมหนวยกิต 3

 ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนฤดูรอน   3/58

   วิชาเอก (บังคับ)
	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 	 					9(0-27-0)
     รวมหนวยกิต  9

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเอก   1  วิทยานิพนธ์ 9
	 0215682	 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	 1(0-2-1)	 0215691	 วิทยานิพนธ์		(ครั้งที่	2)	 9(0-27-0)
  วิทยานิพนธ์ 3    
	 0215691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 3(0-9-0)	 	 	 	
  วิชาเลือก 6    
	 0215……	 ................................	 3(...........)	 	 	 	
	 0215……	 ................................	 3(...........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (วิทยาเขตพัทลุง) 
แผน ก แบบ ก 2 (ภาคพิเศษ)    
วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน หน่วยกิต    
  วิชาเลือก 6    
	 .............	 วิชาเลือก	 3(...........)	 	 	 	
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(...........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 6

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 63



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
107มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556108

0215501 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี 2(2-0-4)
  สารสนเทศ
  Law and Ethics in Information Technology
  ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ
สังคม ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา
0215502 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
  Object Oriented Programming
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
คลาสและวัตถุ หลักการห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ การมีได้หลาย
รูปแบบ การพัฒนาโปรแกรมด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ และเครื่องมือ 
ช่วยงานและการใช้งาน
0215503 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)
  Research Method in Information Technology
  ศึกษาแนวคิดของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์งาน
วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและนำาเสนอเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย
0215511 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(2-2-5)
  Database System and Design
  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม
ระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์ตัวแบบฐานข้อมูลแบบต่างๆ ระบบฐาน
ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถาม การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
ใหเ้ปน็บรรทดัฐาน และเครือ่งมอืชว่ยงานและการใชง้าน และฝกึปฏิบติั
0215512 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)
  Information Technology Project Management
  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารโครงการ ข้อ
จำากดัของการจดัการโครงการ ปจัจยัท่ีจำาเปน็สำาหรบัการจดัการโครงการ 
เทคนิคการจัดการโครงการสารสนเทศระดับองค์กร และเครื่องมือช่วย
งานและการใช้งาน วิเคราะห์กรณีศึกษา
0215521 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
  อินเทอร์เน็ต 
  Computer Network and Internet Technology
  ศึกษาวิเคราะห์ สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส่วนประกอบและเทคโนโลยี
การใหบ้รกิารของระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์นต็ การลูเ่ข้าหากนัของเครอื
ขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยโทรคมนาคม กลไกการทำางานของเครอื
ข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์เว็บแบบต่างๆ

0215531 อีเลิร์นนิงและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 3(3-0-6)
  E-learning and Learning Technology
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด หลักการของอีเลิร์นนิง การ
ออกแบบและการเลือกเครื่องมือเพื่อพัฒนาอีเลิร์นนิง โดยคำานึงถึง
มาตรฐานของระบบอีเลิร์นนิง และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลอี
เลิร์นนิง การเลือกใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และระบบบริหารการเรียนรู้ 
(Learning Management System) ที่เหมาะสมกับอีเลิร์นนิง  
0215532 เทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์และ 3(3-0-6)
  เว็บเชิงความหมาย  
  Hypertext Technology and Semantic Web
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการของเทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์ และ 
เว็บเชิงความหมาย สถาปัตยกรรมการออกแบบเว็บเชิงความหมาย 
ออนโทโลยีและภาษาในการนิยามแบบต่างๆ เครื่องมือช่วยในการ 
พัฒนาเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ใช้งานขั้นสูง
0215533 หัวข้อพิเศษทางอีเลิร์นนิง 1 3(3-0-6)
  Special Topics in E-learning 1
  ศึกษาวิเคราะห์ หัวข้อพิเศษข้ันสูงทางเทคโนโลยีใหม่ด้าน 
อีเลิร์นนิง
0215541 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
  Principle of Software Engineering
  ศึกษาหลักการออกแบบซอฟต์แวร์ วัฏจักรของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้นำา
กลับมาใช้ใหม่ได้ การบริหารและจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
จัดทำาเอกสารประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์และคู่มือสำาหรับผู้ใช้
0215542 วิศวกรรมเว็บ 3(3-0-6)
  Web Engineering
  ศกึษาหลกัการออกแบบเวบ็ วฏัจักรของการพัฒนาเวบ็  การ
ใช้เครือ่งมอืช่วยการพฒันาโปรแกรมประยกุต์บนเวบ็ วธีิการทดสอบและ
การแก้ไขข้อผิดพลาด การประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยบนเว็บ
0215543 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3(3-0-6)
  Special Topics in Software Engineering 1
  ศกึษาวเิคราะห ์หวัขอ้พเิศษขัน้สงูในปัจจุบันและเทคโนโลยี
ใหม่ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
0215631 วิธีการและเทคนิคการประเมินอีเลิร์นนิง 3(3-0-6)
  Evaluation Methods and Techniques
  in E-learning
  ศึกษาหลักการ วิ ธีการ และเทคนิคการประเมินใน 
อีเลิร์นนิง ประเภท การสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการประเมินผู้เรียน 

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 วิชาเอก 1
0215682 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1(0-2-1)
 วิทยานิพนธ์ 3
0215691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
 วิชาเลือก 6
0215..... ................................................. 3(...........)
0215..... ................................................. 3(...........)
  รวมหน่วยกิต   10

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์ 9
0215691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556108

0215501 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี 2(2-0-4)
  สารสนเทศ
  Law and Ethics in Information Technology
  ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับบุคคลและ
สังคม ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา
0215502 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
  Object Oriented Programming
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
คลาสและวัตถุ หลักการห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ การมีได้หลาย
รูปแบบ การพัฒนาโปรแกรมด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ และเครื่องมือ 
ช่วยงานและการใช้งาน
0215503 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)
  Research Method in Information Technology
  ศึกษาแนวคิดของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์งาน
วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและนำาเสนอเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย
0215511 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(2-2-5)
  Database System and Design
  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม
ระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์ตัวแบบฐานข้อมูลแบบต่างๆ ระบบฐาน
ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถาม การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
ใหเ้ปน็บรรทดัฐาน และเครือ่งมอืชว่ยงานและการใชง้าน และฝกึปฏิบติั
0215512 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)
  Information Technology Project Management
  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่ก่ียวขอ้งกับการบรหิารโครงการ ขอ้
จำากัดของการจดัการโครงการ ปจัจยัทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการจัดการโครงการ 
เทคนิคการจัดการโครงการสารสนเทศระดับองค์กร และเครื่องมือช่วย
งานและการใช้งาน วิเคราะห์กรณีศึกษา
0215521 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
  อินเทอร์เน็ต 
  Computer Network and Internet Technology
  ศึกษาวิเคราะห์ สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส่วนประกอบและเทคโนโลยี
การให้บรกิารของระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ การลู่เขา้หากนัของเครอื
ขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยโทรคมนาคม กลไกการทำางานของเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์เว็บแบบต่างๆ

0215531 อีเลิร์นนิงและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 3(3-0-6)
  E-learning and Learning Technology
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด หลักการของอีเลิร์นนิง การ
ออกแบบและการเลือกเครื่องมือเพื่อพัฒนาอีเลิร์นนิง โดยคำานึงถึง
มาตรฐานของระบบอีเลิร์นนิง และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลอี
เลิร์นนิง การเลือกใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และระบบบริหารการเรียนรู้ 
(Learning Management System) ที่เหมาะสมกับอีเลิร์นนิง  
0215532 เทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์และ 3(3-0-6)
  เว็บเชิงความหมาย  
  Hypertext Technology and Semantic Web
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการของเทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์ และ 
เว็บเชิงความหมาย สถาปัตยกรรมการออกแบบเว็บเชิงความหมาย 
ออนโทโลยีและภาษาในการนิยามแบบต่างๆ เครื่องมือช่วยในการ 
พัฒนาเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ใช้งานขั้นสูง
0215533 หัวข้อพิเศษทางอีเลิร์นนิง 1 3(3-0-6)
  Special Topics in E-learning 1
  ศึกษาวิเคราะห์ หัวข้อพิเศษข้ันสูงทางเทคโนโลยีใหม่ด้าน 
อีเลิร์นนิง
0215541 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
  Principle of Software Engineering
  ศึกษาหลักการออกแบบซอฟต์แวร์ วัฏจักรของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้นำา
กลับมาใช้ใหม่ได้ การบริหารและจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
จัดทำาเอกสารประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์และคู่มือสำาหรับผู้ใช้
0215542 วิศวกรรมเว็บ 3(3-0-6)
  Web Engineering
  ศกึษาหลกัการออกแบบเวบ็ วฏัจกัรของการพัฒนาเวบ็  การ
ใชเ้ครือ่งมอืชว่ยการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ วธิกีารทดสอบและ
การแก้ไขข้อผิดพลาด การประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยบนเว็บ
0215543 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3(3-0-6)
  Special Topics in Software Engineering 1
  ศกึษาวเิคราะห ์หวัข้อพเิศษข้ันสงูในปจัจบุนัและเทคโนโลยี
ใหม่ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
0215631 วิธีการและเทคนิคการประเมินอีเลิร์นนิง 3(3-0-6)
  Evaluation Methods and Techniques
  in E-learning
  ศึกษาหลักการ วิธีการ และเทคนิคการประเมินใน 
อีเลิร์นนิง ประเภท การสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการประเมินผู้เรียน 

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 วิชาเอก 1
0215682 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1(0-2-1)
 วิทยานิพนธ์ 3
0215691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
 วิชาเลือก 6
0215..... ................................................. 3(...........)
0215..... ................................................. 3(...........)
  รวมหน่วยกิต   10

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์ 9
0215691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9
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0215501 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี 2(2-0-4)
  สารสนเทศ
  Law and Ethics in Information Technology
  ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ
สังคม ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา
0215502 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
  Object Oriented Programming
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
คลาสและวัตถุ หลักการห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ การมีได้หลาย
รูปแบบ การพัฒนาโปรแกรมด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ และเครื่องมือ 
ช่วยงานและการใช้งาน
0215503 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)
  Research Method in Information Technology
  ศึกษาแนวคิดของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์งาน
วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำาหนดประเด็นปัญหาการวิจัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและนำาเสนอเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย
0215511 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(2-2-5)
  Database System and Design
  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม
ระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์ตัวแบบฐานข้อมูลแบบต่างๆ ระบบฐาน
ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถาม การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล
ใหเ้ปน็บรรทดัฐาน และเครือ่งมอืชว่ยงานและการใชง้าน และฝกึปฏิบัติ
0215512 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)
  Information Technology Project Management
  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารโครงการ ข้อ
จำากดัของการจดัการโครงการ ปจัจยัท่ีจำาเปน็สำาหรบัการจดัการโครงการ 
เทคนิคการจัดการโครงการสารสนเทศระดับองค์กร และเครื่องมือช่วย
งานและการใช้งาน วิเคราะห์กรณีศึกษา
0215521 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
  อินเทอร์เน็ต 
  Computer Network and Internet Technology
  ศึกษาวิเคราะห์ สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส่วนประกอบและเทคโนโลยี
การใหบ้รกิารของระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์นต็ การลูเ่ข้าหากนัของเครอื
ขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยโทรคมนาคม กลไกการทำางานของเครอื
ข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์เว็บแบบต่างๆ

0215531 อีเลิร์นนิงและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 3(3-0-6)
  E-learning and Learning Technology
  ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด หลักการของอีเลิร์นนิง การ
ออกแบบและการเลือกเครื่องมือเพื่อพัฒนาอีเลิร์นนิง โดยคำานึงถึง
มาตรฐานของระบบอีเลิร์นนิง และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลอี
เลิร์นนิง การเลือกใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และระบบบริหารการเรียนรู้ 
(Learning Management System) ที่เหมาะสมกับอีเลิร์นนิง  
0215532 เทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์และ 3(3-0-6)
  เว็บเชิงความหมาย  
  Hypertext Technology and Semantic Web
  ศึกษาวิเคราะห์ หลักการของเทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์ และ 
เว็บเชิงความหมาย สถาปัตยกรรมการออกแบบเว็บเชิงความหมาย 
ออนโทโลยีและภาษาในการนิยามแบบต่างๆ เครื่องมือช่วยในการ 
พัฒนาเว็บเชิงความหมายและการประยุกต์ใช้งานขั้นสูง
0215533 หัวข้อพิเศษทางอีเลิร์นนิง 1 3(3-0-6)
  Special Topics in E-learning 1
  ศึกษาวิเคราะห์ หัวข้อพิเศษข้ันสูงทางเทคโนโลยีใหม่ด้าน 
อีเลิร์นนิง
0215541 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
  Principle of Software Engineering
  ศึกษาหลักการออกแบบซอฟต์แวร์ วัฏจักรของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้นำา
กลับมาใช้ใหม่ได้ การบริหารและจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
จัดทำาเอกสารประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์และคู่มือสำาหรับผู้ใช้
0215542 วิศวกรรมเว็บ 3(3-0-6)
  Web Engineering
  ศกึษาหลกัการออกแบบเวบ็ วฏัจักรของการพัฒนาเวบ็  การ
ใช้เครือ่งมอืช่วยการพฒันาโปรแกรมประยกุต์บนเวบ็ วธีิการทดสอบและ
การแก้ไขข้อผิดพลาด การประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยบนเว็บ
0215543 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3(3-0-6)
  Special Topics in Software Engineering 1
  ศกึษาวเิคราะห ์หวัขอ้พเิศษขัน้สงูในปจัจุบนัและเทคโนโลยี
ใหม่ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
0215631 วิธีการและเทคนิคการประเมินอีเลิร์นนิง 3(3-0-6)
  Evaluation Methods and Techniques
  in E-learning
  ศึกษาหลักการ วิ ธีการ และเทคนิคการประเมินใน 
อีเลิร์นนิง ประเภท การสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการประเมินผู้เรียน 

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 วิชาเอก 1
0215682 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1(0-2-1)
 วิทยานิพนธ์ 3
0215691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
 วิชาเลือก 6
0215..... ................................................. 3(...........)
0215..... ................................................. 3(...........)
  รวมหน่วยกิต   10

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิทยานิพนธ์ 9
0215691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9
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0215632 การวิเคราะห์และออกแบบอีเลิร์นนิง 3(2-2-5)
  E-learning Analysis and Design
  ศึกษาหลักการ กระบวนการ การวิเคราะห์และออกแบบ 
อีเลิร์นนิง การวิเคราะห์ผู้เรียน สภาพแวดล้อม เนื้อหา ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนเพื่อนำาไปสู่การออกแบบ และพัฒนา 
อีเลิร์นนิง และฝึกปฏิบัติ
0215633 หัวข้อพิเศษทางอีเลิร์นนิง 2 3(3-0-6)
  Special Topics in E-learning 2
  ศึกษาวิเคราะห์ หัวข้อพิเศษข้ันสูงทางเทคโนโลยีใหม่ด้าน 
อีเลิร์นนิงที่แตกต่างจากหัวข้อพิเศษทางอีเลิร์นนิง 1
0215641 วิศวกรรมความต้องการและ 3(3-0-6)
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  Requirements  Engineering
  and Risk Analysis
  ศึกษาความเป็นไปได้และมาตรฐานการกำาหนดความ
ตอ้งการของซอฟตแ์วร ์การวเิคราะหค์วามตอ้งการ เทคนคิการใชเ้ครือ่ง
มือวิเคราะห์ความต้องการ การสร้างข้อกำาหนดและเทคนิคการเขียน
รายงานความตอ้งการ ความสำาคญัและการวางแผนการวเิคราะหค์วาม
เสี่ยง การประมาณการความเสี่ยงของโครงการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิคการอธิบายความต้องการระบบด้วย
ภาษาเชิงแผนภาพ

0215642 การทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
  Software Testing 
  ศึกษาวิเคราะห์หลักการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ เครื่อง
มือทางสถิติสำาหรับการทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ เทคนิค
การวางแผน ระดบัการทดสอบ และการทำาเอกสารการทดสอบคุณภาพ
ซอฟต์แวร์
0215643 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 3(3-0-6)
  Special Topics in Software Engineering 2
  ศกึษาวเิคราะห ์หวัขอ้พเิศษขัน้สงูในปจัจบุนัและเทคโนโลยี
ใหม่ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 1
0215681 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(0-2-1)
  Seminar in Information Technology 1
  สัมมนาหัวข้อขั้นสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำา
รายงานและนำาเสนอ
0215682 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1(0-2-1)
  Seminar in Information Technology 2
  สัมมนาหัวข้อขั้นสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างจาก
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จัดทำารายงานและนำาเสนอ
0215691 วิทยานิพนธ์  12(0-36-0)
  Thesis 
  ทำาวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ โดยผลงาน
วิจัยมีคุณภาพระดับตีพิมพ์ได้ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมี
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการ
ประชุม
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0215632 การวิเคราะห์และออกแบบอีเลิร์นนิง 3(2-2-5)
  E-learning Analysis and Design
  ศึกษาหลักการ กระบวนการ การวิเคราะห์และออกแบบ 
อีเลิร์นนิง การวิเคราะห์ผู้เรียน สภาพแวดล้อม เนื้อหา ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนเพื่อนำาไปสู่การออกแบบ และพัฒนา 
อีเลิร์นนิง และฝึกปฏิบัติ
0215633 หัวข้อพิเศษทางอีเลิร์นนิง 2 3(3-0-6)
  Special Topics in E-learning 2
  ศึกษาวิเคราะห์ หัวข้อพิเศษข้ันสูงทางเทคโนโลยีใหม่ด้าน 
อีเลิร์นนิงที่แตกต่างจากหัวข้อพิเศษทางอีเลิร์นนิง 1
0215641 วิศวกรรมความต้องการและ 3(3-0-6)
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  Requirements  Engineering
  and Risk Analysis
  ศึกษาความเป็นไปได้และมาตรฐานการกำาหนดความ
ตอ้งการของซอฟตแ์วร ์การวิเคราะหค์วามตอ้งการ เทคนคิการใชเ้ครือ่ง
มือวิเคราะห์ความต้องการ การสร้างข้อกำาหนดและเทคนิคการเขียน
รายงานความตอ้งการ ความสำาคญัและการวางแผนการวเิคราะหค์วาม
เสี่ยง การประมาณการความเสี่ยงของโครงการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิคการอธิบายความต้องการระบบด้วย
ภาษาเชิงแผนภาพ

0215642 การทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
  Software Testing 
  ศึกษาวิเคราะห์หลักการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ เครื่อง
มือทางสถิติสำาหรับการทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ เทคนิค
การวางแผน ระดบัการทดสอบ และการทำาเอกสารการทดสอบคุณภาพ
ซอฟต์แวร์
0215643 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 3(3-0-6)
  Special Topics in Software Engineering 2
  ศกึษาวเิคราะห ์หวัขอ้พเิศษขัน้สงูในปจัจุบนัและเทคโนโลยี
ใหม่ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 1
0215681 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1(0-2-1)
  Seminar in Information Technology 1
  สัมมนาหัวข้อขั้นสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำา
รายงานและนำาเสนอ
0215682 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1(0-2-1)
  Seminar in Information Technology 2
  สัมมนาหัวข้อข้ันสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างจาก
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 จัดทำารายงานและนำาเสนอ
0215691 วิทยานิพนธ์  12(0-36-0)
  Thesis 
  ทำาวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ โดยผลงาน
วิจัยมีคุณภาพระดับตีพิมพ์ได้ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมี
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 เข้าใจศาสตร์และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ฟิสิกส์เพื่อนำาไปสู่ 
 การพัฒนาประเทศ
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติต้องอาศัยความรู ้
 ความสามารถในวิทยาการสาขาวิชาตา่งๆ ฟสิกิสเ์ปน็สาขาวิชาหนึง่ 
 ซึง่เปน็พืน้ฐานของวิทยาศาสตร์ธรรมชาตแิละวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 
 ทุกสาขาเนื่องจากฟิสิกส์ศึกษาละเอียดลึกถึงระดับเล็กกว่า 
 อะตอมจนถึงระดับใหญ่เท่าเอกภพ ดังนั้นฟิสิกส์จึงมีความสำาคัญ 
 ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาทั้งในด้านหลักทฤษฎี วิธี 
 การวดั การใชเ้คร่ืองมอื และการแปลผลการวัด การพฒันาหลกัสตูร 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับมหาบัณฑิตขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์จะม ี
 ส่วนช่วยสร้างมหาบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูง มีความรับผิดชอบ มี 
 คณุธรรม จรยิธรรม มวีนิยั มีความรอบรูใ้นวชิาชพี สามารถปรับตัว 
 ให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก เพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัย นัก 
 วิชาการในท้องถิ่น  และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ฟิสิกส์เพ่ือ 
 นำาไปสู่การพัฒนาประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
 มีคุณลักษณะดังนี้
 1. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ทักษะการ 
  วิจัยและการใช้เครื่องมือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถ 
  เชื่อมโยงความรู้กับสาขาที่เกี่ยวข้องได้
 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาฟิสิกส์และ 
  สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 3. มีความเป็นผู้นำาทางวิชาการ สามารถนำาเสนอข้อมูลวิชาการ  
  และให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รู้บทบาทหน้าที่ของตน  
  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  และตระหนัก 
  ถึงผลกระทบของการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ 
  ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกิส ์ จำานวนหนว่ยกติ
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้

 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   26 หน่วยกิต
  -วิชาบังคับ     17 หน่วยกิต
  -วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
 รายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสมในจำานวนหน่วยกิตขั้นต่ำาของ
หลักสูตร
 - รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
 - รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าตามความเห็นของคณะ 
  กรรมการประจำาหลักสูตร ซึ่งไม่ได้เป็นรายวิชาบังคับ หรือ 
  วิชาเลือก
รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาเอก     26 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      17 หน่วยกิต
0209501  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
0209511  กลศาสตร์แบบฉบับ 3(3-0-6)
0209521  ฟิสิกส์เชิงสถิติ   3(3-0-6)
0209531  พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 1 3(3-0-6)
0209551  กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6)
0209681  สัมมนาฟิสิกส์ 1   1(0-3-0)
0209682  สัมมนาฟิสิกส์ 2   1(0-3-0)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
0209502  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
0209532  พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 2 3(3-0-6)
0209552  กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6)
0209601  วิธีเชิงตัวเลขสำาหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6)
0209651  ฟิสิกส์นิวเคลียร์   3(3-0-6)
0209652  การวัดปริมาณและการป้องกันรังสี 3(2-3-4)
0209653  ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6)
0209654  ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3(3-0-6)
0209661  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6)
0209662  ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำา 3(3-0-6)
0209663  อิเล็กโทรเซรามิกส์ 3(3-0-6)
0209664  วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก 3(3-0-6)
0209671  เทคโนโลยีพลังงานรังสีอาทิตย์ 3(3-0-6)
0209672  เทคโนโลยีพลังงานลม 3(3-0-6)
0209683  หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 3(3-0-6)
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
0209691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2555
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 เข้าใจศาสตร์และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ฟิสิกส์เพื่อนำาไปสู่ 
 การพัฒนาประเทศ
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติต้องอาศัยความรู ้
 ความสามารถในวิทยาการสาขาวชิาตา่งๆ ฟสิกิสเ์ปน็สาขาวชิาหนึง่ 
 ซึง่เปน็พืน้ฐานของวทิยาศาสตรธ์รรมชาตแิละวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ 
 ทุกสาขาเนื่องจากฟิสิกส์ศึกษาละเอียดลึกถึงระดับเล็กกว่า 
 อะตอมจนถึงระดับใหญ่เท่าเอกภพ ดังนั้นฟิสิกส์จึงมีความสำาคัญ 
 ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาทั้งในด้านหลักทฤษฎี วิธี 
 การวดั การใชเ้ครือ่งมอื และการแปลผลการวดั การพฒันาหลกัสตูร 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ในระดับมหาบัณฑิตขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์จะม ี
 ส่วนช่วยสร้างมหาบัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูง มีความรับผิดชอบ มี 
 คณุธรรม จรยิธรรม มีวินยั มีความรอบรูใ้นวิชาชีพ สามารถปรับตัว 
 ให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก เพิ่มพูนความรู้ให้กับนักวิจัย นัก 
 วิชาการในท้องถิ่น  และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ฟิสิกส์เพ่ือ 
 นำาไปสู่การพัฒนาประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
 มีคุณลักษณะดังนี้
 1. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี ทักษะการ 
  วิจัยและการใช้เครื่องมือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถ 
  เชื่อมโยงความรู้กับสาขาที่เกี่ยวข้องได้
 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาฟิสิกส์และ 
  สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 3. มีความเป็นผู้นำาทางวิชาการ สามารถนำาเสนอข้อมูลวิชาการ  
  และให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รู้บทบาทหน้าที่ของตน  
  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  และตระหนัก 
  ถึงผลกระทบของการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ 
  ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาฟสิกิส ์ จำานวนหนว่ยกติ
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้

 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   26 หน่วยกิต
  -วิชาบังคับ     17 หน่วยกิต
  -วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจำานวนหน่วยกิตขั้นต่ำาของ
หลักสูตร
 - รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
 - รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าตามความเห็นของคณะ 
  กรรมการประจำาหลักสูตร ซึ่งไม่ได้เป็นรายวิชาบังคับ หรือ 
  วิชาเลือก
รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาเอก     26 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      17 หน่วยกิต
0209501  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
0209511  กลศาสตร์แบบฉบับ 3(3-0-6)
0209521  ฟิสิกส์เชิงสถิติ   3(3-0-6)
0209531  พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 1 3(3-0-6)
0209551  กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6)
0209681  สัมมนาฟิสิกส์ 1   1(0-3-0)
0209682  สัมมนาฟิสิกส์ 2   1(0-3-0)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
0209502  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
0209532  พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 2 3(3-0-6)
0209552  กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6)
0209601  วิธีเชิงตัวเลขสำาหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6)
0209651  ฟิสิกส์นิวเคลียร์   3(3-0-6)
0209652  การวัดปริมาณและการป้องกันรังสี 3(2-3-4)
0209653  ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6)
0209654  ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3(3-0-6)
0209661  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6)
0209662  ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำา 3(3-0-6)
0209663  อิเล็กโทรเซรามิกส์ 3(3-0-6)
0209664  วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก 3(3-0-6)
0209671  เทคโนโลยีพลังงานรังสีอาทิตย์ 3(3-0-6)
0209672  เทคโนโลยีพลังงานลม 3(3-0-6)
0209683  หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 3(3-0-6)
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
0209691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2555

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 65
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95มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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คำาอธิบายรายวิชา

0209501  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
    Mathematical Physics 1
    ศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
พหุนามเลอช็องดร์ ฟังก์ชันเบสเซิล เซตของฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก ฟังก์ชัน
ของตัวแปรเชิงซ้อน และแคลคูลัสของการแปรผัน
0209502  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
    Mathematical Physics 2
    บุรพวิชา : 0209501  
    ศึกษาการแปลงเชิงปริพันธ์และการประยุกต์เวกเตอร์กับ
เมทริกซ์ การวิเคราะห์เทนเซอร์ ระเบียบวิธีการรบกวน ฟังก์ชันของ 
กรีน และระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
0209511  กลศาสตร์แบบฉบับ 3(3-0-6)
    Classical Mechanics 
    ศึกษากลศาสตร์ของอนุภาคและระบบอนุภาค กลศาสตร์
แบบลากรานจ ์หลกัการผนัแปร สมการแฮมิลตนั การแปลงแบบบัญญตั ิ
ทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบิ และการแกว่งน้อยๆ
0209521  ฟิสิกส์เชิงสถิติ   3(3-0-6)
    Statistical Physics
    ศกึษาออนซอมเบลิเชงิสถติ ิกฎอณุหพลวตั พารามเิตอร์มห
ทรรศนแ์ละการวดั ฟงัก์ชันแบ่งก้ันและสมบตั ิทฤษฎีบทการแบ่งกัน้ทีเ่ทา่
กัน ภาวะแม่เหล็กพารา สถิติเชิงควอนตัมของแก๊ส และการเปลี่ยนเฟส
0209531  พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 1 3(3-0-6)
    Classical Electrodynamics 1
    ศกึษาไฟฟา้สถติและแม่เหลก็สถิต สนามท่ีข้ึนกบัเวลา และ
สมการแมกซเ์วลล ์คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้แบบระนาบ ทอ่นำาคลืน่ และโพรง
กำาทอน สัมพัทธภาพพิเศษ และพลศาสตร์ไฟฟ้าเบื้องต้น

0209532  พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 2 3(3-0-6)
    Classical Electrodynamics 2
    บุรพวิชา : 0209531 
    ศึกษาการแผ่รังสีของประจุที่กำาลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 
การชนกันระหว่างอนุภาคที่มีประจุ พลาสมา พลศาสตร์ไฟฟ้าของ
ตวักลางทีต่อ่เนือ่ง สนามพหขุัว้และการแผร่งัส ีการกระเจงิและการเลีย้ว
เบน
0209551  กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6)
    Quantum Mechanics 1
    ศึกษาสมการชเรอดิงเงอร์ในสามมิติ ฟังก์ชันพิเศษและตัว
ดำาเนนิการ โมเมนตมัเชงิมมุ เวกเตอรส์ถานะและสญักรณด์แิรก สมการ
ชเรอดิงเงอร์เชิงทรงกลม  ฟังก์ชันคลื่นในกรณีระบบมีอนุภาคเกินหนึ่ง
อนุภาค  สปินและตัวดำาเนินการสปิน และสมการดิแรก
0209552  กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6)
    Quantum Mechanics 2
    บุรพวิชา : 0209551
    ศกึษาอนภุาคทีเ่หมอืนกัน ผลเฉลยโดยประมาณ สเปกโทรส- 
โกปีเชิงอะตอม การรบกวนที่ขึ้นกับเวลาและการแผ่รังสี โครงสร้างและ
สเปกตรัมเชิงโมเลกุล และทฤษฎีการกระเจิง
0209601  วิธีเชิงตัวเลขสำาหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6)
    Numerical Methods for Physics
    ศึกษาผลเฉลยของสมการพีชคณิตเชิงเส้น การหารากของ
สมการไม่เชิงเส้น การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการอนุพันธ์สามัญและสมการอนุพันธ์ย่อย และฟังก์ชัน
พิเศษ

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาบังคับ 9  วิชาบังคับ 6
0209501 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 0209521 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6)
0209511 กลศาสตร์แบบฉบับ  3(3-0-6) 0209551 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6)
0209531 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ 1 3(3-0-6)  วิชาเลือก 3
 วิชาเลือก              3 0209...… ………………………………….. 3(........)
0209..… ………………………………….. 3(........)
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาบังคับ 1  วิชาบังคับ 1
0209681 สัมมนาฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 0209682 สัมมนาฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
 วิชาเลือก 3  วิทยานิพนธ์ 6
0209..… ………………………………….. 3(........) 0209691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
 วิทยานิพนธ์ 6
0209691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 6(0-18-0)
   รวมหน่วยกิต   10   รวมหน่วยกิต   7

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

หมายเหตุ :  รายวิชา 0209691 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียน จำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ เมื่อสอบ 
  ปากเปล่าแล้วเสร็จ

แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)
วิชาเอกฟิสิกส์ 

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 1  วิชาบังคับ 1
	 0209681	 สัมมนาฟิสิกส์	1	 1(0-3-1)	 0209682	 สัมมนาฟิสิกส์	2	 1(0-3-1)
  วิทยานิพนธ์ 6  วิทยานิพนธ์ 6
	 0209691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 6(0-18-0)	 0209691	 วิทยานิพนธ์			(ครั้งที่	2	)	 6(0-18-0)
  วิชาเลือก 6    
	 0209……	 ................................	 3(...........)	 	 	 	
	 0209……	 ................................	 3(...........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 13  รวมหน่วยกิต 7

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 9   วิชาบังคับ  6
	 0209501	 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์	1	 3(3-0-6)	 0209521	 ฟิสิกส์เชิงสถิติ	 3(3-0-6)
	 0209511	 กลศาสตร์แบบฉบับ	 3(3-0-6)	 0209551	 กลศาสตร์ควอนตัม	1	 3(3-0-6)
	 0209531	 พลศาสตร์ไฟฟ้าแบบฉบับ	1	 3(3-0-6)  วิชาเลือก 3
	 	 	 	 0205……	 ................................	 3(...........)

  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาฟิสิกส์  (วิทยาเขตพัทลุง) 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255966
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มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255896
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 99

0209651  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  3(3-0-6)
    Nuclear Physics
    ศกึษาขนาดและมวลของนวิเคลยีส แรงนวิเคลียร ์แรงคลูอม
บแ์ละนวิไคลดก์ระจกเงา สมมาตรประจแุละการไม่ข้ึนกับประจุของแรง
นิวเคลียร์ สมบัติเชิงแม่เหล็กของนิวไคลด์ นิวเคลียสในสภาพแก๊สเฟร์มี
นวิเคลยีสในสภาพสสารนวิเคลยีร ์แบบจำาลองของนวิเคลยีส และทฤษฎี
ปฏิกิริยานิวเคลียร์
0209652  การวัดปริมาณและการป้องกันรังสี 3(2-3-4)
    Dosimetry and Radiation Protection
    ศึกษาการดูดกลืนพลังงานในอากาศและตัวกลางอื่น 
แนวคิดเรื่องปริมาณการดูดกลืน การวัดปริมาณรังสี การวัดกระแสที่
เกิดจากการแตกตัวเป็นไอออน แหล่งกำาเนิดรังสีแกมมา การดูดกลืน
และการกระเจิงรังสีแกมมาในน้ำาและเนื้อเยื่อ การวัดเทอร์โมลูมิเนส
เซนซ์ ผลกระทบเชิงชีววิทยาในการแตกตัวเป็นไอออนท่ีเกิดจากรังสี 
การคำานวณความเสี่ยง การควบคุมและป้องกันการรับรังสีของบุคคล
อาชีพที่ต้องรับรังสี การเก็บรักษาและการทำาลายสารกัมมันตรังสี และ
ฝึกปฏิบัติ
0209653  ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6)
    Elementary Particle Physics
    ศึกษาสมบัติของอนุภาคมูลฐาน หลักการไม่แปรผันและ
กฎการคงตัว อันตรกิริยาแบบอ่อนและอันตรกิริยาแบบรุนแรง ทฤษฎี
เกจ และการจำาแนกประเภทของอนุภาคมูลฐาน

0209654  ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3(3-0-6)
    Astrophysics
    ศึกษาทฤษฎีบิกแบง ดาราจักร การแผ่รังสีและการส่งผ่าน
ความร้อน การสังเคราะห์ธาตุทางนิวเคลียร์ วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ 
การสร้างพลังงานในดาว การเสื่อมสลายของดาว ซุปเปอร์โนวา และ
ตัวกลางในอวกาศระหว่างดาว
0209661  ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6)
    Solid State Physics
    ศึกษาโครงสร้างผลึก แลตทิซส่วนกลับ การหาโครงสร้าง
ของผลึกโดยอาศัยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ปรากฏการณ์โฟนอน 
โครงสร้างแถบพลังงาน ผิวเฟร์มีของสารกึ่งตัวนำาและโลหะ การจำาแนก
ประเภทของของแข็ง พลงังานเชือ่มแนน่ ความลม้เหลวของแบบจำาลอง
สถิต ทฤษฎีแบบฉบับของผลึกฮาร์มอนิก และการประยุกต์
0209662  ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำา 3(3-0-6)
    Semiconductor Physics
    ศึกษาสมบัติมูลฐานของสารก่ึงตัวนำา โครงสร้างแถบ
พลังงานและการประมาณมวลยังผล สารเจือและความไม่สมบูรณ์
ในผลึก สถิติที่ใช้ในปรากฏการณ์ขนส่ง การขนส่งอิเล็กตรอนในผลึก
และฟิล์มบาง ผลกระทบของสนามความเข้มสูงและผลเชิงควอนตัมใน
การขนส่ง ผลเชิงความร้อนและเชิงแสงในสารกึ่งตัวนำา การกระเจิง การ 
ดักจับและการรวมตัวกันใหม่ และสารกึ่งตัวนำาอสัณฐาน

0209663  อิเล็กโทรเซรามิกส์ 3(3-0-6)
    Electroceramics
    ศึกษาสิ่งประดิษฐ์เซรามิก การนำาไฟฟ้า ค่าคงที่ไดอิเล็ก
ทริกของเซรามิก ลักษณะเซรามิกที่เป็นพิโซอิเล็กทริกและการนำาความ
ร้อน และการประยุกต์อิเล็กโทรเซรามิกส์
0209664  วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริก 3(3-0-6)
    Ferroelectric Materials
    ศกึษาสมบตักิายภาพและกระบวนการเตรยีมของวสัดเุฟอร์
โรอเิลก็ทรกิ อทิธิพลของโครงสร้างทางจุลภาคต่อสมบัติของวสัดเุพือ่นำา
ไปประยกุตใ์นสารเซรามกิพโิซอเิลก็ทรกิ วสัดแุมเ่หลก็ เซรามกิไมโครเวฟ 
และฟิล์มบางเฟอร์โรอิเล็กทริก 
0209671  เทคโนโลยีพลังงานรังสีอาทิตย์ 3(3-0-6)
    Solar Energy Technology
    ศึกษาการแผ่รังสีอาทิตย์ หลักการทำาความร้อนด้วยรังสี
อาทิตย์ หลักการทำางานของเซลล์สุริยะ การประยุกต์พลังงานรังสี
อาทิตย์ในกระบวนการทางความร้อน และการผลิตไฟฟ้า
0209672  เทคโนโลยีพลังงานลม 3(3-0-6)
    Wind Energy Technology
    ศึกษาปัจจัยการเกิดและสมบัติของลม การวิเคราะห์
ศักยภาพพลังงานลม หลักอากาศพลศาสตร์สำาหรับกังหันลม การ
ออกแบบใบพดัและระบบกังหนัลมท่ีเหมาะสมกับศกัยภาพพลงังานลม 
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์สำาหรับการติดตั้งกังหันลมและทุ่งกังหัน
ลม และการประยุกต์กังหันลมกับระบบพลังงานรูปแบบต่างๆ
0209681  สัมมนาฟิสิกส์ 1  1(0-3-0)
    Seminar in Physics 1
    สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย หรือเรื่องที่ค้นพบ
ใหม่ในทางฟิสิกส์ ศึกษาและค้นคว้าจากวารสาร หรือเอกสารวิชาการ 
หรือจากงานวิจัยเพื่อนำาเสนอและตอบข้อซักถาม
0209682  สัมมนาฟิสิกส์ 2  1(0-3-0)
    Seminar in Physics 2
    บูรพวิชา : 0209681
    สมัมนาในหวัขอ้ทีน่า่สนใจและทนัสมยั หรอืเปน็เรือ่งฟิสกิส์
ที่ค้นพบใหม่ทางฟิสิกส์และไม่ซ้ำากับหัวข้อในรายวิชาสัมมนาฟิสิกส์ 1 
ศึกษาและค้นคว้าจากวารสาร หรือเอกสารวิชาการ หรือจากงานวิจัย
เพื่อนำาเสนอและตอบข้อซักถาม 
0209683  หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 3(3-0-6)
    Special Topics in Physics
    ศึกษาหัวข้อฟิสิกส์ที่ทันสมัย ภายใต้ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
0209691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ศกึษาคน้ควา้และทำาวจัิยทางดา้นฟสิกิส ์สามารถตีพมิพใ์น
วารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการท่ีมผีูท้รงคณุวฒุกิลัน่กรองหรอืนำาเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา พ.ศ. 2557

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
	 คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญา
	 เข้าใจวิทยาศาสตร์	สามารถบูรณาการองค์ความรู้		นำาไปสู่การพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค์หลักสูตร
	 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา	ท่ีมีจรรยาบรรณ
คุณธรรม	จริยธรรม	ความรับผิดชอบ	และมีคุณลักษณะดังน้ี
	 1.	มีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องและสมสมัย
	 2.	มีความรู้และทักษะการวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา
	 3.	สามารถใช้เทคโนโลยี	และพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา
	 4.	สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่สังคม
โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา	จำานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต		ตามโครงสร้างดังน้ี
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาพื้นฐาน จำานวน  9  หน่วยกิต
	 วิชาพื้นฐานทางการวิจัย	 จำานวน		 3		 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรศึกษา	 จำานวน		 6		 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอก  จำานวน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
	 วิชาบังคับ		 จำานวน	 9		 หน่วยกิต
	 วิชาเลือก	 จำานวน	ไม่น้อยกว่า 6		 หน่วยกิต
หมวดวิทยานิพนธ์ จำานวน 12 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร 
หมวดวิชาพื้นฐาน  9 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานทางการวิจัย  3 หน่วยกิต
0226511		 วิธีวิทยาการวิจัย	 	 	 3(2-2-5)
 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรศึกษา  6 หน่วยกิต
0226512	 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา	 	 3(2-2-5)

0226513	 ปรัชญาวิทยาศาสตร์	 	 	 2(2-0-4)
0226514	 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา		 	 1(0-2-1)
หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ ให้เลือกเรียนรายวิชา ตามกลุ่มวิชาเอก ต่อไปนี้ 9 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาชีววิทยา
0226521	 ชีววิทยาศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
0226522	 ชีววิทยาบูรณาการ	1	 	 	 3(3-0-6)
0226523	 ชีววิทยาบูรณาการ	2	 	 	 3(2-2-5)
 กลุ่มวิชาเคมี
0226531	 เคมีศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
0226532	 เคมีบูรณาการ	1	 	 	 3(3-0-6)
0226533	 เคมีบูรณาการ	2	 	 	 3(2-2-5)
 กลุ่มวิชาฟิสิกส์
0226541	 ฟิสิกส์ศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
0226542	 ฟิสิกส์บูรณาการ	1	 	 	 3(3-0-6)
0226543	 ฟิสิกส์บูรณาการ	2	 	 	 3(2-2-5)
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
0226611	 การประดิษฐ์และซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	 	 3(2-2-5)
0226612	 การเขียนทางวิทยาศาสตร์	 	 	 3(2-2-5)
0226613	 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์	 	 3(3-0-6)
0226621	 จีโนมมนุษย์และชีวสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 	 3(2-2-5)
0226622	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา	 	 3(2-2-5)
0226631	 พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)
0226632	 เคมีชีวอนินทรีย์เพื่อการศึกษา	 	 	 3(3-0-6)
0226641	 ฟิสิกส์แผนใหม่เพื่อการศึกษา	 	 	 3(3-0-6)
0226642	 กลศาสตร์แบบฉบับเพื่อการศึกษา	 	 3(3-0-6)
0226643	 โลกและดาราศาสตร์เพื่อการศึกษา	 	 3(3-0-6)
หมวดวิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต
 แผน ก แบบ ก 2
0226691	 วิทยานิพนธ์	 	 	12(0-36-0)

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาพื้นฐานทางการวิจัย 3  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรศึกษา 3

	 0226511	 วิธีวิทยาการวิจัย	 3(2-2-5)	 0226512	 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา	 3(2-2-5)

  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรศึกษา 3  วิชาบังคับ  6

	 0226513	 ปรัชญาวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)	 	 กลุ่มวิชาชีววิทยา 6

	 0226514	 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา		 1(0-2-1)	 0226521	 ชีววิทยาศึกษา	 3(2-2-5)

  วิชาบังคับ  3 0226523 ชีววิทยาบูรณาการ 2 3(2-2-5)

  กลุ่มวิชาชีววิทยา 3  กลุ่มวิชาเคมี 6

	 0226522	 ชีววิทยาบูรณาการ	1	 3(3-0-6)	 0226531	 เคมีศึกษา	 3(2-2-5)

  กลุ่มวิชาเคมี 3 0226533 เคมีบูรณาการ 2 3(2-2-5)

	 0226532	 เคมีบูรณาการ	1	 3(3-0-6)	 	 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 6

  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 3 0226541 ฟิสิกส์ศึกษา 3(2-2-5)

	 0226542	 ฟิสิกส์บูรณาการ	1	 3(3-0-6)	 0226543	 ฟิสิกส์บูรณาการ	2	 3(2-2-5)

  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  (วิทยาเขตสงขลา)
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  (วิทยาเขตสงขลา)

แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59

  วิชาพื้นฐานทางการวิจัย 3   วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรศึกษา 4
0226511 วิธีวิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 0226512 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรศึกษา 2 0226514 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1(0-2-1)
0226513 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)   วิชาบังคับ 3
  วิชาบังคับ 6   กลุ่มวิชาชีววิทยา 3
  กลุ่มวิชาชีววิทยา 6 0226523 ชีววิทยาบูรณาการ 2 3(2-2-5)
0226521 ชีววิทยาศึกษา 3(2-2-5)   กลุ่มวิชาเคมี 3
0226522 ชีววิทยาบูรณาการ 1 3(3-0-6) 0226533 เคมีบูรณาการ 2 3(2-2-5)
  กลุ่มวิชาเคมี 6   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 3
0226531 เคมีศึกษา 3(2-2-5) 0226543 ฟิสิกส์บูรณาการ 2 3(2-2-5)
0226532 เคมีบูรณาการ 1 3(3-0-6)   วิชาเลือก 3
  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 6 0226..... ................................................. 3(............)
0226541 ฟิสิกส์ศึกษา 3(2-2-5)    
0226542 ฟิสิกส์บูรณาการ 1 3(3-0-6)    
  รวมหน่วยกิต 11     รวมหน่วยกิต 10

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60

  วิชาเลือก 3   วิทยานิพนธ์ 6
0226..... ................................................. 3(............) 0226691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
  วิทยานิพนธ์ 6    
0226691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 6(0-18-0)    
  รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  (วิทยาเขตสงขลา)
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคพิเศษ) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59

  วิชาพื้นฐานทางการวิจัย 3   วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรศึกษา 3
0226511 วิธีวิทยาการวิจัย 3(2-2-5) 0226512 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรศึกษา 2   วิชาบังคับ 3
0226513 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)   กลุ่มวิชาชีววิทยา 3
  วิชาบังคับ 3 0226522 ชีววิทยาบูรณาการ 1 3(3-0-6)
  กลุ่มวิชาชีววิทยา 3 กลุ่มวิชาเคมี 3
0226521 ชีววิทยาศึกษา 3(2-2-5) 0226532 เคมีบูรณาการ 1 3(3-0-6)
  กลุ่มวิชาเคมี 3 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 3
0226531 เคมีศึกษา 3(2-2-5) 0226542 ฟิสิกส์บูรณาการ 1 3(3-0-6)
  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 3 วิชาเลือก
0226541 ฟิสิกส์ศึกษา 3(2-2-5) 0226...... .................................................. 3(........)
  รวมหน่วยกิต 8   รวมหน่วยกิต 9

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/59

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรศึกษา 1
0226514 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา 1(0-2-1)

วิชาบังคับ 3
กลุ่มชีววิทยา 3

0226523 ชีววิทยาบูรณาการ 2 3(2-2-5)
กลู่มวิชาเคมี 3

0226533 เคมีบูรณาการ 2 3(2-2-5)
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 3

0226543 ฟิสิกส์บูรณาการ 2 3(2-2-5)
  รวมหน่วยกิต 4

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60

  วิชาเลือก 3   วิทยานิพนธ์ 6
0226..... ................................................. 3(............) 0226691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
  วิทยานิพนธ์ 6    
0226691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 6(0-18-0)    
  รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
109มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คำาอธิบายรายวิชา

0226511 วิธีวิทยาการวิจัย      3(2-2-5)
  Research Methodology
	 	 ความรู้พ้ืนฐานของการวิจัย		การออกแบบการวิจัย		เครื่องมือ
และการตรวจสอบคุณภาพสำาหรับการวิจัย		สถิติที่สำาคัญสำาหรับการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษา	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป	การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย		การเขียนบทความวิจัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย	และฝึกปฏิบัติ
0226512 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา      3(2-2-5)
  Innovations in Science Education 
	 	 ศึกษาการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี	21	รวมทั้งนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรศึกษา	วิเคราะห์และสังเคราะห์	นวัตกรรมท่ีสร้างจากการบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	ฝึกออกแบบและ
สร้างนวัตกรรม	ทดลองใช้	และประเมินคุณภาพ
0226513 ปรัชญาวิทยาศาสตร์       2(2-0-4)
  Philosophy of Science
	 	 แนวคิดทางปรัชญา	ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	วิวัฒนาการ
ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์	ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์
ในช่วงเวลาต่าง	ๆ	วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีต่อแนวคิดทางปรัชญา
และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
0226514 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา      1(0-2-1)
  Seminar in Science Education 
	 	 แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ศึกษา	วิเคราะห์	และ
ประเมินผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
สังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นท่ีน่าสนใจ	เขียนรายงานและนำาเสนอโดย
วิธีสัมมนา
0226521 ชีววิทยาศึกษา      3(2-2-5)
  Biology Education
	 	 วิเคราะห์เน้ือหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
ชีววิทยา	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านชีววิทยา		การเลือกใช้
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางชีววิทยา
0226522 ชีววิทยาบูรณาการ 1      3(3-0-6)
  Integrative Biology 1
	 	 ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของระบบชีวิตท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประกอบท่ีมีชีวิตกับส่วนประกอบท่ีไม่มีชีวิต	ตั้งแต่ระดับเคมี
ระดับชีวภาพ	และระดับนิเวศ	โดยเน้นการบูรณาการท้ังด้านโครงสร้าง	หน้าที่
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนา

0226523 ชีววิทยาบูรณาการ 2      3(2-2-5)
  Integrative Biology 2
	 	 การเรียนรู้ชีววิทยาเชิงบูรณาการที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตปัจจุบันในสังคมเมืองและสังคมชนบท	ด้านโภชนาการ		เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม	และส่ิงแวดล้อม	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการ
เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226531 เคมีศึกษา      3(2-2-5)
  Chemistry Education
	 	 วิเคราะห์เน้ือหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
เคมี	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านเคมี		การเลือกใช้นวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางเคมี
0226532 เคมีบูรณาการ 1   3(3-0-6)
  Integrative Chemistry 1 
	 	 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการความรู้ทางเคมี	และศาสตร์อื่นท่ี
เก่ียวข้อง	โดยศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบัติทาง
กายภาพ	ทางเคมี	โครงสร้าง	ปฏิกิริยา	และเทคนิคการวิเคราะห์สาร	และ
การประยุกต์ความรู้ทางเคมีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต	โดยระดมความคิด
ผ่านการเสวนา
0226533 เคมีบูรณาการ 2    3(2-2-5)
  Integrative Chemistry 2 
	 	 การเรียนรู้เคมีเชิงบูรณาการท่ีสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต
ปัจจุบันในสังคมเมืองและสังคมชนบท	ด้านโภชนาการ		เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการ
เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226541 ฟิสิกส์ศึกษา   3(2-2-5)
  Physics Education
	 	 วิเคราะห์เนื้อหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
เคมี	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านฟิสิกส์	การเลือกใช้นวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางฟิสิกส์
0226542 ฟิสิกส์บูรณาการ 1   3(3-0-6)
  Integrative Physics 1
	 	 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ	โดยมี
ฟิสิกส์เป็นแกนกลาง		ชีวฟิสิกส์เน้นความรู้ทางฟิสิกส์ไปอธิบายโครงสร้าง
ของส่ิงมีชีวิตและกระบวนการภายในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต		แรงและผลของแรง
ในสิ่งมีชีวิต	ไบโอเซนเซอร์	กระแสไฟฟ้าชีวภาพ		เคมีฟิสิกส์เน้นการนำาความรู้
ฟิสิกส์ไปอธิบายเน้ือหาทางเคมี		โครงสร้างอะตอม	ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
อุณหพลศาสตร์	สารละลายอิเล็กโทรไลต์	และเซลล์ไฟฟ้าเคมี	โดยระดม
ความคิดผ่านการเสวนา

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาเลือก 6  วิทยานิพนธ์ 8
	 0226.....	 .................................................	 3(............)	 0226691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 8(0-24-0)
	 0226.....	 .................................................	 3(............)	 	 	
 
  วิทยานิพนธ์ 4    
	 0226691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 4(0-12-0)

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
109มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คำาอธิบายรายวิชา

0226511 วิธีวิทยาการวิจัย      3(2-2-5)
  Research Methodology
	 	 ความรู้พ้ืนฐานของการวิจัย		การออกแบบการวิจัย		เครื่องมือ
และการตรวจสอบคุณภาพสำาหรับการวิจัย		สถิติที่สำาคัญสำาหรับการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษา	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป	การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย		การเขียนบทความวิจัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย	และฝึกปฏิบัติ
0226512 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา      3(2-2-5)
  Innovations in Science Education 
	 	 ศึกษาการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี	21	รวมทั้งนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรศึกษา	วิเคราะห์และสังเคราะห์	นวัตกรรมท่ีสร้างจากการบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	ฝึกออกแบบและ
สร้างนวัตกรรม	ทดลองใช้	และประเมินคุณภาพ
0226513 ปรัชญาวิทยาศาสตร์       2(2-0-4)
  Philosophy of Science
	 	 แนวคิดทางปรัชญา	ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	วิวัฒนาการ
ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์	ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์
ในช่วงเวลาต่าง	ๆ	วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิดทางปรัชญา
และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
0226514 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา      1(0-2-1)
  Seminar in Science Education 
	 	 แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ศึกษา	วิเคราะห์	และ
ประเมินผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
สังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นท่ีน่าสนใจ	เขียนรายงานและนำาเสนอโดย
วิธีสัมมนา
0226521 ชีววิทยาศึกษา      3(2-2-5)
  Biology Education
	 	 วิเคราะห์เน้ือหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
ชีววิทยา	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านชีววิทยา		การเลือกใช้
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางชีววิทยา
0226522 ชีววิทยาบูรณาการ 1      3(3-0-6)
  Integrative Biology 1
	 	 ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของระบบชีวิตท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประกอบที่มีชีวิตกับส่วนประกอบท่ีไม่มีชีวิต	ตั้งแต่ระดับเคมี
ระดับชีวภาพ	และระดับนิเวศ	โดยเน้นการบูรณาการท้ังด้านโครงสร้าง	หน้าที่
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนา

0226523 ชีววิทยาบูรณาการ 2      3(2-2-5)
  Integrative Biology 2
	 	 การเรียนรู้ชีววิทยาเชิงบูรณาการท่ีสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตปัจจุบันในสังคมเมืองและสังคมชนบท	ด้านโภชนาการ		เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการ
เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226531 เคมีศึกษา      3(2-2-5)
  Chemistry Education
	 	 วิเคราะห์เน้ือหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
เคมี	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านเคมี		การเลือกใช้นวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางเคมี
0226532 เคมีบูรณาการ 1   3(3-0-6)
  Integrative Chemistry 1 
	 	 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการความรู้ทางเคมี	และศาสตร์อื่นท่ี
เก่ียวข้อง	โดยศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบัติทาง
กายภาพ	ทางเคมี	โครงสร้าง	ปฏิกิริยา	และเทคนิคการวิเคราะห์สาร	และ
การประยุกต์ความรู้ทางเคมีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต	โดยระดมความคิด
ผ่านการเสวนา
0226533 เคมีบูรณาการ 2    3(2-2-5)
  Integrative Chemistry 2 
	 	 การเรียนรู้เคมีเชิงบูรณาการท่ีสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต
ปัจจุบันในสังคมเมืองและสังคมชนบท	ด้านโภชนาการ		เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการ
เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226541 ฟิสิกส์ศึกษา   3(2-2-5)
  Physics Education
	 	 วิเคราะห์เนื้อหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
เคมี	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านฟิสิกส์	การเลือกใช้นวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางฟิสิกส์
0226542 ฟิสิกส์บูรณาการ 1   3(3-0-6)
  Integrative Physics 1
	 	 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ	โดยมี
ฟิสิกส์เป็นแกนกลาง		ชีวฟิสิกส์เน้นความรู้ทางฟิสิกส์ไปอธิบายโครงสร้าง
ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต		แรงและผลของแรง
ในสิ่งมีชีวิต	ไบโอเซนเซอร์	กระแสไฟฟ้าชีวภาพ		เคมีฟิสิกส์เน้นการนำาความรู้
ฟิสิกส์ไปอธิบายเน้ือหาทางเคมี		โครงสร้างอะตอม	ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
อุณหพลศาสตร์	สารละลายอิเล็กโทรไลต์	และเซลล์ไฟฟ้าเคมี	โดยระดม
ความคิดผ่านการเสวนา

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาเลือก 6  วิทยานิพนธ์ 8
	 0226.....	 .................................................	 3(............)	 0226691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 8(0-24-0)
	 0226.....	 .................................................	 3(............)	 	 	
 
  วิทยานิพนธ์ 4    
	 0226691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 4(0-12-0)

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
109มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คำาอธิบายรายวิชา

0226511 วิธีวิทยาการวิจัย      3(2-2-5)
  Research Methodology
	 	 ความรู้พ้ืนฐานของการวิจัย		การออกแบบการวิจัย		เครื่องมือ
และการตรวจสอบคุณภาพสำาหรับการวิจัย		สถิติที่สำาคัญสำาหรับการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษา	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป	การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย		การเขียนบทความวิจัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย	และฝึกปฏิบัติ
0226512 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา      3(2-2-5)
  Innovations in Science Education 
	 	 ศึกษาการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี	21	รวมทั้งนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรศึกษา	วิเคราะห์และสังเคราะห์	นวัตกรรมท่ีสร้างจากการบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	ฝึกออกแบบและ
สร้างนวัตกรรม	ทดลองใช้	และประเมินคุณภาพ
0226513 ปรัชญาวิทยาศาสตร์       2(2-0-4)
  Philosophy of Science
	 	 แนวคิดทางปรัชญา	ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	วิวัฒนาการ
ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์	ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์
ในช่วงเวลาต่าง	ๆ	วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิดทางปรัชญา
และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
0226514 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา      1(0-2-1)
  Seminar in Science Education 
	 	 แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ศึกษา	วิเคราะห์	และ
ประเมินผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
สังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นท่ีน่าสนใจ	เขียนรายงานและนำาเสนอโดย
วิธีสัมมนา
0226521 ชีววิทยาศึกษา      3(2-2-5)
  Biology Education
	 	 วิเคราะห์เน้ือหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
ชีววิทยา	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านชีววิทยา		การเลือกใช้
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางชีววิทยา
0226522 ชีววิทยาบูรณาการ 1      3(3-0-6)
  Integrative Biology 1
	 	 ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของระบบชีวิตท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประกอบที่มีชีวิตกับส่วนประกอบท่ีไม่มีชีวิต	ตั้งแต่ระดับเคมี
ระดับชีวภาพ	และระดับนิเวศ	โดยเน้นการบูรณาการท้ังด้านโครงสร้าง	หน้าที่
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนา

0226523 ชีววิทยาบูรณาการ 2      3(2-2-5)
  Integrative Biology 2
	 	 การเรียนรู้ชีววิทยาเชิงบูรณาการท่ีสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตปัจจุบันในสังคมเมืองและสังคมชนบท	ด้านโภชนาการ		เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการ
เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226531 เคมีศึกษา      3(2-2-5)
  Chemistry Education
	 	 วิเคราะห์เน้ือหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
เคมี	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านเคมี		การเลือกใช้นวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางเคมี
0226532 เคมีบูรณาการ 1   3(3-0-6)
  Integrative Chemistry 1 
	 	 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการความรู้ทางเคมี	และศาสตร์อื่นท่ี
เก่ียวข้อง	โดยศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบัติทาง
กายภาพ	ทางเคมี	โครงสร้าง	ปฏิกิริยา	และเทคนิคการวิเคราะห์สาร	และ
การประยุกต์ความรู้ทางเคมีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต	โดยระดมความคิด
ผ่านการเสวนา
0226533 เคมีบูรณาการ 2    3(2-2-5)
  Integrative Chemistry 2 
	 	 การเรียนรู้เคมีเชิงบูรณาการท่ีสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต
ปัจจุบันในสังคมเมืองและสังคมชนบท	ด้านโภชนาการ		เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการ
เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226541 ฟิสิกส์ศึกษา   3(2-2-5)
  Physics Education
	 	 วิเคราะห์เนื้อหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
เคมี	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านฟิสิกส์	การเลือกใช้นวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางฟิสิกส์
0226542 ฟิสิกส์บูรณาการ 1   3(3-0-6)
  Integrative Physics 1
	 	 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ	โดยมี
ฟิสิกส์เป็นแกนกลาง		ชีวฟิสิกส์เน้นความรู้ทางฟิสิกส์ไปอธิบายโครงสร้าง
ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต		แรงและผลของแรง
ในสิ่งมีชีวิต	ไบโอเซนเซอร์	กระแสไฟฟ้าชีวภาพ		เคมีฟิสิกส์เน้นการนำาความรู้
ฟิสิกส์ไปอธิบายเน้ือหาทางเคมี		โครงสร้างอะตอม	ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
อุณหพลศาสตร์	สารละลายอิเล็กโทรไลต์	และเซลล์ไฟฟ้าเคมี	โดยระดม
ความคิดผ่านการเสวนา

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาเลือก 6  วิทยานิพนธ์ 8
	 0226.....	 .................................................	 3(............)	 0226691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 8(0-24-0)
	 0226.....	 .................................................	 3(............)	 	 	
 
  วิทยานิพนธ์ 4    
	 0226691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 4(0-12-0)

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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0226543 ฟิสิกส์บูรณาการ 2   3(2-2-5)
  Integrative Physics 2
	 	 การเรียนรู้เชิงบูรณาการของฟิสิกส์ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตปัจจุบัน	ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม
โลก	การนำาหลักการทางฟิสิกส์ไปพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่างๆ	นาโนเทคโนโลยี
การสื่อสาร	การขนส่ง	การพลังงาน	และเทคโนโลยีทางการแพทย์	โดยระดม
ความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการเพื่อค้นหาแนวทางการปรับตัวท่ีเหมาะสม
ในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226611 การประดิษฐ์และซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  3(2-2-5)
  Invention and Maintenance of Scientific Materials
	 	 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับวัสดุ		การประดิษฐ์และ
ซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์		การนำาความรู้มาประดิษฐ์	ซ่อมบำารุงอุปกรณ์
และประยุกต์เพื่อการใช้งาน	และฝึกปฏิบัติ
0226612 การเขียนทางวิทยาศาสตร์    3(2-2-5)
  Scientific Writing
	 	 การเขียนบทความวิจัย	บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่
พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	และฝึกปฏิบัติ
0226613 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6)
  Current Topics in Science
	 	 หัวข้อทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน	ค้นคว้าและอภิปราย
ร่วมกัน	
0226621 จีโนมมนุษย์และชีวสารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(2-2-5)
  Human Genome and Bioinformatics for Education
	 	 ความก้าวหน้าและความสำาคัญของจีโนมมนุษย์	สำารวจลำาดับ
เบสในจีโนมมนุษย์และการใช้ชีวสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลสำาหรับการ
ดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างย่ังยืน	วิเคราะห์	สังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
และฝึกปฏิบัติ	รวมทั้งฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน
0226622 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
  Natural Resources and Environment for Education
	 	 ทรัพยากรธรรมชาติ		การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	นโยบายของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง	การวิเคราะห์คุณภาพและ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	และพัฒนากระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับภูมินิเวศสู่ความย่ังยืน	รวมท้ังจัดให้มี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน

0226631 พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Biological Polymer for Education
	 	 ประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุทางธรรมชาติ	สารชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
กลุ่มพอลิเมอร์ธรรมชาติท่ีผ่านกระบวนการปรับปรุงทางเคมี		ผลของการ
ดัดแปลงการเข้ากันได้ทางชีวภาพ	ความสามารถในการเสื่อมสลายได้และ
สมบัติท่ีต้องการอ่ืน	ๆ	ของผลิตภัณฑ์	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226632 เคมีชีวอนินทรีย์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Bioinoganic Chemistry for Education
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสารอนินทรีย์กับระบบชีวภาพ	บทบาท
และหน้าท่ีของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ	การประยุกต์สารเชิงซ้อนของ
โลหะในระบบชีวภาพ	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226641 ฟิสิกส์แผนใหม่เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Modern Physics for Education
	 	 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ		ฟิสิกส์เชิงสถิติ		ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน	ฟิสิกส์นิวเคลียร์	และจักรวาลวิทยา	รวมท้ังสามารถ
นำาองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226642 กลศาสตร์แบบฉบับเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Classical Mechanics for Education
	 	 กลศาสตร์แบบนิวตันของอนุภาคและระบบอนุภาค	แคลคูลัส
ของการแปรผัน	หลักการแฮมิลตัน	โคออร์ดิเนตแบบทั่วไป	กลศาสตร์แบบ
ลากรานจ์	และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226643 โลกและดาราศาสตร์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Earth and Astronomy for Education
  วิเคราะห์โครงสร้างภายในโลก	สนามแม่เหล็กโลก	บรรยากาศ
ชีวภาค	ธรณีภาค	พลวัตของสนามแม่เหล็กโลก	ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลก	ระบบสุริยะ	กำาเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	เอกภพ
และการสังเกตเทหวัตถุบนท้องฟ้า	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
0226691 วิทยาพนธ์   12(0-36-0)
  Thesis
  ค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตรศึกษา
สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงวุฒิกลั่นกรอง
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558110

0226543 ฟิสิกส์บูรณาการ 2   3(2-2-5)
  Integrative Physics 2
	 	 การเรียนรู้เชิงบูรณาการของฟิสิกส์ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตปัจจุบัน	ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม
โลก	การนำาหลักการทางฟิสิกส์ไปพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่างๆ	นาโนเทคโนโลยี
การสื่อสาร	การขนส่ง	การพลังงาน	และเทคโนโลยีทางการแพทย์	โดยระดม
ความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการเพื่อค้นหาแนวทางการปรับตัวท่ีเหมาะสม
ในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226611 การประดิษฐ์และซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  3(2-2-5)
  Invention and Maintenance of Scientific Materials
	 	 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับวัสดุ		การประดิษฐ์และ
ซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์		การนำาความรู้มาประดิษฐ์	ซ่อมบำารุงอุปกรณ์
และประยุกต์เพื่อการใช้งาน	และฝึกปฏิบัติ
0226612 การเขียนทางวิทยาศาสตร์    3(2-2-5)
  Scientific Writing
	 	 การเขียนบทความวิจัย	บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่
พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	และฝึกปฏิบัติ
0226613 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6)
  Current Topics in Science
	 	 หัวข้อทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน	ค้นคว้าและอภิปราย
ร่วมกัน	
0226621 จีโนมมนุษย์และชีวสารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(2-2-5)
  Human Genome and Bioinformatics for Education
	 	 ความก้าวหน้าและความสำาคัญของจีโนมมนุษย์	สำารวจลำาดับ
เบสในจีโนมมนุษย์และการใช้ชีวสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลสำาหรับการ
ดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างย่ังยืน	วิเคราะห์	สังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
และฝึกปฏิบัติ	รวมทั้งฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน
0226622 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
  Natural Resources and Environment for Education
	 	 ทรัพยากรธรรมชาติ		การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	นโยบายของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง	การวิเคราะห์คุณภาพและ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	และพัฒนากระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับภูมินิเวศสู่ความย่ังยืน	รวมท้ังจัดให้มี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน

0226631 พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Biological Polymer for Education
	 	 ประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุทางธรรมชาติ	สารชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
กลุ่มพอลิเมอร์ธรรมชาติท่ีผ่านกระบวนการปรับปรุงทางเคมี		ผลของการ
ดัดแปลงการเข้ากันได้ทางชีวภาพ	ความสามารถในการเสื่อมสลายได้และ
สมบัติท่ีต้องการอ่ืน	ๆ	ของผลิตภัณฑ์	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226632 เคมีชีวอนินทรีย์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Bioinoganic Chemistry for Education
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสารอนินทรีย์กับระบบชีวภาพ	บทบาท
และหน้าท่ีของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ	การประยุกต์สารเชิงซ้อนของ
โลหะในระบบชีวภาพ	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226641 ฟิสิกส์แผนใหม่เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Modern Physics for Education
	 	 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ		ฟิสิกส์เชิงสถิติ		ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน	ฟิสิกส์นิวเคลียร์	และจักรวาลวิทยา	รวมท้ังสามารถ
นำาองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226642 กลศาสตร์แบบฉบับเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Classical Mechanics for Education
	 	 กลศาสตร์แบบนิวตันของอนุภาคและระบบอนุภาค	แคลคูลัส
ของการแปรผัน	หลักการแฮมิลตัน	โคออร์ดิเนตแบบทั่วไป	กลศาสตร์แบบ
ลากรานจ์	และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226643 โลกและดาราศาสตร์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Earth and Astronomy for Education
  วิเคราะห์โครงสร้างภายในโลก	สนามแม่เหล็กโลก	บรรยากาศ
ชีวภาค	ธรณีภาค	พลวัตของสนามแม่เหล็กโลก	ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลก	ระบบสุริยะ	กำาเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	เอกภพ
และการสังเกตเทหวัตถุบนท้องฟ้า	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
0226691 วิทยาพนธ์   12(0-36-0)
  Thesis
  ค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตรศึกษา
สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงวุฒิกลั่นกรอง
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558110

0226543 ฟิสิกส์บูรณาการ 2   3(2-2-5)
  Integrative Physics 2
	 	 การเรียนรู้เชิงบูรณาการของฟิสิกส์ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตปัจจุบัน	ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม
โลก	การนำาหลักการทางฟิสิกส์ไปพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่างๆ	นาโนเทคโนโลยี
การสื่อสาร	การขนส่ง	การพลังงาน	และเทคโนโลยีทางการแพทย์	โดยระดม
ความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการเพื่อค้นหาแนวทางการปรับตัวท่ีเหมาะสม
ในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226611 การประดิษฐ์และซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  3(2-2-5)
  Invention and Maintenance of Scientific Materials
	 	 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับวัสดุ		การประดิษฐ์และ
ซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์		การนำาความรู้มาประดิษฐ์	ซ่อมบำารุงอุปกรณ์
และประยุกต์เพื่อการใช้งาน	และฝึกปฏิบัติ
0226612 การเขียนทางวิทยาศาสตร์    3(2-2-5)
  Scientific Writing
	 	 การเขียนบทความวิจัย	บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่
พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	และฝึกปฏิบัติ
0226613 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6)
  Current Topics in Science
	 	 หัวข้อทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน	ค้นคว้าและอภิปราย
ร่วมกัน	
0226621 จีโนมมนุษย์และชีวสารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(2-2-5)
  Human Genome and Bioinformatics for Education
	 	 ความก้าวหน้าและความสำาคัญของจีโนมมนุษย์	สำารวจลำาดับ
เบสในจีโนมมนุษย์และการใช้ชีวสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลสำาหรับการ
ดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างย่ังยืน	วิเคราะห์	สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
และฝึกปฏิบัติ	รวมทั้งฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน
0226622 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
  Natural Resources and Environment for Education
	 	 ทรัพยากรธรรมชาติ		การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	นโยบายของประเทศไทยที่เก่ียวข้อง	การวิเคราะห์คุณภาพและ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	และพัฒนากระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศสู่ความย่ังยืน	รวมท้ังจัดให้มี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน

0226631 พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Biological Polymer for Education
	 	 ประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุทางธรรมชาติ	สารชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
กลุ่มพอลิเมอร์ธรรมชาติท่ีผ่านกระบวนการปรับปรุงทางเคมี		ผลของการ
ดัดแปลงการเข้ากันได้ทางชีวภาพ	ความสามารถในการเสื่อมสลายได้และ
สมบัติท่ีต้องการอื่น	ๆ	ของผลิตภัณฑ์	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226632 เคมีชีวอนินทรีย์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Bioinoganic Chemistry for Education
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสารอนินทรีย์กับระบบชีวภาพ	บทบาท
และหน้าท่ีของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ	การประยุกต์สารเชิงซ้อนของ
โลหะในระบบชีวภาพ	รวมท้ังสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226641 ฟิสิกส์แผนใหม่เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Modern Physics for Education
	 	 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ		ฟิสิกส์เชิงสถิติ		ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน	ฟิสิกส์นิวเคลียร์	และจักรวาลวิทยา	รวมท้ังสามารถ
นำาองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226642 กลศาสตร์แบบฉบับเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Classical Mechanics for Education
	 	 กลศาสตร์แบบนิวตันของอนุภาคและระบบอนุภาค	แคลคูลัส
ของการแปรผัน	หลักการแฮมิลตัน	โคออร์ดิเนตแบบทั่วไป	กลศาสตร์แบบ
ลากรานจ์	และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226643 โลกและดาราศาสตร์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Earth and Astronomy for Education
  วิเคราะห์โครงสร้างภายในโลก	สนามแม่เหล็กโลก	บรรยากาศ
ชีวภาค	ธรณีภาค	พลวัตของสนามแม่เหล็กโลก	ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลก	ระบบสุริยะ	กำาเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	เอกภพ
และการสังเกตเทหวัตถุบนท้องฟ้า	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
0226691 วิทยาพนธ์   12(0-36-0)
  Thesis
  ค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตรศึกษา
สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงวุฒิกลั่นกรอง
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
109มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คำาอธิบายรายวิชา

0226511 วิธีวิทยาการวิจัย      3(2-2-5)
  Research Methodology
	 	 ความรู้พ้ืนฐานของการวิจัย		การออกแบบการวิจัย		เครื่องมือ
และการตรวจสอบคุณภาพสำาหรับการวิจัย		สถิติที่สำาคัญสำาหรับการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษา	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป	การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย		การเขียนบทความวิจัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย	และฝึกปฏิบัติ
0226512 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา      3(2-2-5)
  Innovations in Science Education 
	 	 ศึกษาการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี	21	รวมทั้งนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรศึกษา	วิเคราะห์และสังเคราะห์	นวัตกรรมท่ีสร้างจากการบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	ฝึกออกแบบและ
สร้างนวัตกรรม	ทดลองใช้	และประเมินคุณภาพ
0226513 ปรัชญาวิทยาศาสตร์       2(2-0-4)
  Philosophy of Science
	 	 แนวคิดทางปรัชญา	ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	วิวัฒนาการ
ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์	ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์
ในช่วงเวลาต่าง	ๆ	วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิดทางปรัชญา
และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
0226514 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา      1(0-2-1)
  Seminar in Science Education 
	 	 แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ศึกษา	วิเคราะห์	และ
ประเมินผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
สังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นท่ีน่าสนใจ	เขียนรายงานและนำาเสนอโดย
วิธีสัมมนา
0226521 ชีววิทยาศึกษา      3(2-2-5)
  Biology Education
	 	 วิเคราะห์เน้ือหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
ชีววิทยา	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านชีววิทยา		การเลือกใช้
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางชีววิทยา
0226522 ชีววิทยาบูรณาการ 1      3(3-0-6)
  Integrative Biology 1
	 	 ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของระบบชีวิตท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประกอบที่มีชีวิตกับส่วนประกอบท่ีไม่มีชีวิต	ตั้งแต่ระดับเคมี
ระดับชีวภาพ	และระดับนิเวศ	โดยเน้นการบูรณาการท้ังด้านโครงสร้าง	หน้าที่
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนา

0226523 ชีววิทยาบูรณาการ 2      3(2-2-5)
  Integrative Biology 2
	 	 การเรียนรู้ชีววิทยาเชิงบูรณาการท่ีสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตปัจจุบันในสังคมเมืองและสังคมชนบท	ด้านโภชนาการ		เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการ
เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226531 เคมีศึกษา      3(2-2-5)
  Chemistry Education
	 	 วิเคราะห์เน้ือหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
เคมี	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านเคมี		การเลือกใช้นวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางเคมี
0226532 เคมีบูรณาการ 1   3(3-0-6)
  Integrative Chemistry 1 
	 	 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการความรู้ทางเคมี	และศาสตร์อื่นท่ี
เก่ียวข้อง	โดยศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบัติทาง
กายภาพ	ทางเคมี	โครงสร้าง	ปฏิกิริยา	และเทคนิคการวิเคราะห์สาร	และ
การประยุกต์ความรู้ทางเคมีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต	โดยระดมความคิด
ผ่านการเสวนา
0226533 เคมีบูรณาการ 2    3(2-2-5)
  Integrative Chemistry 2 
	 	 การเรียนรู้เคมีเชิงบูรณาการท่ีสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต
ปัจจุบันในสังคมเมืองและสังคมชนบท	ด้านโภชนาการ		เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการ
เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226541 ฟิสิกส์ศึกษา   3(2-2-5)
  Physics Education
	 	 วิเคราะห์เนื้อหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
เคมี	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านฟิสิกส์	การเลือกใช้นวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางฟิสิกส์
0226542 ฟิสิกส์บูรณาการ 1   3(3-0-6)
  Integrative Physics 1
	 	 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ	โดยมี
ฟิสิกส์เป็นแกนกลาง		ชีวฟิสิกส์เน้นความรู้ทางฟิสิกส์ไปอธิบายโครงสร้าง
ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต		แรงและผลของแรง
ในสิ่งมีชีวิต	ไบโอเซนเซอร์	กระแสไฟฟ้าชีวภาพ		เคมีฟิสิกส์เน้นการนำาความรู้
ฟิสิกส์ไปอธิบายเน้ือหาทางเคมี		โครงสร้างอะตอม	ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
อุณหพลศาสตร์	สารละลายอิเล็กโทรไลต์	และเซลล์ไฟฟ้าเคมี	โดยระดม
ความคิดผ่านการเสวนา

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาเลือก 6  วิทยานิพนธ์ 8
	 0226.....	 .................................................	 3(............)	 0226691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 8(0-24-0)
	 0226.....	 .................................................	 3(............)	 	 	
 
  วิทยานิพนธ์ 4    
	 0226691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 4(0-12-0)

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
109มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คำาอธิบายรายวิชา

0226511 วิธีวิทยาการวิจัย      3(2-2-5)
  Research Methodology
	 	 ความรู้พ้ืนฐานของการวิจัย		การออกแบบการวิจัย		เครื่องมือ
และการตรวจสอบคุณภาพสำาหรับการวิจัย		สถิติที่สำาคัญสำาหรับการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษา	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป	การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย		การเขียนบทความวิจัย
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย	และฝึกปฏิบัติ
0226512 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรศึกษา      3(2-2-5)
  Innovations in Science Education 
	 	 ศึกษาการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี	21	รวมทั้งนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรศึกษา	วิเคราะห์และสังเคราะห์	นวัตกรรมท่ีสร้างจากการบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์	ฝึกออกแบบและ
สร้างนวัตกรรม	ทดลองใช้	และประเมินคุณภาพ
0226513 ปรัชญาวิทยาศาสตร์       2(2-0-4)
  Philosophy of Science
	 	 แนวคิดทางปรัชญา	ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์	วิวัฒนาการ
ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์	ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์
ในช่วงเวลาต่าง	ๆ	วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ท่ีน่าสนใจ
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อแนวคิดทางปรัชญา
และการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
0226514 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา      1(0-2-1)
  Seminar in Science Education 
	 	 แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ศึกษา	วิเคราะห์	และ
ประเมินผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาท้ังในและต่างประเทศ
สังเคราะห์งานวิจัยในประเด็นท่ีน่าสนใจ	เขียนรายงานและนำาเสนอโดย
วิธีสัมมนา
0226521 ชีววิทยาศึกษา      3(2-2-5)
  Biology Education
	 	 วิเคราะห์เน้ือหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
ชีววิทยา	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านชีววิทยา		การเลือกใช้
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางชีววิทยา
0226522 ชีววิทยาบูรณาการ 1      3(3-0-6)
  Integrative Biology 1
	 	 ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของระบบชีวิตท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประกอบที่มีชีวิตกับส่วนประกอบท่ีไม่มีชีวิต	ตั้งแต่ระดับเคมี
ระดับชีวภาพ	และระดับนิเวศ	โดยเน้นการบูรณาการท้ังด้านโครงสร้าง	หน้าที่
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนา

0226523 ชีววิทยาบูรณาการ 2      3(2-2-5)
  Integrative Biology 2
	 	 การเรียนรู้ชีววิทยาเชิงบูรณาการที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตปัจจุบันในสังคมเมืองและสังคมชนบท	ด้านโภชนาการ		เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม	และส่ิงแวดล้อม	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการ
เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226531 เคมีศึกษา      3(2-2-5)
  Chemistry Education
	 	 วิเคราะห์เน้ือหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
เคมี	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านเคมี		การเลือกใช้นวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางเคมี
0226532 เคมีบูรณาการ 1   3(3-0-6)
  Integrative Chemistry 1 
	 	 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการความรู้ทางเคมี	และศาสตร์อื่นท่ี
เก่ียวข้อง	โดยศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณสมบัติทาง
กายภาพ	ทางเคมี	โครงสร้าง	ปฏิกิริยา	และเทคนิคการวิเคราะห์สาร	และ
การประยุกต์ความรู้ทางเคมีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต	โดยระดมความคิด
ผ่านการเสวนา
0226533 เคมีบูรณาการ 2    3(2-2-5)
  Integrative Chemistry 2 
	 	 การเรียนรู้เคมีเชิงบูรณาการท่ีสัมพันธ์และเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต
ปัจจุบันในสังคมเมืองและสังคมชนบท	ด้านโภชนาการ		เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม	และสิ่งแวดล้อม	โดยระดมความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการ
เพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226541 ฟิสิกส์ศึกษา   3(2-2-5)
  Physics Education
	 	 วิเคราะห์เนื้อหา	บทปฏิบัติการ	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหา
เคมี	การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านฟิสิกส์	การเลือกใช้นวัตกรรม
ที่เหมาะสมกับการจัดการองค์ความรู้ทางฟิสิกส์
0226542 ฟิสิกส์บูรณาการ 1   3(3-0-6)
  Integrative Physics 1
	 	 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ	โดยมี
ฟิสิกส์เป็นแกนกลาง		ชีวฟิสิกส์เน้นความรู้ทางฟิสิกส์ไปอธิบายโครงสร้าง
ของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต		แรงและผลของแรง
ในส่ิงมีชีวิต	ไบโอเซนเซอร์	กระแสไฟฟ้าชีวภาพ		เคมีฟิสิกส์เน้นการนำาความรู้
ฟิสิกส์ไปอธิบายเน้ือหาทางเคมี		โครงสร้างอะตอม	ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
อุณหพลศาสตร์	สารละลายอิเล็กโทรไลต์	และเซลล์ไฟฟ้าเคมี	โดยระดม
ความคิดผ่านการเสวนา

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาเลือก 6  วิทยานิพนธ์ 8
	 0226.....	 .................................................	 3(............)	 0226691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 8(0-24-0)
	 0226.....	 .................................................	 3(............)	 	 	
 
  วิทยานิพนธ์ 4    
	 0226691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 4(0-12-0)

  รวมหน่วยกิต 10  รวมหน่วยกิต 8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255970



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558110

0226543 ฟิสิกส์บูรณาการ 2   3(2-2-5)
  Integrative Physics 2
	 	 การเรียนรู้เชิงบูรณาการของฟิสิกส์ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตปัจจุบัน	ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม
โลก	การนำาหลักการทางฟิสิกส์ไปพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่างๆ	นาโนเทคโนโลยี
การสื่อสาร	การขนส่ง	การพลังงาน	และเทคโนโลยีทางการแพทย์	โดยระดม
ความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการเพ่ือค้นหาแนวทางการปรับตัวท่ีเหมาะสม
ในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226611 การประดิษฐ์และซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  3(2-2-5)
  Invention and Maintenance of Scientific Materials
	 	 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับวัสดุ		การประดิษฐ์และ
ซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์		การนำาความรู้มาประดิษฐ์	ซ่อมบำารุงอุปกรณ์
และประยุกต์เพื่อการใช้งาน	และฝึกปฏิบัติ
0226612 การเขียนทางวิทยาศาสตร์    3(2-2-5)
  Scientific Writing
	 	 การเขียนบทความวิจัย	บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่
พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	และฝึกปฏิบัติ
0226613 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6)
  Current Topics in Science
	 	 หัวข้อทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน	ค้นคว้าและอภิปราย
ร่วมกัน	
0226621 จีโนมมนุษย์และชีวสารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(2-2-5)
  Human Genome and Bioinformatics for Education
	 	 ความก้าวหน้าและความสำาคัญของจีโนมมนุษย์	สำารวจลำาดับ
เบสในจีโนมมนุษย์และการใช้ชีวสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลสำาหรับการ
ดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างย่ังยืน	วิเคราะห์	สังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
และฝึกปฏิบัติ	รวมทั้งฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน
0226622 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
  Natural Resources and Environment for Education
	 	 ทรัพยากรธรรมชาติ		การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	นโยบายของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง	การวิเคราะห์คุณภาพและ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	และพัฒนากระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศสู่ความย่ังยืน	รวมท้ังจัดให้มี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน

0226631 พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Biological Polymer for Education
	 	 ประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุทางธรรมชาติ	สารชีวโมเลกุลที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ
กลุ่มพอลิเมอร์ธรรมชาติท่ีผ่านกระบวนการปรับปรุงทางเคมี		ผลของการ
ดัดแปลงการเข้ากันได้ทางชีวภาพ	ความสามารถในการเสื่อมสลายได้และ
สมบัติท่ีต้องการอื่น	ๆ	ของผลิตภัณฑ์	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226632 เคมีชีวอนินทรีย์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Bioinoganic Chemistry for Education
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสารอนินทรีย์กับระบบชีวภาพ	บทบาท
และหน้าท่ีของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ	การประยุกต์สารเชิงซ้อนของ
โลหะในระบบชีวภาพ	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226641 ฟิสิกส์แผนใหม่เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Modern Physics for Education
	 	 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ		ฟิสิกส์เชิงสถิติ		ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน	ฟิสิกส์นิวเคลียร์	และจักรวาลวิทยา	รวมทั้งสามารถ
นำาองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226642 กลศาสตร์แบบฉบับเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Classical Mechanics for Education
	 	 กลศาสตร์แบบนิวตันของอนุภาคและระบบอนุภาค	แคลคูลัส
ของการแปรผัน	หลักการแฮมิลตัน	โคออร์ดิเนตแบบทั่วไป	กลศาสตร์แบบ
ลากรานจ์	และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226643 โลกและดาราศาสตร์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Earth and Astronomy for Education
  วิเคราะห์โครงสร้างภายในโลก	สนามแม่เหล็กโลก	บรรยากาศ
ชีวภาค	ธรณีภาค	พลวัตของสนามแม่เหล็กโลก	ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของโลก	ระบบสุริยะ	กำาเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	เอกภพ
และการสังเกตเทหวัตถุบนท้องฟ้า	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
0226691 วิทยาพนธ์   12(0-36-0)
  Thesis
  ค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตรศึกษา
สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงวุฒิกลั่นกรอง
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558110

0226543 ฟิสิกส์บูรณาการ 2   3(2-2-5)
  Integrative Physics 2
	 	 การเรียนรู้เชิงบูรณาการของฟิสิกส์ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตปัจจุบัน	ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม
โลก	การนำาหลักการทางฟิสิกส์ไปพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่างๆ	นาโนเทคโนโลยี
การสื่อสาร	การขนส่ง	การพลังงาน	และเทคโนโลยีทางการแพทย์	โดยระดม
ความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการเพื่อค้นหาแนวทางการปรับตัวท่ีเหมาะสม
ในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226611 การประดิษฐ์และซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  3(2-2-5)
  Invention and Maintenance of Scientific Materials
	 	 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับวัสดุ		การประดิษฐ์และ
ซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์		การนำาความรู้มาประดิษฐ์	ซ่อมบำารุงอุปกรณ์
และประยุกต์เพื่อการใช้งาน	และฝึกปฏิบัติ
0226612 การเขียนทางวิทยาศาสตร์    3(2-2-5)
  Scientific Writing
	 	 การเขียนบทความวิจัย	บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่
พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	และฝึกปฏิบัติ
0226613 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6)
  Current Topics in Science
	 	 หัวข้อทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน	ค้นคว้าและอภิปราย
ร่วมกัน	
0226621 จีโนมมนุษย์และชีวสารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(2-2-5)
  Human Genome and Bioinformatics for Education
	 	 ความก้าวหน้าและความสำาคัญของจีโนมมนุษย์	สำารวจลำาดับ
เบสในจีโนมมนุษย์และการใช้ชีวสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลสำาหรับการ
ดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างย่ังยืน	วิเคราะห์	สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
และฝึกปฏิบัติ	รวมทั้งฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน
0226622 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
  Natural Resources and Environment for Education
	 	 ทรัพยากรธรรมชาติ		การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	นโยบายของประเทศไทยที่เก่ียวข้อง	การวิเคราะห์คุณภาพและ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	และพัฒนากระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศสู่ความย่ังยืน	รวมท้ังจัดให้มี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน

0226631 พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Biological Polymer for Education
	 	 ประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุทางธรรมชาติ	สารชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
กลุ่มพอลิเมอร์ธรรมชาติท่ีผ่านกระบวนการปรับปรุงทางเคมี		ผลของการ
ดัดแปลงการเข้ากันได้ทางชีวภาพ	ความสามารถในการเสื่อมสลายได้และ
สมบัติท่ีต้องการอื่น	ๆ	ของผลิตภัณฑ์	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226632 เคมีชีวอนินทรีย์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Bioinoganic Chemistry for Education
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสารอนินทรีย์กับระบบชีวภาพ	บทบาท
และหน้าท่ีของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ	การประยุกต์สารเชิงซ้อนของ
โลหะในระบบชีวภาพ	รวมท้ังสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226641 ฟิสิกส์แผนใหม่เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Modern Physics for Education
	 	 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ		ฟิสิกส์เชิงสถิติ		ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน	ฟิสิกส์นิวเคลียร์	และจักรวาลวิทยา	รวมท้ังสามารถ
นำาองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226642 กลศาสตร์แบบฉบับเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Classical Mechanics for Education
	 	 กลศาสตร์แบบนิวตันของอนุภาคและระบบอนุภาค	แคลคูลัส
ของการแปรผัน	หลักการแฮมิลตัน	โคออร์ดิเนตแบบทั่วไป	กลศาสตร์แบบ
ลากรานจ์	และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226643 โลกและดาราศาสตร์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Earth and Astronomy for Education
  วิเคราะห์โครงสร้างภายในโลก	สนามแม่เหล็กโลก	บรรยากาศ
ชีวภาค	ธรณีภาค	พลวัตของสนามแม่เหล็กโลก	ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลก	ระบบสุริยะ	กำาเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	เอกภพ
และการสังเกตเทหวัตถุบนท้องฟ้า	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
0226691 วิทยาพนธ์   12(0-36-0)
  Thesis
  ค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตรศึกษา
สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงวุฒิกลั่นกรอง
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
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0226543 ฟิสิกส์บูรณาการ 2   3(2-2-5)
  Integrative Physics 2
	 	 การเรียนรู้เชิงบูรณาการของฟิสิกส์ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตปัจจุบัน	ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม
โลก	การนำาหลักการทางฟิสิกส์ไปพัฒนาเทคโนโลยีแขนงต่างๆ	นาโนเทคโนโลยี
การสื่อสาร	การขนส่ง	การพลังงาน	และเทคโนโลยีทางการแพทย์	โดยระดม
ความคิดผ่านการเสวนาทางวิชาการเพื่อค้นหาแนวทางการปรับตัวท่ีเหมาะสม
ในการดำารงชีวิต	และศึกษาดูงาน
0226611 การประดิษฐ์และซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  3(2-2-5)
  Invention and Maintenance of Scientific Materials
	 	 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับวัสดุ		การประดิษฐ์และ
ซ่อมบำารุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์		การนำาความรู้มาประดิษฐ์	ซ่อมบำารุงอุปกรณ์
และประยุกต์เพื่อการใช้งาน	และฝึกปฏิบัติ
0226612 การเขียนทางวิทยาศาสตร์    3(2-2-5)
  Scientific Writing
	 	 การเขียนบทความวิจัย	บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่
พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	และฝึกปฏิบัติ
0226613 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์  3(3-0-6)
  Current Topics in Science
	 	 หัวข้อทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน	ค้นคว้าและอภิปราย
ร่วมกัน	
0226621 จีโนมมนุษย์และชีวสารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(2-2-5)
  Human Genome and Bioinformatics for Education
	 	 ความก้าวหน้าและความสำาคัญของจีโนมมนุษย์	สำารวจลำาดับ
เบสในจีโนมมนุษย์และการใช้ชีวสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลสำาหรับการ
ดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างย่ังยืน	วิเคราะห์	สังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
และฝึกปฏิบัติ	รวมทั้งฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน
0226622 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
  Natural Resources and Environment for Education
	 	 ทรัพยากรธรรมชาติ		การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	นโยบายของประเทศไทยที่เก่ียวข้อง	การวิเคราะห์คุณภาพและ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน	และพัฒนากระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศสู่ความย่ังยืน	รวมท้ังจัดให้มี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้สำาหรับชั้นเรียน

0226631 พอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Biological Polymer for Education
	 	 ประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพและพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุทางธรรมชาติ	สารชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
กลุ่มพอลิเมอร์ธรรมชาติท่ีผ่านกระบวนการปรับปรุงทางเคมี		ผลของการ
ดัดแปลงการเข้ากันได้ทางชีวภาพ	ความสามารถในการเสื่อมสลายได้และ
สมบัติท่ีต้องการอื่น	ๆ	ของผลิตภัณฑ์	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226632 เคมีชีวอนินทรีย์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Bioinoganic Chemistry for Education
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างสารอนินทรีย์กับระบบชีวภาพ	บทบาท
และหน้าท่ีของไอออนโลหะในระบบชีวภาพ	การประยุกต์สารเชิงซ้อนของ
โลหะในระบบชีวภาพ	รวมท้ังสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226641 ฟิสิกส์แผนใหม่เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Modern Physics for Education
	 	 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ		ฟิสิกส์เชิงสถิติ		ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน	ฟิสิกส์นิวเคลียร์	และจักรวาลวิทยา	รวมท้ังสามารถ
นำาองค์ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226642 กลศาสตร์แบบฉบับเพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Classical Mechanics for Education
	 	 กลศาสตร์แบบนิวตันของอนุภาคและระบบอนุภาค	แคลคูลัส
ของการแปรผัน	หลักการแฮมิลตัน	โคออร์ดิเนตแบบทั่วไป	กลศาสตร์แบบ
ลากรานจ์	และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
0226643 โลกและดาราศาสตร์เพื่อการศึกษา  3(3-0-6)
  Earth and Astronomy for Education
  วิเคราะห์โครงสร้างภายในโลก	สนามแม่เหล็กโลก	บรรยากาศ
ชีวภาค	ธรณีภาค	พลวัตของสนามแม่เหล็กโลก	ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลก	ระบบสุริยะ	กำาเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์	เอกภพ
และการสังเกตเทหวัตถุบนท้องฟ้า	รวมทั้งสามารถนำาองค์ความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
0226691 วิทยาพนธ์   12(0-36-0)
  Thesis
  ค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตรศึกษา
สามารถตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงวุฒิกลั่นกรอง
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
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0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

รายวิชาในหลักสูตร
 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(1) นั้น ให้เรียนรายวิชา
  อื่นหรือกิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
  หลักสูตรแนะนำาโดยไม่นับหน่วยกิต
 2.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(2) และแผน ข นั้น
  ในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย กำาหนดให้เรียน
  6 หน่วยกิจ ดังนี้

วิชาบังคับ	กำาหนดให้เรียน	3	หน่วยกิต
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา   3(3-0-6)

วิชาเลือก	 กำาหนดให้เลือกเรียน	3	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้
0320502 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   3(2-2-5)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5)
0320512 การวิจัยคุณภาพ   3(2-2-5)

 สำาหรับนิสิตปริญญาโทท่ีไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ต้องเรียนวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำาหนดเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต
โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชาไม่ต่ำากว่าระดับชั้น B มิฉะนั้นจะต้องเรียนใหม่
หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน
 สำาหรับนิสิตปริญญาโทที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่ได้ศึกษาราย
วิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีมาแล้วบางรายวิชา อาจนำารายวิชาดังกล่าว
ที่ได้คะแนนไม่ต่ำากว่าค่าระดับชั้น B มาแสดงเพื่อขอลดจำานวนหน่วยกิต
ที่เรียนเพิ่มได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริการ
หลักสูตร

	 คำาอธิบายรายวิชา

0320501	 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา	 	 3(3-0-6)
	 	 Integration	of	Educational	Foundation
  ศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา
สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวมทั้งการประยุกต์
การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจน
ผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ

0320502	 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Technology	for	Education
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา การนำาทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอน ปฏิบัติการออกแบบ ผลิตใช้ ประเมินและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
0320511	 การวิจัยทางการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Educational	Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในการ
พัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา
การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน
การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจน
การพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา
0320512	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Qualitative	Research
 ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ หลักการและ
วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปฏิบัติ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดเสนอผลการวิจัย

คำาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไม่นับหน่วยกิต	 (สำาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท)

0115500	 การอ่าน	(แบบไม่นับหน่วยกิต)	 	 	
	 	 Reading
 ฝึกการอ่านข้อความที่มีโครงสร้างซับซ้อนจากบทความ ตำาราเรียน
และสารสารทางวิชาการ ฝึกการอ่านจับใจความสำาคัญ และเพิ่มความเร็ว
ในการอ่าน ให้รู้จักคำาศัพท์ที่ปรากฎร่วมในตำาราสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น
ให้รู้จักการสร้างคำาใหม่ โดยการใช้วิภัติและปัจจัย

0320500	 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตทางการศึกษา					 	
	 	 (แบบไม่นับหน่วยกิต)
	 	 English	for	Educational	Graduate	Study
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เท่า
ที่จำาเป็นสำาหรับเสริมการอ่านข้อความภาษาอังกฤษ พบในสื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการศึกษาโดยถูกต้อง

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255836

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255642

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

รายวิชาในหลักสูตร
 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(1) นั้น ให้เรียนรายวิชา
  อื่นหรือกิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
  หลักสูตรแนะนำาโดยไม่นับหน่วยกิต
 2.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(2) และแผน ข นั้น
  ในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย กำาหนดให้เรียน
  6 หน่วยกิจ ดังนี้

วิชาบังคับ	กำาหนดให้เรียน	3	หน่วยกิต
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา   3(3-0-6)

วิชาเลือก	 กำาหนดให้เลือกเรียน	3	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้
0320502 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   3(2-2-5)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5)
0320512 การวิจัยคุณภาพ   3(2-2-5)

 สำาหรับนิสิตปริญญาโทท่ีไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ต้องเรียนวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำาหนดเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต
โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชาไม่ต่ำากว่าระดับชั้น B มิฉะนั้นจะต้องเรียนใหม่
หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน
 สำาหรับนิสิตปริญญาโทที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่ได้ศึกษาราย
วิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีมาแล้วบางรายวิชา อาจนำารายวิชาดังกล่าว
ที่ได้คะแนนไม่ต่ำากว่าค่าระดับชั้น B มาแสดงเพื่อขอลดจำานวนหน่วยกิต
ที่เรียนเพิ่มได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริการ
หลักสูตร

	 คำาอธิบายรายวิชา

0320501	 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา	 	 3(3-0-6)
	 	 Integration	of	Educational	Foundation
  ศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา
สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวมทั้งการประยุกต์
การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจน
ผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ

0320502	 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Technology	for	Education
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา การนำาทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอน ปฏิบัติการออกแบบ ผลิตใช้ ประเมินและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
0320511	 การวิจัยทางการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Educational	Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในการ
พัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา
การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน
การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจน
การพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา
0320512	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Qualitative	Research
 ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ หลักการและ
วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปฏิบัติ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดเสนอผลการวิจัย

คำาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไม่นับหน่วยกิต	 (สำาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท)

0115500	 การอ่าน	(แบบไม่นับหน่วยกิต)	 	 	
	 	 Reading
 ฝึกการอ่านข้อความที่มีโครงสร้างซับซ้อนจากบทความ ตำาราเรียน
และสารสารทางวิชาการ ฝึกการอ่านจับใจความสำาคัญ และเพิ่มความเร็ว
ในการอ่าน ให้รู้จักคำาศัพท์ที่ปรากฎร่วมในตำาราสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น
ให้รู้จักการสร้างคำาใหม่ โดยการใช้วิภัติและปัจจัย

0320500	 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตทางการศึกษา					 	
	 	 (แบบไม่นับหน่วยกิต)
	 	 English	for	Educational	Graduate	Study
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เท่า
ที่จำาเป็นสำาหรับเสริมการอ่านข้อความภาษาอังกฤษ พบในสื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการศึกษาโดยถูกต้อง

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255836

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255642

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

รายวิชาในหลักสูตร
 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(1) นั้น ให้เรียนรายวิชา
  อื่นหรือกิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
  หลักสูตรแนะนำาโดยไม่นับหน่วยกิต
 2.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(2) และแผน ข นั้น
  ในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย กำาหนดให้เรียน
  6 หน่วยกิจ ดังนี้

วิชาบังคับ	กำาหนดให้เรียน	3	หน่วยกิต
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา   3(3-0-6)

วิชาเลือก	 กำาหนดให้เลือกเรียน	3	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้
0320502 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   3(2-2-5)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5)
0320512 การวิจัยคุณภาพ   3(2-2-5)

 สำาหรับนิสิตปริญญาโทท่ีไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ต้องเรียนวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำาหนดเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต
โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชาไม่ต่ำากว่าระดับชั้น B มิฉะนั้นจะต้องเรียนใหม่
หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน
 สำาหรับนิสิตปริญญาโทที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่ได้ศึกษาราย
วิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีมาแล้วบางรายวิชา อาจนำารายวิชาดังกล่าว
ที่ได้คะแนนไม่ต่ำากว่าค่าระดับชั้น B มาแสดงเพื่อขอลดจำานวนหน่วยกิต
ที่เรียนเพิ่มได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริการ
หลักสูตร

	 คำาอธิบายรายวิชา

0320501	 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา	 	 3(3-0-6)
	 	 Integration	of	Educational	Foundation
  ศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา
สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวมทั้งการประยุกต์
การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจน
ผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ

0320502	 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Technology	for	Education
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา การนำาทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอน ปฏิบัติการออกแบบ ผลิตใช้ ประเมินและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
0320511	 การวิจัยทางการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Educational	Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในการ
พัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา
การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน
การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจน
การพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา
0320512	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Qualitative	Research
 ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ หลักการและ
วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปฏิบัติ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดเสนอผลการวิจัย

คำาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไม่นับหน่วยกิต	 (สำาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท)

0115500	 การอ่าน	(แบบไม่นับหน่วยกิต)	 	 	
	 	 Reading
 ฝึกการอ่านข้อความที่มีโครงสร้างซับซ้อนจากบทความ ตำาราเรียน
และสารสารทางวิชาการ ฝึกการอ่านจับใจความสำาคัญ และเพิ่มความเร็ว
ในการอ่าน ให้รู้จักคำาศัพท์ที่ปรากฎร่วมในตำาราสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น
ให้รู้จักการสร้างคำาใหม่ โดยการใช้วิภัติและปัจจัย

0320500	 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตทางการศึกษา					 	
	 	 (แบบไม่นับหน่วยกิต)
	 	 English	for	Educational	Graduate	Study
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เท่า
ที่จำาเป็นสำาหรับเสริมการอ่านข้อความภาษาอังกฤษ พบในสื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการศึกษาโดยถูกต้อง

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255836

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255642

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

รายวิชาในหลักสูตร
 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(1) นั้น ให้เรียนรายวิชา
  อื่นหรือกิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
  หลักสูตรแนะนำาโดยไม่นับหน่วยกิต
 2.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(2) และแผน ข นั้น
  ในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย กำาหนดให้เรียน
  6 หน่วยกิจ ดังนี้

วิชาบังคับ	กำาหนดให้เรียน	3	หน่วยกิต
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา   3(3-0-6)

วิชาเลือก	 กำาหนดให้เลือกเรียน	3	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้
0320502 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   3(2-2-5)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5)
0320512 การวิจัยคุณภาพ   3(2-2-5)

 สำาหรับนิสิตปริญญาโทท่ีไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ต้องเรียนวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำาหนดเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต
โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชาไม่ต่ำากว่าระดับชั้น B มิฉะนั้นจะต้องเรียนใหม่
หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน
 สำาหรับนิสิตปริญญาโทที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่ได้ศึกษาราย
วิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีมาแล้วบางรายวิชา อาจนำารายวิชาดังกล่าว
ที่ได้คะแนนไม่ต่ำากว่าค่าระดับชั้น B มาแสดงเพื่อขอลดจำานวนหน่วยกิต
ที่เรียนเพิ่มได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริการ
หลักสูตร

	 คำาอธิบายรายวิชา

0320501	 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา	 	 3(3-0-6)
	 	 Integration	of	Educational	Foundation
  ศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา
สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวมทั้งการประยุกต์
การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจน
ผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ

0320502	 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Technology	for	Education
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา การนำาทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอน ปฏิบัติการออกแบบ ผลิตใช้ ประเมินและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
0320511	 การวิจัยทางการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Educational	Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในการ
พัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา
การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน
การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจน
การพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา
0320512	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Qualitative	Research
 ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ หลักการและ
วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปฏิบัติ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดเสนอผลการวิจัย

คำาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไม่นับหน่วยกิต	 (สำาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท)

0115500	 การอ่าน	(แบบไม่นับหน่วยกิต)	 	 	
	 	 Reading
 ฝึกการอ่านข้อความที่มีโครงสร้างซับซ้อนจากบทความ ตำาราเรียน
และสารสารทางวิชาการ ฝึกการอ่านจับใจความสำาคัญ และเพิ่มความเร็ว
ในการอ่าน ให้รู้จักคำาศัพท์ที่ปรากฎร่วมในตำาราสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น
ให้รู้จักการสร้างคำาใหม่ โดยการใช้วิภัติและปัจจัย

0320500	 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตทางการศึกษา					 	
	 	 (แบบไม่นับหน่วยกิต)
	 	 English	for	Educational	Graduate	Study
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เท่า
ที่จำาเป็นสำาหรับเสริมการอ่านข้อความภาษาอังกฤษ พบในสื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการศึกษาโดยถูกต้อง

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255836

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255642

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑

§≥–»÷°…“»“ μ√å

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ ¡’«‘ —¬∑—»πå°«â“ß‰°≈ √Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°∑’Ë àßº≈μàÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–

¡’§ÿ≥∏√√¡
2.  “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå «‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–Àå∑—Èß§«“¡√Ÿâ ∑ƒ…Æ’·≈–æ◊Èπ∞“π¢Õß»“ μ√åμà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ª„™âª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“‰¥â
3.  “¡“√∂§âπ§«â“ «‘®—¬ √Ÿâ®—°„™âº≈ß“π«‘®—¬·≈–°√–∫«π°“√«‘®—¬„π°“√·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ æ.».2547 ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“„πÀ¡«¥μà“ßÊ ¥—ßπ’È

æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 6
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 24
«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 12 -
ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ - - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 36 36

®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (1) ·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À¡«¥«‘™“

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 39

   À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.) À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2547

   §”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
Integration of Educational Foundation

»÷°…“«‘‡§√“–Àå·≈–∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π∑“ßª√—™≠“ ®‘μ«‘∑¬“
 —ß§¡«‘∑¬“·≈–‡»√…∞»“ μ√å∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√»÷°…“  √«¡∑—Èß°“√ª√–¬ÿ°μå
°“√·°âªí≠À“ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π
º≈°√–∑∫®“°·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“¢Õßμà“ßª√–‡∑»

0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Technology for Education

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π«—μ°√√¡
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“ °“√π”∑ƒ…Æ’√–∫∫¡“„™â„π°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ º≈‘μ „™â ª√–‡¡‘π·≈–æ—≤π“π«—μ°√√¡·≈–
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“

0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
Educational Research

»÷°…“·π«§‘¥ À≈—°°“√ «‘∏’°“√«‘®—¬∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ„π°“√
æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°μå„™â∑“ß°“√»÷°…“  °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“
°“√°”Àπ¥°√Õ∫§«“¡§‘¥·≈–°“√«“ß·ºπ°“√«‘®—¬ μ—«·ª√·≈– ¡¡μ‘∞“π
°“√ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬  °“√°”Àπ¥ª√–™“°√·≈–°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß
°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å °“√‡¢’¬π‡§â“‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–√“¬ß“π°“√«‘®—¬ μ≈Õ¥®π
°“√æ—≤π“§«“¡¡’®√√¬“∫√√≥„π°“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
1. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ ° (1) π—Èπ „Àâ‡√’¬π√“¬«‘™“

Õ◊ËπÀ√◊Õ°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√·π–π”‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ

2. À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·ºπ °(2) ·≈–·ºπ ¢ π—Èπ
„πÀ¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
6 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È

«‘™“∫—ß§—∫ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ
0320501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° °”Àπ¥„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π 3 Àπà«¬°‘μ ®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“„π √–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√
∫—≥±‘μ ª√‘≠≠“μ√’ Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ μâÕß‡√’¬π«‘™“™’æ§√Ÿ∫—ß§—∫
μ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ ·≈–μâÕß‰¥â§à“√–¥—∫
§–·ππ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡‘©–π—Èπ®–μâÕß‡√’¬π„À¡à
À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ·∑π

 ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“‚∑∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß°“√»÷°…“ ·μà‰¥â»÷°…“√“¬
«‘™“™’æ§√Ÿ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡“·≈â«∫“ß√“¬«‘™“ Õ“®π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«
∑’Ë‰¥â§–·ππ‰¡àμË”°«à“§à“√–¥—∫¢—Èπ B ¡“· ¥ß‡æ◊ËÕ¢Õ≈¥®”π«πÀπà«¬°‘μ
∑’Ë‡√’¬π‡æ‘Ë¡‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿμ√

0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative Research

»÷°…“·π«§‘¥·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·∫∫μà“ßÊ À≈—°°“√·≈–
«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘
°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ μ≈Õ¥®π‡ πÕº≈°“√«‘®—¬

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ( ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫
ª√‘≠≠“‚∑)

0115500 °“√Õà“π (·∫∫‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)
Reading

Ωñ°°“√Õà“π¢âÕ§«“¡∑’Ë¡’‚§√ß √â“ß´—∫´âÕπ®“°∫∑§«“¡ μ”√“‡√’¬π
·≈–«“√ “√∑“ß«‘™“°“√ Ωñ°°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠ ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡‡√Á«
„π°“√Õà“π „Àâ√Ÿâ®—°§”»—æ∑å∑’Ëª√“°Ø√à«¡„πμ”√“ “¢“«‘™“μà“ßÊ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
„Àâ√Ÿâ®—°°“√ √â“ß§”„À¡à ‚¥¬°“√„™â«‘¿—μ‘·≈–ªí®®—¬

ª√—™≠“
°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ ¡√√∂π–°“√‡ªìπºŸâπ”

«—μ∂ÿª√– ß§å
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’¿“«–ºŸâπ”„π°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ  “¡“√∂æ—≤π“ß“π æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–æ—≤π“«‘™“™’æ„Àâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
3.   “¡“√∂‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–æ—≤π“∑—°…–„π°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√ª√–¬ÿ°μå„™â

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“À≈—° Ÿμ√ 2 ªï ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 Àπà«¬°‘μ

μ“¡‚§√ß √â“ß ¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ 6 6
1.1 «‘™“∫—ß§—∫ 3 3
1.2 «‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 3

2. À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 27
2.1 «‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 15
2.2 «‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° 6 12

3. À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ 12 6
3.1 «‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 -
3.2 ª√– ∫°“√≥å«‘®—¬ - 6

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 39 39

À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
·ºπ ° (2) ·ºπ ¢

À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¡À“∫—≥±‘μ (°».¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–«‘®—¬ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“∫—ß§—∫ 3 Àπà«¬°‘μ
0302501 ∫Ÿ√≥“°“√æ◊Èπ∞“π°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
«‘™“‡≈◊Õ° 3 Àπà«¬°‘μ

®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0320502 ‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320511 °“√«‘®—¬∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0320512 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°

·ºπ ° ·∫∫ ° 2 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 27 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È

0302511 À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302512 °“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302513 °“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ 3(3-0-6)
0302531 ¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302532 °“√∫√‘À“√∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°
·ºπ ° ‰¡àπâÕ¬°«à“   6 Àπà«¬°‘μ
·ºπ ¢ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È

0302514 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302515 °“√∫√‘À“√°‘®°“√π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“  3(2-2-5)
0302516 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ∂“π»÷°…“·≈–™ÿ¡™π  3(2-2-5)
0302521 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302522 ‡»√…∞»“ μ√å°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302533 §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 3(2-2-5)
0302541 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 3(2-2-5)
0302542 °“√∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0302611 °“√æ—≤π“Õß§å°“√∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302612 °“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0302621 °“√‡¡◊Õß°—∫°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302622 °“√®—¥°“√√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ 3(3-0-6)
0302631 °“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0302632 °“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0302641 °“√∫√‘À“√Õÿ¥¡»÷°…“ 3(2-2-5)

40
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

รายวิชาในหลักสูตร
 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(1) นั้น ให้เรียนรายวิชา
  อื่นหรือกิจกรรมทางวิชาการเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
  หลักสูตรแนะนำาโดยไม่นับหน่วยกิต
 2.  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต แผน ก(2) และแผน ข นั้น
  ในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย กำาหนดให้เรียน
  6 หน่วยกิจ ดังนี้

วิชาบังคับ	กำาหนดให้เรียน	3	หน่วยกิต
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา   3(3-0-6)

วิชาเลือก	 กำาหนดให้เลือกเรียน	3	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้
0320502 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   3(2-2-5)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5)
0320512 การวิจัยคุณภาพ   3(2-2-5)

 สำาหรับนิสิตปริญญาโทท่ีไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาตรี อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ต้องเรียนวิชาชีพครูบังคับ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำาหนดเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต
โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และต้องได้ค่าระดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชาไม่ต่ำากว่าระดับชั้น B มิฉะนั้นจะต้องเรียนใหม่
หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทน
 สำาหรับนิสิตปริญญาโทที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่ได้ศึกษาราย
วิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีมาแล้วบางรายวิชา อาจนำารายวิชาดังกล่าว
ที่ได้คะแนนไม่ต่ำากว่าค่าระดับชั้น B มาแสดงเพื่อขอลดจำานวนหน่วยกิต
ที่เรียนเพิ่มได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริการ
หลักสูตร

	 คำาอธิบายรายวิชา

0320501	 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา	 	 3(3-0-6)
	 	 Integration	of	Educational	Foundation
  ศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา
สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวมทั้งการประยุกต์
การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจน
ผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ

0320502	 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Technology	for	Education
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา การนำาทฤษฎีระบบมาใช้ในการออกแบบการเรียน
การสอน ปฏิบัติการออกแบบ ผลิตใช้ ประเมินและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
0320511	 การวิจัยทางการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Educational	Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในการ
พัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา
การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน
การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจน
การพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา
0320512	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 	 	 3(2-2-5)
	 	 Qualitative	Research
 ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ หลักการและ
วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและปฏิบัติ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดเสนอผลการวิจัย

คำาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไม่นับหน่วยกิต	 (สำาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาโท)

0115500	 การอ่าน	(แบบไม่นับหน่วยกิต)	 	 	
	 	 Reading
 ฝึกการอ่านข้อความที่มีโครงสร้างซับซ้อนจากบทความ ตำาราเรียน
และสารสารทางวิชาการ ฝึกการอ่านจับใจความสำาคัญ และเพิ่มความเร็ว
ในการอ่าน ให้รู้จักคำาศัพท์ที่ปรากฎร่วมในตำาราสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น
ให้รู้จักการสร้างคำาใหม่ โดยการใช้วิภัติและปัจจัย

0320500	 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิตทางการศึกษา					 	
	 	 (แบบไม่นับหน่วยกิต)
	 	 English	for	Educational	Graduate	Study
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เท่า
ที่จำาเป็นสำาหรับเสริมการอ่านข้อความภาษาอังกฤษ พบในสื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานทางการศึกษาโดยถูกต้อง
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา ความสำาคัญของหลักสูตร
 ปรัชญา
 บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำาทางการศึกษา
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 ผูบ้รหิารการศกึษาและผูบ้รหิารสถานศกึษาเปน็ผูม้บีทบาทสำาคญัใน 
 การขับเคลื่อนให้การปฏิรูปศึกษาของชาติให้เป็นไปตามความ 
 ตอ้งการของสงัคม ซึง่มเีปา้หมายใหค้นในสงัคมสามารถดำารงชีวติใน 
 สงัคม เศรษฐกจิและเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ได้ 
 อยา่งมคีณุภาพ และมีการผลติผูบ้รหิารทางการศกึษาทีม่สีมรรถนะ 
 ในการปฏิบัติงานทางการบริหาร จึงเป็นสิ่งสำาคัญเพราะองค์การ 
 ทางการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ข้ึนอยู่กับ 
 ผู้บริหาร หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น จึงเป็นไปเพื่อพัฒนาสมรรถนะและ 
 ความเป็นผู้นำาทางการบริหารการศึกษา
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่มีคุณธรรม  
 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีภาวะผู้นำาทางการบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพ
 2. มีสมรรถนะทางการบริหารการศึกษาเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
  และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีศักยภาพและ 
  ทักษะในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  การศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
 ก. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
 ข. หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
  วิชาบังคับ     15 หน่วยกิต
  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 ค. หมวดประสบการณ์ทางการบริหาร 3 หน่วยกิต
 ง. หมวดวิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต
แผน ข
 ก. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
 ข. หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต
  วิชาบังคับ     15 หน่วยกิต
  วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต

 ค. หมวดประสบการณ์ทางการบริหาร 3 หน่วยกิต
 ง. หมวดวิทยานิพนธ์   6 หน่วยกิต
 หมายเหตุ ผู้ที่ ไม่สำาเร็จปริญญาตรีทางการศึกษาต้องเรียน 
รายวิชาชีพครูบังคับในระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 6 หน่วยกิต ตามท่ี
หลักสูตรกำาหนดและต้องมีค่าระดับขั้นไม่ต่ำากว่า B โดยไม่นับหน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
0320501  บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
0320511  การวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5)
 หมวดวิชาเอก
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต
0302511  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 3(3–0-6)
0302512  การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(3–0-6)
0302513  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3–0-6)
0302514  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(3-0-6)
0302515  การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 3(2-2-5)
 วิชาเลือก
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
0302521  กฎหมายทางการศึกษา 3(3-0-6)
0302531  ภาวะผู้นำาทางการศึกษา 3(3-0-6)
0302532  คุณธรรม จริยธรรมสำาหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)
0302541  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
0302611  การพัฒนาองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6)
0302612  การจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ 3(2-2-5)
0302613  ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศึกษา 3(3-0-6)
0302621  การเมืองกับการศึกษา 3(3-0-6)
0302622  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
0302641  การบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน 3(2-2-5)
    และตามอัธยาศัย
0302661  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
0302662  สถิติสำาหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
 หมวดประสบการณ์ทางการบริหารฃ 3 หน่วยกิต
0302671  การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
 หมวดวิทยานิพนธ์
 แผน ก แบบ ก 2     12 หน่วยกิต
0302691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)  
 แผน ข        6 หน่วยกิต
0302692 การค้นคว้าอิสระทางการบริหารการศึกษา 6(0-18-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ

แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

แผน ก แบบ ก 2      
 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น  1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย  2/59
  พื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ)  9
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา  3(3-0-6) 0302513 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 0302514 การบริหารทรัพยาการทางการศึกษา 3(3-0-6)
  วิชาเอก (บังคับ)  6 0302515 การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 3(2-2-5)
 0302511 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)    
 0302512 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(3-0-6)    
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต 9

แผน ข      
 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น  1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย  2/59
  พื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ)  9
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา  3(3-0-6) 0302513 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 0302514 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(3-0-6)
  วิชาเอก (บังคับ)  6 0302515 การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 3(2-2-5)
 0302511 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)    
 0302512 การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(3-0-6)    
   รวมหน่วยกิต 12   รวมหน่วยกิต 9

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน  3/59
 0302........ ........................................................ 3(............)
 0302........ ........................................................ 3(............)
   รวมหน่วยกิต 6

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น  1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย  2/60
  วิชาเอก (เลือก)  6  ประสบการณ์ทางการบริหาร 3
 0302........ ........................................................ 3(............) 0302671 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
 0302........ ........................................................ 3(............)  วิทยานิพนธ์  6
     0302692 การค้นคว้าอิสระทางการบริหารการศึกษา 6(0-18-0)
   รวมหน่วยกิต 6   รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น  1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย  2/60
  วิชาเลือก  3  วิทยานิพนธ์และประสบการณ์วิจัย 12
 0302671 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 0302691 วิทยานิพนธ์  12(0-6-30)
  วิชาเอก (เลือก)  6    
 0302........ ........................................................ 3(..............)    
 0302........ ........................................................ 3(..............)    
   รวมหน่วยกิต 9   รวมหน่วยกิต 12

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255974



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 39
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 45

0302511  ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา 3(3-0-6)
    Theories and Principles
    of Educational Administration
    ทฤษฎี รูปแบบ และระบบบริหารการศึกษา การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย้ง และการบริหารความเสี่ยง  
ภาวะผูน้ำา จติวทิยาการบรหิาร และการเจรจาตอ่รอง ภารกจิการบรหิาร 
การศึกษา การบริหารสถานศึกษา และบทบัญญัติในกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การบริหารคุณภาพการศึกษา และการจัดระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา การวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการ
บริหารการศึกษา
0302512  การวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา 3(3-0-6)
    Analysis Educational Policy
    and Strategies
    ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษา 
การวิเคราะห์ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จัดทำาแผนงาน โครงการ และการนำาแผนกลยุทธ์การ
ศึกษาสู่การปฏิบัติ การบริหารระบบการศึกษากับความเช่ือมโยงกับ
ระบบอืน่ในสงัคม การพฒันาระบบการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งการพฒันา
เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนาการบริหารระบบ
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างพลเมืองดี ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและ
ความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งประเทศ การพฒันาการบรหิารระบบการศกึษา
อย่างสร้างสรรค์และมีปรัชญา การพัฒนาการบริหารระบบการศึกษา
อย่างมีเอกภาพและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
0302513  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6)
    Curriculum Administration
    and Learning Management
    ทฤษฎีหลักการบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และ 
การจัดการเรียนรู้ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
และชมุชนแหง่การเรยีนรู ้นวตักรรมและเทคโนโลยกีารบรหิารหลกัสตูร
และการจัดการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สำาหรับ 
ผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการจำาเปน็พเิศษ การบรหิารกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร
และกิจการนักเรียน นิสิต ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
0302514  การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3(3-0-6)
    Administration of Educational Resource
    ทฤษฎ ีหลกัการ รปูแบบ ระบบการบรหิาร และการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำานาจ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา บทบัญญัติในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา การบริหาร 
งบประมาณ การเงิน และการพัสดุ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การบริหารงบประมาณการเงิน และการพัสดุ คุณธรรม จริยธรรม 
การประชาสมัพันธ์และความสมัพนัธก์บัชุมชน การบรหิารอาคารสถานที ่
สภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ และการ
บริหารทั่วไป

0302515  การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ 3(2-2-5) 
    Research Administration
    and Academic Service
    วิเคราะห์ทฤษฎี หลักการและรูปแบบการวิจัยการศึกษา 
และการบริการวิชาการ การบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน จรรยาบรรณนักวิจัยและบทบัญญัติ
ในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจัิยและการบรกิารวชิาการ การประเมนิ
ความต้องการจำาเป็นในการวิจัยและการบริการวิชาการ ปฏิบัติการจัด
ทำาโครงการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ประเมินและ
ปรับปรุงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการ 
0302521  กฎหมายทางการศึกษา 3(3-0-6)
    Educational Laws
    กฎหมายรฐัธรรมนญู พระราชบญัญตัแิละระเบยีบขอ้บงัคบั
ตา่งๆ และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษา บคุลากรทางการศึกษา 
การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา วิเคราะห์การนำากฎหมายไปใช้และ
ข้อปัญหาในทางปฏิบัติ
0302531  ภาวะผู้นำาทางการศึกษา 3(3-0-6)
    Educational Leadership
    วิเคราะห์ทฤษฎีภาวะผู้นำา อำานาจ กลวิธีการใช้อิทธิพล 
คุณลักษณะ ประเภท และบทบาทหน้าที่ของผู้นำาในการบริหาร 
การศึกษา เน้นการพัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ 
กระบวนการกลุม่ การเจรจาต่อรอง การแกปั้ญหา และการตัดสนิใจในการ 
บริหารการศึกษา
0302532  คุณธรรม จริยธรรมสำาหรับผู้บริหาร 3(3-0-6)
    Ethics for Administrators
    วิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยเก่ียวกับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร เสนอแนวทางและรูปแบบการ
พฒันาเสรมิสรา้งคณุธรรม จริยธรรมอยา่งย่ังยนืในรปูแบบรายงานทาง
วิชาการ
0302541  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
    Administration of Basic
    Education Institution 
    วิเคราะห ์ปรชัญา นโยบาย จดุมุง่หมาย หลกัการ และการ
ปฏบัิตใินการจัดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่นำาโรงเรยีนไปสูค่วามเปน็เลศิ  
โดยฝึกปฏิบัติการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
0302611  การพัฒนาองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6)   
    Educational Organization Development
    ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ระบบการศึกษา 
การวเิคราะหก์ารบรหิารระบบการศกึษากบัความเชือ่มโยงกบัระบบอืน่
ในสงัคม การพฒันาระบบการศกึษา เพือ่เสรมิสรา้งการพัฒนาเศรษฐกจิ  
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนาการบริหารระบบการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดี ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และความ
เขา้ใจอนัดรีะหวา่งประเทศ การพฒันาการบรหิารระบบการศกึษาอยา่ง
สร้างสรรค์และมีปรัชญา การพัฒนาการบริหารระบบการศึกษาอย่างมี
เอกภาพและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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0302612  การจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ 3(2-2-5)
     Learning Network Management
    วเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎี และผลการวจิยั รปูแบบการจัดการ
ระบบเครอืขา่ยการเรยีนรู ้สภาพปญัหาอปุสรรคในการจดัการเครอืขา่ย
การเรียนรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการพฒันาการเรยีนรู้ของประชาชนท่ียัง่ยนื ฝกึปฏบัิตกิาร 
การจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
0302613  ทฤษฎีและหลักการนิเทศการศึกษา 3(3-0-6)
    Theories and Principles
    in Education Supervisor
    ทฤษฎ ีรปูแบบ และระบบการนเิทศการศกึษา จติวทิยาการ
นิเทศและการเจรจาต่อรอง ภารกิจการนิเทศการศึกษาและบทบัญญัติ
ในกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง การประกันคณุภาพการศกึษาและการจัดระบบ
สารสนเทศ เพือ่การนิเทศการศกึษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพศึกษานิเทศก์ การวิเคราะห์ทฤษฎี และหลักการนิเทศการศึกษา
0302621  การเมืองกับการศึกษา 3(3-0-6)
    Politics and Education
    วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยทาง 
การเมอืง การปกครองกับการศกึษาท้ังของไทยและตา่งประเทศ สมัมนา
สภาพปญัหาและแนวทางแก้ปญัหาเก่ียวกับการมีส่วนรว่มในการจดัการ
ศึกษาขององค์การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน  
เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นคงของ
ชาติอย่างแท้จริง
0302622  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
    Management Information Systems 
    การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการจัดการระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การทางการศึกษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัด
และสรา้งระบบสารสนเทศ การดแูลและจดัการเพือ่ไดส้ารสนเทศทีเ่ป็น
ประโยชนต์อ่การบรหิารในการพฒันาเครอืข่ายท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาการ
เรียนรู้ของประชาชนท่ียั่งยืน ฝึกปฏิบัติในการสร้างโปรแกรม เพื่อการ
บริหารในสถานศึกษา
0302641  การบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน 3(2-2-5)
    และตามอัธยาศัย                       
    Administration of Non-formal
    and Informal Education 
    วิเคราะห์ ปรัชญา นโยบาย รูปแบบ และจุดมุ่งหมายใน 
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย เน้นบทบาท
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ ในการบริหารและนิเทศ
งานในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย รูปแบบ
และแนวโน้มในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย
0302661  การวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
    Research in Educational Administration
    หลักการและขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยทางการบริหาร 
การศึกษา การนำาประเด็นปัญหาสำาคัญมาวิจัย เพื่อพัฒนาการบริหาร
การศกึษา การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการวจิยั เพือ่นำาองคค์วามรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ศึกษาและสืบค้นเทคนิควิจัยใหม่ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการวิจัยในการบริหารการศึกษา

0302662  สถิติสำาหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
    Statistics for Research
    in Educational Administration
    วิเคราะห์ และประยุกต์สถิติสำาหรับการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษาทั้งด้านการวิเคราะห์แบบหนึ่งตัวแปรและพหุตัวแปร 
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายทาง การวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู การวเิคราะหเ์สน้ทาง 
และสถิติอื่นที่จำาเป็น ฝึกปฏิบัติการประมวลผลและแปลความหมาย 
ผลการประมวลที่ได้จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
0302671  การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 3(2-2-5)
    Practicum in Educational Administration
    ฝึกปฏิบัติงาน หรือสหกิจศึกษาด้านการบริหารการศึกษา 
เพือ่เพิม่ประสบการณก์ารทำางานและโลกทศันข์องนสิติ เนน้การวางแผน 
การจัดโครงการ การปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา และการรายงานผล 
การปฏิบัติงาน และฝึกการทำาวิจัย เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษา
0302691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    คน้ควา้และทำาวจัิยทางดา้นการบรหิารการศกึษา สามารถ 
ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
0302692  การค้นคว้าอิสระทางการบริหารการศึกษา 6(0-18-0)
    Independent Study
    in Educational Administration
    วิจัยหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา โดยดำาเนินการ
ตามระเบียบวิธีวิจัย และสอบปากเปล่า
0320501  บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
    Integration of Education Foundation
    ศกึษา วเิคราะห ์และบรูณาการความรูพ้ืน้ฐานทางปรัชญา 
จติวทิยา สงัคมวทิยา และเศรษฐศาสตรท์ีม่อีทิธพิลตอ่การศกึษา รวมท้ัง 
การประยุกต์การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศกึษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 
0320511  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
    Educational Research
    ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุตใ์ชท้างการศกึษา การวเิคราะห์
ปญัหา การกำาหนดกรอบความคดิและการวางแผนการวจิยั ตวัแปรและ
สมมติฐาน การออกแบบการวจัิย การกำาหนดประชากรและการเลอืกกลุม่
ตวัอยา่ง การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผล 
ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงาน 
การวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทาง 
การศึกษา

0320511	 การวิจัยทางการศึกษา	 	 			3(2-2-5)
	 	 Educational	Research

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255976



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 53

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 67

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 แสวงหาความรู้ ความจริง ด้วยกระบวนการวิจัยและประเมินที่เป็น 
 ระบบ น่าเชื่อถืออย่างมีจรรยาบรรณ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา 
 อย่างยั่งยืน
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน 
 มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มีทักษะทางการวิจัยและประเมิน และมี 
 จิตวิจัย เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาของ 
 ประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ที่มีคุณธรรม  
 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมิน 
 2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้กระบวนการวิจัยเป็น 
  เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงาน หรือสถาบัน 
  การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. สามารถประเมนิระบบงานเพือ่การปรบัปรงุ ควบคมุ และประกัน 
  คุณภาพของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา
 4. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัยและ 
  ประเมินให้กับผู้ที่สนใจและผู้เรียนในสถาบันการศึกษา
 5. มีความใฝ่รู้และมีจรรยาบรรณของนักวิจัยและประเมิน
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน  
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้าง ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาพื้นฐาน ทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       12 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต

3. หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
 รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
0320501  บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
0320511  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      12 หน่วยกิต
0307511  การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 3(2-2-5)
0307512   การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5)
0307521  การประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 3(2-2-5)
0307531  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ 3(2-2-5)
    เชิงคุณภาพสำาหรับการวิจัยและประเมิน    
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
0307513  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
    และการจัดการเรียนรู้
0307522  การประเมินการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)
0307551  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
    เพื่อการวิจัยและประเมิน
0307611  การบริหารจัดการโครงการวิจัย 2(2-0-4)
0307612  การพัฒนาประสบการณ์วิจัยและ 3(2-2-5)
    ประเมินร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น  
0307613  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
0307614  สัมมนาการวิจัยและประเมิน 2(0-4-2)
0307621  การประเมินความต้องการจำาเป็น 2(1-2-3)
    และความเป็นไปได้
0307622  การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับการวิจัย  3(2-2-5)
    และประเมิน 
0307631  สถิติขั้นสูงสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5)
0307641  การประกันและประเมินคุณภาพ 3(2-2-5)
    การจัดการศึกษา
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
0307691 วิทยานิพนธ์     12 (0-36-0)

แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6  วิชาเอก วิชาบังคับ 9
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 3(2-2-5)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5)
 วิชาเอก วิชาบังคับ 3 0307521 การประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 3(2-2-5)
0307531 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง 3(2-2-5)  วิชาเอก วิชาเลือก 3
 คุณภาพสำาหรับการวิจัยและประเมิน  0307….. ..................................................... 3(........)
    รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   12

			แผนการศึกษา	หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน	ภาคปกติ	

แผน ก แบบ ก 2      
	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/58
	 	 	 พื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย	(บังคับ)	 	 6	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 	 9
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา   3(3-0-6) 0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง  3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา  3(2-2-5)
   วิชาเอก	(บังคับ)	 	 	 	 3 0307521 การประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร  3(2-2-5)
 0307531 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ  3(2-2-5)  วิชาเอกเลือก	 	 3
   เชิงคุณภาพสำาหรับการวิจัยและประเมิน    0307631 สถิติขั้นสูงสำาหรับการวิจัยและประเมิน  3(2-2-5)
	 	 	 	 							รวมหน่วยกิต		9		 	 																																							รวมหน่วยกิต		12

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ภาคปกติ 

แผน ก แบบ ก 2      
 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น   1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย  2/59
   พื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ)  6  วิชาเอก (บังคับ)  6
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา   3(3-0-6) 0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง  3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา  3(2-2-5)
   วิชาเอก (บังคับ)    6  วิชาเอกเลือก  6
 0307521 การประเมินแผน โครงการและหลักสูตร 3(2-2-5)   0307513 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5)
 0307531 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ 3(2-2-5)  และการจัดการเรียนรู้ 
   เชิงคุณภาพสำาหรับการวิจัยและประเมิน    0307631 สถิติขั้นสูงสำาหรับการวิจัยและประเมิน  3(2-2-5) 
           รวมหน่วยกิต  12                                         รวมหน่วยกิต  12

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 77



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255854

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255668

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาเลือก 9  วิทยานิพนธ์ 9
0307…. ..................................................... 3(..........) 0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
0307…. ..................................................... 3(..........)
0307…. ..................................................... 3(..........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หมายเหตุ :  รายวิชา 0307691 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียน จำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ เมื่อสอบ 
  ปากเปล่าแล้วเสร็จ

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Integration of Education Foundation
 ศกึษา วเิคราะห ์และบรูณาการความรูพ้ืน้ฐานทางปรัชญา  
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา 
รวมทั้งการประยุกต์การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศกึษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการ
วจิยั ตวัแปรและสมมตฐิาน การออกแบบการวจิยั การกำาหนดประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพ การประมวลผลขอ้มูล โดยใชค้อมพวิเตอร ์การเขียนเคา้โครงการ 
วิจัยและรายงานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณใน 
การวิจัยทางการศึกษา
0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง    3(2-2-5)
 Experimental and Quasi-Experimental Research 
 หลักการ แนวคิด ลักษณะ และองค์ประกอบของการวิจัย
เชิงทดลองและกึ่งทดลอง แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 
ความเที่ยงตรงภายในและความเท่ียงตรงภายนอกของการทดลอง 
หลักการควบคุมความแปรปรวนของการวิจัย การจัดกระทำาตัวแปร 
การออกแบบ หรือใช้แบบแผนการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย  
การใชส้ถติใินการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการวจิยั การวเิคราะห์
วจิารณง์านวจิยัจากรายงานการวิจยั ปฏิบตักิารออกแบบการวจัิย เขียน
เค้าโครงการวิจัย และสร้างเครื่องมือการวิจัย
0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Qualitative Research in Education
 วเิคราะหแ์นวคดิพืน้ฐานของการวจิยัเชงิคณุภาพ ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การนำาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกต์
ทางการศึกษา วางแผนและออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็น
ทางการศึกษาที่น่าสนใจ เขียนเค้าโครงการวิจัยและฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม

0307513 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
 และการจัดการเรียนรู้
 Research and Development in Curriculum
 and Learning Provision
 วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา ระเบียบ
วธิวีจัิยและพัฒนา การนำาระเบยีบวธิวีจัิยและพฒันามาใชใ้นการพฒันา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา วางแผน 
ออกแบบ และเขียนเค้าโครงวิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมทางการศึกษาในประเด็นที่สนใจ
0307521 การประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 3(2-2-5)
 Plan Project and Curriculum Evaluation   
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการประเมิน วิเคราะห์วิพากษ ์
รูปแบบ หรือแนวทางการประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 
วิเคราะห์แผน โครงการ และหลักสูตร ประยุกต์รูปแบบการประเมิน
แบบต่างๆ เพื่อออกแบบการประเมินตามบริบทและวัตถุประสงค์ 
การประเมิน จัดทำาแผนการประเมิน เขียนโครงการประเมิน และ 
ฝึกปฏิบัติ
0307522 การประเมินการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)
 Evaluation of Learning Provision
 วิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการ
ออกแบบการประเมิน พัฒนาเครื่องมือประเมิน ดำาเนินการประเมิน  
วิเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลการประเมิน
0307531 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
 เชิงคุณภาพสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5)
 Quantitative and Qualitative Data Analysis
 for Research and Evaluation
 ธรรมชาติของข้อมูล แนวคิด เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบ การวิเคราะห์ และ 
การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และฝึกปฏิบัติ
0307551 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 เพื่อการวิจัยและประเมิน    
 Computer Program for Research and Evaluation
 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและประเมินลักษณะต่างๆ การพัฒนาฐาน
ข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน การเลือกใช้โปรแกรมเพื่อการบริหาร
โครงการ ออกแบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการวิจัยและ
ประเมินและนำาเสนอชิ้นงาน

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255668

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาเลือก 9  วิทยานิพนธ์ 9
0307…. ..................................................... 3(..........) 0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
0307…. ..................................................... 3(..........)
0307…. ..................................................... 3(..........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หมายเหตุ :  รายวิชา 0307691 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียน จำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ เมื่อสอบ 
  ปากเปล่าแล้วเสร็จ

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Integration of Education Foundation
 ศกึษา วเิคราะห ์และบรูณาการความรูพ้ืน้ฐานทางปรัชญา  
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา 
รวมทั้งการประยุกต์การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศกึษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการ
วจิยั ตวัแปรและสมมตฐิาน การออกแบบการวจิยั การกำาหนดประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพ การประมวลผลขอ้มูล โดยใชค้อมพวิเตอร ์การเขียนเคา้โครงการ 
วิจัยและรายงานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณใน 
การวิจัยทางการศึกษา
0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง    3(2-2-5)
 Experimental and Quasi-Experimental Research 
 หลักการ แนวคิด ลักษณะ และองค์ประกอบของการวิจัย
เชิงทดลองและกึ่งทดลอง แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 
ความเที่ยงตรงภายในและความเท่ียงตรงภายนอกของการทดลอง 
หลักการควบคุมความแปรปรวนของการวิจัย การจัดกระทำาตัวแปร 
การออกแบบ หรือใช้แบบแผนการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย  
การใชส้ถติใินการวเิคราะหข้์อมลูและการแปลผลการวจิยั การวเิคราะห์
วจิารณง์านวจิยัจากรายงานการวิจยั ปฏิบตักิารออกแบบการวจัิย เขยีน
เค้าโครงการวิจัย และสร้างเครื่องมือการวิจัย
0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Qualitative Research in Education
 วเิคราะหแ์นวคดิพืน้ฐานของการวจิยัเชงิคณุภาพ ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การนำาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกต์
ทางการศึกษา วางแผนและออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็น
ทางการศึกษาที่น่าสนใจ เขียนเค้าโครงการวิจัยและฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม

0307513 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
 และการจัดการเรียนรู้
 Research and Development in Curriculum
 and Learning Provision
 วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา ระเบียบ
วธิวีจัิยและพัฒนา การนำาระเบยีบวธิวีจัิยและพฒันามาใชใ้นการพฒันา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา วางแผน 
ออกแบบ และเขียนเค้าโครงวิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมทางการศึกษาในประเด็นที่สนใจ
0307521 การประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 3(2-2-5)
 Plan Project and Curriculum Evaluation   
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการประเมิน วิเคราะห์วิพากษ ์
รูปแบบ หรือแนวทางการประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 
วิเคราะห์แผน โครงการ และหลักสูตร ประยุกต์รูปแบบการประเมิน
แบบต่างๆ เพื่อออกแบบการประเมินตามบริบทและวัตถุประสงค์ 
การประเมิน จัดทำาแผนการประเมิน เขียนโครงการประเมิน และ 
ฝึกปฏิบัติ
0307522 การประเมินการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)
 Evaluation of Learning Provision
 วิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการ
ออกแบบการประเมิน พัฒนาเครื่องมือประเมิน ดำาเนินการประเมิน  
วิเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลการประเมิน
0307531 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
 เชิงคุณภาพสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5)
 Quantitative and Qualitative Data Analysis
 for Research and Evaluation
 ธรรมชาติของข้อมูล แนวคิด เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบ การวิเคราะห์ และ 
การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และฝึกปฏิบัติ
0307551 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 เพื่อการวิจัยและประเมิน    
 Computer Program for Research and Evaluation
 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและประเมินลักษณะต่างๆ การพัฒนาฐาน
ข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน การเลือกใช้โปรแกรมเพ่ือการบริหาร
โครงการ ออกแบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการวิจัยและ
ประเมินและนำาเสนอชิ้นงาน

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255668

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาเลือก 9  วิทยานิพนธ์ 9
0307…. ..................................................... 3(..........) 0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
0307…. ..................................................... 3(..........)
0307…. ..................................................... 3(..........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หมายเหตุ :  รายวิชา 0307691 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียน จำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ เมื่อสอบ 
  ปากเปล่าแล้วเสร็จ

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Integration of Education Foundation
 ศกึษา วเิคราะห ์และบรูณาการความรูพ้ืน้ฐานทางปรัชญา  
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
รวมทั้งการประยุกต์การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศกึษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการ
วจัิย ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบการวจัิย การกำาหนดประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพ การประมวลผลขอ้มลู โดยใชค้อมพวิเตอร ์การเขียนเคา้โครงการ 
วิจัยและรายงานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณใน 
การวิจัยทางการศึกษา
0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง    3(2-2-5)
 Experimental and Quasi-Experimental Research 
 หลักการ แนวคิด ลักษณะ และองค์ประกอบของการวิจัย
เชิงทดลองและกึ่งทดลอง แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 
ความเที่ยงตรงภายในและความเที่ยงตรงภายนอกของการทดลอง 
หลักการควบคุมความแปรปรวนของการวิจัย การจัดกระทำาตัวแปร 
การออกแบบ หรือใช้แบบแผนการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย  
การใช้สถิติในการวิเคราะหข้์อมลูและการแปลผลการวจัิย การวิเคราะห์
วจิารณง์านวจัิยจากรายงานการวจัิย ปฏบัิตกิารออกแบบการวจิยั เขยีน
เค้าโครงการวิจัย และสร้างเครื่องมือการวิจัย
0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Qualitative Research in Education
 วเิคราะหแ์นวคดิพืน้ฐานของการวจัิยเชิงคณุภาพ ระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การนำาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกต์
ทางการศึกษา วางแผนและออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็น
ทางการศึกษาที่น่าสนใจ เขียนเค้าโครงการวิจัยและฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม

0307513 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
 และการจัดการเรียนรู้
 Research and Development in Curriculum
 and Learning Provision
 วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา ระเบียบ
วธิวีจิยัและพัฒนา การนำาระเบยีบวธิวีจิยัและพฒันามาใชใ้นการพฒันา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา วางแผน 
ออกแบบ และเขียนเค้าโครงวิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมทางการศึกษาในประเด็นที่สนใจ
0307521 การประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 3(2-2-5)
 Plan Project and Curriculum Evaluation   
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการประเมิน วิเคราะห์วิพากษ ์
รูปแบบ หรือแนวทางการประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 
วิเคราะห์แผน โครงการ และหลักสูตร ประยุกต์รูปแบบการประเมิน
แบบต่างๆ เพื่อออกแบบการประเมินตามบริบทและวัตถุประสงค์ 
การประเมิน จัดทำาแผนการประเมิน เขียนโครงการประเมิน และ 
ฝึกปฏิบัติ
0307522 การประเมินการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)
 Evaluation of Learning Provision
 วิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการ
ออกแบบการประเมิน พัฒนาเคร่ืองมือประเมิน ดำาเนินการประเมิน  
วิเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลการประเมิน
0307531 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
 เชิงคุณภาพสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5)
 Quantitative and Qualitative Data Analysis
 for Research and Evaluation
 ธรรมชาติของข้อมูล แนวคิด เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบ การวิเคราะห์ และ 
การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และฝึกปฏิบัติ
0307551 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 เพื่อการวิจัยและประเมิน    
 Computer Program for Research and Evaluation
 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและประเมินลักษณะต่างๆ การพัฒนาฐาน
ข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน การเลือกใช้โปรแกรมเพื่อการบริหาร
โครงการ ออกแบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการวิจัยและ
ประเมินและนำาเสนอชิ้นงาน

หมายเหตุ : รายวิชา 0307691 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียนจำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เม่ือสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : รายวิชา 0307691 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียนจำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เม่ือสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 	 	 วิชาเอก	(เลือก)	 9	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 0307513 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2)  9(0-27-0)
 0307622 การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5) 
 0307641 การประกันและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 3(2-2-5)     
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 3	 	 	 	
 0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		12	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

			แผนการศึกษา	หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน	ภาคพิเศษ	

แผน ก แบบ ก 2      
	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 พื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย	(บังคับ)	 6	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 9
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5)
   วิชาเอก	(บังคับ)	 3 0307521 การประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 3(2-2-5)
 0307531 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ 3(2-2-5)  วิชาเอกเลือก	 3
   เชิงคุณภาพสำาหรับการวิจัยและประเมิน  0307631 สถิติขั้นสูงสำาหรับการวิจัยและประเมิน  3(2-2-5) 
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		12

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/58	
	 	 	 วิชาเอกเลือก	 6	
 0307513 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
 0307622 การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5) 
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 	 	 วิชาเอกเลือก	 3	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 0307641 การประกันและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2)  9(0-27-0)
   วิทยานิพนธ์	 3 
 0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0) 	 	 	
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		6	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

หมายเหตุ : รายวิชา 0307691 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียนจำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เม่ือสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

หมายเหตุ : รายวิชา 0307691 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียนจำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เม่ือสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (เลือก) 6  วิทยานิพนธ์ 9
 0307622 การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับการวิจัยและประเมิน   3(2-2-5)  0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2)  9(0-27-0)
 0307641 การประกันและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
   วิทยานิพนธ์ 3 
 0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
 0320500 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิต                        3(3-0-6)
   ทางการศึกษา(ไม่นับหน่วยกิต)    
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ภาคพิเศษ 

แผน ก แบบ ก 2      
 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   พื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 6
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5)
   วิชาเอก (บังคับ) 6  วิชาเอกเลือก 6
 0307521 การประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 3(2-2-5) 0307513 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้3(2-2-5)
 0307531 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ 3(2-2-5) 0307631 สถิติขั้นสูงสำาหรับการวิจัยและประเมิน  3(2-2-5) 
   เชิงคุณภาพสำาหรับการวิจัยและประเมิน     
    รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  12

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/59 
   วิชาเอกเลือก 6 
 0307622 การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5)
 0307641 การประกันและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
    รวมหน่วยกิต  6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิทยานิพนธ์ 3  วิทยานิพนธ์ 9
  0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0) 0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2)  9(0-27-0) 
  0320500 ภาษาอังกฤษสำาหรับบัณฑิต                        3(3-0-6)
   ทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต)     
    รวมหน่วยกิต  3   รวมหน่วยกิต  9

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255978



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 55คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255668

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาเลือก 9  วิทยานิพนธ์ 9
0307…. ..................................................... 3(..........) 0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
0307…. ..................................................... 3(..........)
0307…. ..................................................... 3(..........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หมายเหตุ :  รายวิชา 0307691 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียน จำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ เมื่อสอบ 
  ปากเปล่าแล้วเสร็จ

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Integration of Education Foundation
 ศกึษา วเิคราะห์ และบรูณาการความรูพ้ืน้ฐานทางปรัชญา  
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
รวมทั้งการประยุกต์การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศกึษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการ
วจิยั ตวัแปรและสมมตฐิาน การออกแบบการวจิยั การกำาหนดประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพ การประมวลผลขอ้มลู โดยใชค้อมพวิเตอร ์การเขียนเคา้โครงการ 
วิจัยและรายงานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณใน 
การวิจัยทางการศึกษา
0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง    3(2-2-5)
 Experimental and Quasi-Experimental Research 
 หลักการ แนวคิด ลักษณะ และองค์ประกอบของการวิจัย
เชิงทดลองและกึ่งทดลอง แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 
ความเท่ียงตรงภายในและความเที่ยงตรงภายนอกของการทดลอง 
หลักการควบคุมความแปรปรวนของการวิจัย การจัดกระทำาตัวแปร 
การออกแบบ หรือใช้แบบแผนการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย  
การใชส้ถติใินการวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการวจิยั การวเิคราะห์
วิจารณง์านวจิยัจากรายงานการวจิยั ปฏิบตักิารออกแบบการวจิยั เขียน
เค้าโครงการวิจัย และสร้างเครื่องมือการวิจัย
0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Qualitative Research in Education
 วเิคราะหแ์นวคดิพืน้ฐานของการวจิยัเชงิคณุภาพ ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การนำาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกต์
ทางการศึกษา วางแผนและออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็น
ทางการศึกษาที่น่าสนใจ เขียนเค้าโครงการวิจัยและฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม

0307513 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
 และการจัดการเรียนรู้
 Research and Development in Curriculum
 and Learning Provision
 วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา ระเบียบ
วธีิวจิยัและพัฒนา การนำาระเบยีบวธิวีจิยัและพฒันามาใช้ในการพฒันา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา วางแผน 
ออกแบบ และเขียนเค้าโครงวิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมทางการศึกษาในประเด็นที่สนใจ
0307521 การประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 3(2-2-5)
 Plan Project and Curriculum Evaluation   
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการประเมิน วิเคราะห์วิพากษ ์
รูปแบบ หรือแนวทางการประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 
วิเคราะห์แผน โครงการ และหลักสูตร ประยุกต์รูปแบบการประเมิน
แบบต่างๆ เพื่อออกแบบการประเมินตามบริบทและวัตถุประสงค์ 
การประเมิน จัดทำาแผนการประเมิน เขียนโครงการประเมิน และ 
ฝึกปฏิบัติ
0307522 การประเมินการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)
 Evaluation of Learning Provision
 วิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการ
ออกแบบการประเมิน พัฒนาเครื่องมือประเมิน ดำาเนินการประเมิน  
วิเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลการประเมิน
0307531 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
 เชิงคุณภาพสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5)
 Quantitative and Qualitative Data Analysis
 for Research and Evaluation
 ธรรมชาติของข้อมูล แนวคิด เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบ การวิเคราะห์ และ 
การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และฝึกปฏิบัติ
0307551 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 เพื่อการวิจัยและประเมิน    
 Computer Program for Research and Evaluation
 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและประเมินลักษณะต่างๆ การพัฒนาฐาน
ข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน การเลือกใช้โปรแกรมเพ่ือการบริหาร
โครงการ ออกแบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการวิจัยและ
ประเมินและนำาเสนอชิ้นงาน

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาเลือก 9  วิทยานิพนธ์ 9
0307…. ..................................................... 3(..........) 0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
0307…. ..................................................... 3(..........)
0307…. ..................................................... 3(..........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0307691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หมายเหตุ :  รายวิชา 0307691 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียน จำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ เมื่อสอบ 
  ปากเปล่าแล้วเสร็จ

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Integration of Education Foundation
 ศกึษา วเิคราะห ์และบรูณาการความรูพ้ืน้ฐานทางปรัชญา  
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา 
รวมทั้งการประยุกต์การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศกึษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของตา่งประเทศ 
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการ
วจิยั ตวัแปรและสมมตฐิาน การออกแบบการวจิยั การกำาหนดประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพ การประมวลผลขอ้มูล โดยใชค้อมพวิเตอร ์การเขยีนเคา้โครงการ 
วิจัยและรายงานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณใน 
การวิจัยทางการศึกษา
0307511 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง    3(2-2-5)
 Experimental and Quasi-Experimental Research 
 หลักการ แนวคิด ลักษณะ และองค์ประกอบของการวิจัย
เชิงทดลองและกึ่งทดลอง แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 
ความเที่ยงตรงภายในและความเท่ียงตรงภายนอกของการทดลอง 
หลักการควบคุมความแปรปรวนของการวิจัย การจัดกระทำาตัวแปร 
การออกแบบ หรือใช้แบบแผนการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย  
การใชส้ถติใินการวเิคราะหข้์อมูลและการแปลผลการวจิยั การวเิคราะห์
วจิารณง์านวจิยัจากรายงานการวิจยั ปฏิบตักิารออกแบบการวจัิย เขยีน
เค้าโครงการวิจัย และสร้างเครื่องมือการวิจัย
0307512 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Qualitative Research in Education
 วเิคราะหแ์นวคดิพืน้ฐานของการวจิยัเชงิคณุภาพ ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การนำาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกต์
ทางการศึกษา วางแผนและออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็น
ทางการศึกษาที่น่าสนใจ เขียนเค้าโครงการวิจัยและฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม

0307513 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
 และการจัดการเรียนรู้
 Research and Development in Curriculum
 and Learning Provision
 วิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา ระเบียบ
วธิวีจัิยและพัฒนา การนำาระเบยีบวธิวีจัิยและพฒันามาใชใ้นการพฒันา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา วางแผน 
ออกแบบ และเขียนเค้าโครงวิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมทางการศึกษาในประเด็นที่สนใจ
0307521 การประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 3(2-2-5)
 Plan Project and Curriculum Evaluation   
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการประเมิน วิเคราะห์วิพากษ ์
รูปแบบ หรือแนวทางการประเมินแผน โครงการ และหลักสูตร 
วิเคราะห์แผน โครงการ และหลักสูตร ประยุกต์รูปแบบการประเมิน
แบบต่างๆ เพื่อออกแบบการประเมินตามบริบทและวัตถุประสงค์ 
การประเมิน จัดทำาแผนการประเมิน เขียนโครงการประเมิน และ 
ฝึกปฏิบัติ
0307522 การประเมินการจัดการเรียนรู้ 2(1-2-3)
 Evaluation of Learning Provision
 วิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการ
ออกแบบการประเมิน พัฒนาเครื่องมือประเมิน ดำาเนินการประเมิน  
วิเคราะห์ข้อมูล และนำาเสนอผลการประเมิน
0307531 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
 เชิงคุณภาพสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5)
 Quantitative and Qualitative Data Analysis
 for Research and Evaluation
 ธรรมชาติของข้อมูล แนวคิด เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบ การวิเคราะห์ และ 
การแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และฝึกปฏิบัติ
0307551 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 เพื่อการวิจัยและประเมิน    
 Computer Program for Research and Evaluation
 ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและประเมินลักษณะต่างๆ การพัฒนาฐาน
ข้อมูลเพื่อการวิจัยและประเมิน การเลือกใช้โปรแกรมเพื่อการบริหาร
โครงการ ออกแบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับการวิจัยและ
ประเมินและนำาเสนอชิ้นงาน

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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0307611 การบริหารจัดการโครงการวิจัย      2(2-0-4)
 Research Project Management
 อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ วิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แผนการวจิยัระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ แนวคดิเกีย่วกบัระบบและวงจรของ
โครงการ การจัดเตรยีมโครงการวจัิย หรอืชุดโครงการวจัิย การประสาน
กิจกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล การกำากับติดตามและ
ประเมนิโครงการวจิยั หรอืชดุโครงการวจิยั การประเมนิรายงานการวิจยั 
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลการวิจัย วิเคราะห์โครงการวิจัยที่สนใจ 
และนำาเสนอแผนการบริหารจัดการ
0307612 การพัฒนาประสบการณ์วิจัยและ
 ประเมินร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น 3(2-2-5)
 Development of Research and
 Evaluation Experience in Local Network
 ฝกึปฏบิตัเิพือ่พฒันาประสบการณว์จิยัและประเมนิร่วมกบั 
เครอืข่ายในทอ้งถิน่ เชือ่มโยงและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บักลุม่ต่างๆ ไดแ้ก ่
นกัเรยีน คร ูพอ่แม ่นกัวจิยั คนในทอ้งถิน่แลกเปลีย่นประสบการณ ์หรอื
เข้าร่วมกระบวนการวิจัย หรือประเมินกับนักวิจัยหรือนักประเมินใน
สถานศกึษา หรอืหนว่ยงาน หรอืชุมชนในทอ้งถ่ิน และนำาเสนอรายงาน
จากประสบการณ์การวิจัย หรือประเมิน
0307613   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
 Participatory Action Research
 แนวคดิ หลกัการของการวจัิยเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม  
เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ฝึกวิเคราะห์ปัญหา
และปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิการพฒันา กำาหนดแหลง่ขอ้มลู เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงาน
0307614 สัมมนาการวิจัยและประเมิน  2(0-4-2)
 Seminar in Research and Evaluation
 วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ สาระสำาคัญจากงานวิจัยและ
ประเมิน กระแสและแนวโน้มวิทยาการด้านการวิจัยและประเมินใน
ประเด็นที่สนใจและทันสมัย เพื่อนำาไปสู่การจัดทำาข้อเสนอการวิจัย
และประเมิน สัมมนาทางการวิจัยและประเมิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพิ่มประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความร่วมมือทางวิชาการในสาขา 
การวิจัยและประเมินและการนำาผลที่ได้จากการวิจัยและประเมินไป
พัฒนา
0307621 การประเมินความต้องการจำาเป็น 2(1-2-3)
 และความเป็นไปได้    
 Need and Feasibility Assessment
 แนวคิด จุดมุ่งหมาย และระเบียบวิธีของการประเมิน
ความต้องการ จำาเป็น และความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม อภิปราย วิเคราะห์ 
วิจารณ์แผนยุทธศาสตร์และการวางแผนยุทธศาสตร์ ออกแบบ 
การประเมนิความตอ้งการ จำาเปน็ และความเปน็ไปได ้วเิคราะหข์อ้มลูและ
แปลผลการประเมิน เสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
และฝึกปฏิบัติ

0307622 การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับ 3(2-2-5)
 การวิจัยและประเมิน  
 Development of Research
 and Evaluation Instruments
 หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและ
เทคนคิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสำาหรบัการวจิยัและประเมนิ  การวเิคราะห์
คุณภาพเครื่องมือสำาหรับการวิจัยและประเมิน และปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดความรู้ คุณลักษณะ และความสามารถในการปฏิบัติ
0307631 สถิติขั้นสูงสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5) 
 Advance Statistics for Research and Evaluation
 ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและประเมินด้วยสถิติ
พาราเมตริกและนันพาราเมตริก  
การวเิคราะหต์วัแปรเชงิพหดุว้ยโปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติ ิแปลผลและ
นำาเสนอผลการวิเคราะห์
0307641 การประกันและประเมินคุณภาพ 3(2-2-5)
 การจัดการศึกษา    
 Quality Assurance and Evaluation
 of Educational Management
 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงตนเองขององค์กร การสร้าง
วัฒนธรรมมุง่คุณภาพ ระบบประกนัคุณภาพแบบตา่งๆ แนวคิดเกีย่วกบั 
การประกนัคุณภาพการศึกษา การกำาหนดมาตรฐานคุณภาพ การพัฒนา
สถานศึกษาสูม่าตรฐานคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ ระบบและวิธีประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก เทคนิค การตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพ 
วิธีการจัดทำารายงานผลการประเมิน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบ 
หรือประเมินคุณภาพ วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ วิธีการและเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพ ออกแบบวางแผนการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช้ใน
การประกนัและประเมนิคณุภาพ ฝกึปฏบิตักิารประเมนิคณุภาพภายใน
และภายนอกของสถานศึกษา
0307691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ทำาวิจัยในหัวข้อที่สนใจ โดยผลงานวิจัยมีระดับคุณภาพ 
ตพีมิพไ์ดใ้นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุกิลัน่กรอง 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 69

0307611 การบริหารจัดการโครงการวิจัย      2(2-0-4)
 Research Project Management
 อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ วิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แผนการวจิยัระดบัชาตแิละท้องถ่ิน แนวคดิเก่ียวกับระบบและวงจรของ
โครงการ การจดัเตรยีมโครงการวจิยั หรอืชดุโครงการวจิยั การประสาน
กิจกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล การกำากับติดตามและ
ประเมนิโครงการวจิยั หรอืชดุโครงการวจิยั การประเมนิรายงานการวจิยั 
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลการวิจัย วิเคราะห์โครงการวิจัยที่สนใจ 
และนำาเสนอแผนการบริหารจัดการ
0307612 การพัฒนาประสบการณ์วิจัยและ
 ประเมินร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น 3(2-2-5)
 Development of Research and
 Evaluation Experience in Local Network
 ฝกึปฏบิตัเิพือ่พฒันาประสบการณว์จิยัและประเมนิร่วมกบั 
เครอืขา่ยในทอ้งถิน่ เชือ่มโยงและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บักลุม่ต่างๆ ไดแ้ก ่
นกัเรียน ครู พอ่แม่ นกัวจิยั คนในท้องถ่ินแลกเปลีย่นประสบการณ ์หรอื
เข้าร่วมกระบวนการวิจัย หรือประเมินกับนักวิจัยหรือนักประเมินใน
สถานศกึษา หรอืหนว่ยงาน หรอืชมุชนในทอ้งถิน่ และนำาเสนอรายงาน
จากประสบการณ์การวิจัย หรือประเมิน
0307613   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
 Participatory Action Research
 แนวคิด หลกัการของการวิจยัเชงิปฏิบตักิารแบบมสีว่นรว่ม  
เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ฝึกวิเคราะห์ปัญหา
และปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิการพฒันา กำาหนดแหลง่ขอ้มลู เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงาน
0307614 สัมมนาการวิจัยและประเมิน  2(0-4-2)
 Seminar in Research and Evaluation
 วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ สาระสำาคัญจากงานวิจัยและ
ประเมิน กระแสและแนวโน้มวิทยาการด้านการวิจัยและประเมินใน
ประเด็นที่สนใจและทันสมัย เพ่ือนำาไปสู่การจัดทำาข้อเสนอการวิจัย
และประเมิน สัมมนาทางการวิจัยและประเมิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพิ่มประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความร่วมมือทางวิชาการในสาขา 
การวิจัยและประเมินและการนำาผลท่ีได้จากการวิจัยและประเมินไป
พัฒนา
0307621 การประเมินความต้องการจำาเป็น 2(1-2-3)
 และความเป็นไปได้    
 Need and Feasibility Assessment
 แนวคิด จุดมุ่งหมาย และระเบียบวิธีของการประเมิน
ความต้องการ จำาเป็น และความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม อภิปราย วิเคราะห์ 
วิจารณ์แผนยุทธศาสตร์และการวางแผนยุทธศาสตร์ ออกแบบ 
การประเมนิความตอ้งการ จำาเปน็ และความเปน็ไปได ้วเิคราะหข์อ้มลูและ
แปลผลการประเมิน เสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
และฝึกปฏิบัติ

0307622 การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับ 3(2-2-5)
 การวิจัยและประเมิน  
 Development of Research
 and Evaluation Instruments
 หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
เทคนคิการเก็บรวบรวมข้อมลูสำาหรบัการวจัิยและประเมนิ  การวเิคราะห์
คุณภาพเครื่องมือสำาหรับการวิจัยและประเมิน และปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดความรู้ คุณลักษณะ และความสามารถในการปฏิบัติ
0307631 สถิติขั้นสูงสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5) 
 Advance Statistics for Research and Evaluation
 ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและประเมินด้วยสถิติ
พาราเมตริกและนันพาราเมตริก  
การวเิคราะหตั์วแปรเชิงพหดุว้ยโปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติิ แปลผลและ
นำาเสนอผลการวิเคราะห์
0307641 การประกันและประเมินคุณภาพ 3(2-2-5)
 การจัดการศึกษา    
 Quality Assurance and Evaluation
 of Educational Management
 แนวคิดเก่ียวกับการปรับปรุงตนเองขององค์กร การสร้าง
วฒันธรรมมุง่คณุภาพ ระบบประกนัคณุภาพแบบตา่งๆ แนวคดิเกีย่วกบั 
การประกนัคณุภาพการศกึษา การกำาหนดมาตรฐานคณุภาพ การพัฒนา
สถานศกึษาสูม่าตรฐานคณุภาพ การควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ ระบบและวิธีประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก เทคนิค การตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพ 
วิธีการจัดทำารายงานผลการประเมิน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบ 
หรือประเมินคุณภาพ วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ วิธีการและเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพ ออกแบบวางแผนการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช้ใน
การประกนัและประเมนิคณุภาพ ฝกึปฏบัิตกิารประเมนิคณุภาพภายใน
และภายนอกของสถานศึกษา
0307691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ทำาวิจัยในหัวข้อที่สนใจ โดยผลงานวิจัยมีระดับคุณภาพ 
ตพีมิพไ์ดใ้นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุกิลัน่กรอง 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

3(2-2-5)

3(2-2-5) 3(2-2-5)

 3(2-2-5)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 79



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255856

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 69

0307611 การบริหารจัดการโครงการวิจัย      2(2-0-4)
 Research Project Management
 อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ วิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แผนการวิจยัระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ แนวคดิเกีย่วกบัระบบและวงจรของ
โครงการ การจดัเตรยีมโครงการวจิยั หรือชดุโครงการวจิยั การประสาน
กิจกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล การกำากับติดตามและ
ประเมนิโครงการวจิยั หรอืชดุโครงการวจิยั การประเมินรายงานการวจิยั 
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลการวิจัย วิเคราะห์โครงการวิจัยที่สนใจ 
และนำาเสนอแผนการบริหารจัดการ
0307612 การพัฒนาประสบการณ์วิจัยและ
 ประเมินร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น 3(2-2-5)
 Development of Research and
 Evaluation Experience in Local Network
 ฝกึปฏบิตัเิพือ่พฒันาประสบการณว์จิยัและประเมนิร่วมกบั 
เครอืขา่ยในทอ้งถิน่ เชือ่มโยงและแลกเปลีย่นเรยีนรูกั้บกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ 
นกัเรยีน คร ูพอ่แม ่นกัวจิยั คนในทอ้งถิน่แลกเปลีย่นประสบการณ ์หรอื
เข้าร่วมกระบวนการวิจัย หรือประเมินกับนักวิจัยหรือนักประเมินใน
สถานศกึษา หรอืหนว่ยงาน หรอืชมุชนในทอ้งถ่ิน และนำาเสนอรายงาน
จากประสบการณ์การวิจัย หรือประเมิน
0307613   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
 Participatory Action Research
 แนวคดิ หลกัการของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม  
เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ฝึกวิเคราะห์ปัญหา
และปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิการพฒันา กำาหนดแหล่งขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มลู 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงาน
0307614 สัมมนาการวิจัยและประเมิน  2(0-4-2)
 Seminar in Research and Evaluation
 วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ สาระสำาคัญจากงานวิจัยและ
ประเมิน กระแสและแนวโน้มวิทยาการด้านการวิจัยและประเมินใน
ประเด็นท่ีสนใจและทันสมัย เพื่อนำาไปสู่การจัดทำาข้อเสนอการวิจัย
และประเมิน สัมมนาทางการวิจัยและประเมิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพิ่มประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความร่วมมือทางวิชาการในสาขา 
การวิจัยและประเมินและการนำาผลที่ได้จากการวิจัยและประเมินไป
พัฒนา
0307621 การประเมินความต้องการจำาเป็น 2(1-2-3)
 และความเป็นไปได้    
 Need and Feasibility Assessment
 แนวคิด จุดมุ่งหมาย และระเบียบวิธีของการประเมิน
ความต้องการ จำาเป็น และความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม อภิปราย วิเคราะห์ 
วิจารณ์แผนยุทธศาสตร์และการวางแผนยุทธศาสตร์ ออกแบบ 
การประเมนิความตอ้งการ จำาเปน็ และความเปน็ไปได ้วิเคราะห์ขอ้มลูและ
แปลผลการประเมิน เสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
และฝึกปฏิบัติ

0307622 การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับ 3(2-2-5)
 การวิจัยและประเมิน  
 Development of Research
 and Evaluation Instruments
 หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
เทคนคิการเกบ็รวบรวมข้อมลูสำาหรบัการวจิยัและประเมนิ  การวเิคราะห์
คุณภาพเครื่องมือสำาหรับการวิจัยและประเมิน และปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดความรู้ คุณลักษณะ และความสามารถในการปฏิบัติ
0307631 สถิติขั้นสูงสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5) 
 Advance Statistics for Research and Evaluation
 ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและประเมินด้วยสถิติ
พาราเมตริกและนันพาราเมตริก  
การวเิคราะหต์วัแปรเชงิพหดุว้ยโปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติิ แปลผลและ
นำาเสนอผลการวิเคราะห์
0307641 การประกันและประเมินคุณภาพ 3(2-2-5)
 การจัดการศึกษา    
 Quality Assurance and Evaluation
 of Educational Management
 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงตนเองขององค์กร การสร้าง
วฒันธรรมมุง่คณุภาพ ระบบประกนัคณุภาพแบบตา่งๆ แนวคดิเกีย่วกบั 
การประกนัคณุภาพการศกึษา การกำาหนดมาตรฐานคณุภาพ การพัฒนา
สถานศกึษาสูม่าตรฐานคณุภาพ การควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ ระบบและวิธีประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก เทคนิค การตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพ 
วิธีการจัดทำารายงานผลการประเมิน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบ 
หรือประเมินคุณภาพ วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ วิธีการและเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพ ออกแบบวางแผนการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช้ใน
การประกนัและประเมินคณุภาพ ฝกึปฏิบตักิารประเมินคณุภาพภายใน
และภายนอกของสถานศึกษา
0307691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ทำาวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจ โดยผลงานวิจัยมีระดับคุณภาพ 
ตพีมิพไ์ดใ้นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการท่ีมีผูท้รงคณุวฒุกิลัน่กรอง 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 69

0307611 การบริหารจัดการโครงการวิจัย      2(2-0-4)
 Research Project Management
 อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ วิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แผนการวจิยัระดบัชาตแิละท้องถ่ิน แนวคดิเก่ียวกับระบบและวงจรของ
โครงการ การจดัเตรยีมโครงการวจิยั หรอืชดุโครงการวจิยั การประสาน
กิจกรรม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล การกำากับติดตามและ
ประเมนิโครงการวจิยั หรอืชดุโครงการวจิยั การประเมนิรายงานการวจิยั 
การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ผลการวิจัย วิเคราะห์โครงการวิจัยที่สนใจ 
และนำาเสนอแผนการบริหารจัดการ
0307612 การพัฒนาประสบการณ์วิจัยและ
 ประเมินร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น 3(2-2-5)
 Development of Research and
 Evaluation Experience in Local Network
 ฝกึปฏบิตัเิพือ่พฒันาประสบการณว์จิยัและประเมนิร่วมกบั 
เครอืขา่ยในทอ้งถิน่ เชือ่มโยงและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บักลุม่ต่างๆ ไดแ้ก ่
นกัเรียน ครู พอ่แม่ นกัวิจยั คนในท้องถิน่แลกเปลีย่นประสบการณ ์หรอื
เข้าร่วมกระบวนการวิจัย หรือประเมินกับนักวิจัยหรือนักประเมินใน
สถานศกึษา หรอืหนว่ยงาน หรอืชมุชนในทอ้งถิน่ และนำาเสนอรายงาน
จากประสบการณ์การวิจัย หรือประเมิน
0307613   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
 Participatory Action Research
 แนวคิด หลกัการของการวิจยัเชงิปฏิบตักิารแบบมสีว่นรว่ม  
เทคนิคการประสานงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ฝึกวิเคราะห์ปัญหา
และปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิการพฒันา กำาหนดแหลง่ขอ้มลู เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเขียนรายงาน
0307614 สัมมนาการวิจัยและประเมิน  2(0-4-2)
 Seminar in Research and Evaluation
 วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ สาระสำาคัญจากงานวิจัยและ
ประเมิน กระแสและแนวโน้มวิทยาการด้านการวิจัยและประเมินใน
ประเด็นที่สนใจและทันสมัย เพื่อนำาไปสู่การจัดทำาข้อเสนอการวิจัย
และประเมิน สัมมนาทางการวิจัยและประเมิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพิ่มประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความร่วมมือทางวิชาการในสาขา 
การวิจัยและประเมินและการนำาผลท่ีได้จากการวิจัยและประเมินไป
พัฒนา
0307621 การประเมินความต้องการจำาเป็น 2(1-2-3)
 และความเป็นไปได้    
 Need and Feasibility Assessment
 แนวคิด จุดมุ่งหมาย และระเบียบวิธีของการประเมิน
ความต้องการ จำาเป็น และความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม อภิปราย วิเคราะห์ 
วิจารณ์แผนยุทธศาสตร์และการวางแผนยุทธศาสตร์ ออกแบบ 
การประเมนิความตอ้งการ จำาเปน็ และความเปน็ไปได ้วเิคราะหข์อ้มลูและ
แปลผลการประเมิน เสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
และฝึกปฏิบัติ

0307622 การพัฒนาเครื่องมือสำาหรับ 3(2-2-5)
 การวิจัยและประเมิน  
 Development of Research
 and Evaluation Instruments
 หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
เทคนคิการเก็บรวบรวมข้อมลูสำาหรบัการวจัิยและประเมนิ  การวเิคราะห์
คุณภาพเครื่องมือสำาหรับการวิจัยและประเมิน และปฏิบัติการพัฒนา
เครื่องมือวัดความรู้ คุณลักษณะ และความสามารถในการปฏิบัติ
0307631 สถิติขั้นสูงสำาหรับการวิจัยและประเมิน 3(2-2-5) 
 Advance Statistics for Research and Evaluation
 ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและประเมินด้วยสถิติ
พาราเมตริกและนันพาราเมตริก  
การวเิคราะหตั์วแปรเชิงพหดุว้ยโปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติิ แปลผลและ
นำาเสนอผลการวิเคราะห์
0307641 การประกันและประเมินคุณภาพ 3(2-2-5)
 การจัดการศึกษา    
 Quality Assurance and Evaluation
 of Educational Management
 แนวคิดเก่ียวกับการปรับปรุงตนเองขององค์กร การสร้าง
วฒันธรรมมุง่คณุภาพ ระบบประกนัคณุภาพแบบตา่งๆ แนวคดิเกีย่วกบั 
การประกนัคณุภาพการศกึษา การกำาหนดมาตรฐานคณุภาพ การพัฒนา
สถานศกึษาสูม่าตรฐานคณุภาพ การควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ ระบบและวิธีประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก เทคนิค การตรวจสอบ หรือประเมินคุณภาพ 
วิธีการจัดทำารายงานผลการประเมิน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบ 
หรือประเมินคุณภาพ วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี วิธีการและเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพ ออกแบบวางแผนการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช้ใน
การประกนัและประเมนิคณุภาพ ฝกึปฏบัิตกิารประเมนิคณุภาพภายใน
และภายนอกของสถานศึกษา
0307691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ทำาวิจัยในหัวข้อที่สนใจ โดยผลงานวิจัยมีระดับคุณภาพ 
ตพีมิพไ์ดใ้นวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุกิลัน่กรอง 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255872
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556126

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 บัณฑิตวิทยาลัย
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ 
 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา เพื่อ 
  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 2. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และวจิยัทางการศกึษา เพ่ือพฒันา 
  ทรัพยากรมนุษย์
 3. เป็นผู้นำาในวิชาชีพ สามารถนำาองค์ความรู้ไปใช้และพัฒนา 
  อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร 
  มนุษย์ได้อย่างเหมาะสม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42  
หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       15 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
 แผน ข
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       15 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
0320501  บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
0320511  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 สำาหรับนิสิตปริญญาโทที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ
ประกาศนยีบตัรบัณฑติ ปรญิญาตร ีอนปุรญิญา หรอืเทยีบเท่าต้องเรยีน
วิชาชีพครู บังคับตามที่คณะกรรมการ รับผิดชอบหลักสูตรกำาหนดเพิ่ม
อีก 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
 สำาหรับนิสิตปริญญาโทที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่ได้ศึกษา
รายวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีมาแล้วบางรายวิชา อาจนำารายวิชา 
ดังกล่าว ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำากว่าระดับขั้น B มาแสดง เพ่ือขอลด
จำานวนหน่วยกิตที่เรียนเพ่ิมได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของประธาน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต
9903511  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
9903512  การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
    เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903513  การจัดทำาแผนกลยุทธ์ 3(2-2-5)
    เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903514  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับ 3(2-2-5)
    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903611  สัมมนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(1-4-4)
 วิชาเลือก
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
9903621  การสรรหาและการจัดวางตำาแหน่ง 3(3-0-6)
9903622  การออกแบบประเมินโครงการ 3(2-2-5)
    ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903623  กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
9903624  การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ 3(2-2-5)
9903625  การจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา 3(2-2-5)
9903626  กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
    ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
9903627  ระบบการประกันคุณภาพเพื่อ 3(3-0-6)
    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903628  ชุมชนกับการศึกษาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
    ทรัพยากรมนุษย์
9903629  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
    สำาหรับผู้บริหาร
9903630  การให้คำาปรึกษาและการวางแผนอาชีพ 3(2-2-5)
9903631  ระบบสารสนเทศในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
9903632  กระบวนการทางปัญญาเพื่อ 3(3-0-6)
    พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903633  การกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
9903634  การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ 3(2-2-5)
    พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903635  ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 3(3-0-6)
9903636  การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพัฒนา 3(2-2-5)
    ทรัพยากรมนุษย์
9903637  การศึกษาอิสระ   3(1-4-4)
 หมวดวิทยานิพนธ์
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
9903691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
9903692  สารนิพนธ์     6(0-18-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255980



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255872
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556126

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 บัณฑิตวิทยาลัย
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ 
 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา เพื่อ 
  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 2. สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และวิจยัทางการศกึษา เพ่ือพฒันา 
  ทรัพยากรมนุษย์
 3. เป็นผู้นำาในวิชาชีพ สามารถนำาองค์ความรู้ไปใช้และพัฒนา 
  อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากร 
  มนุษย์ได้อย่างเหมาะสม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42  
หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       15 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
 แผน ข
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       15 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
0320501  บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
0320511  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 สำาหรับนิสิตปริญญาโทท่ีไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ
ประกาศนยีบตัรบัณฑิต ปรญิญาตร ีอนปุรญิญา หรอืเทียบเท่าต้องเรยีน
วิชาชีพครู บังคับตามที่คณะกรรมการ รับผิดชอบหลักสูตรกำาหนดเพิ่ม
อีก 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
 สำาหรับนิสิตปริญญาโทที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่ได้ศึกษา
รายวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีมาแล้วบางรายวิชา อาจนำารายวิชา 
ดังกล่าว ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำากว่าระดับข้ัน B มาแสดง เพ่ือขอลด
จำานวนหน่วยกิตที่เรียนเพ่ิมได้ ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของประธาน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต
9903511  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
9903512  การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
    เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903513  การจัดทำาแผนกลยุทธ์ 3(2-2-5)
    เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903514  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับ 3(2-2-5)
    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903611  สัมมนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(1-4-4)
 วิชาเลือก
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
9903621  การสรรหาและการจัดวางตำาแหน่ง 3(3-0-6)
9903622  การออกแบบประเมินโครงการ 3(2-2-5)
    ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903623  กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
9903624  การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ 3(2-2-5)
9903625  การจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา 3(2-2-5)
9903626  กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
    ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
9903627  ระบบการประกันคุณภาพเพื่อ 3(3-0-6)
    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903628  ชุมชนกับการศึกษาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
    ทรัพยากรมนุษย์
9903629  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
    สำาหรับผู้บริหาร
9903630  การให้คำาปรึกษาและการวางแผนอาชีพ 3(2-2-5)
9903631  ระบบสารสนเทศในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
9903632  กระบวนการทางปัญญาเพื่อ 3(3-0-6)
    พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903633  การกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
9903634  การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ 3(2-2-5)
    พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903635  ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 3(3-0-6)
9903636  การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพัฒนา 3(2-2-5)
    ทรัพยากรมนุษย์
9903637  การศึกษาอิสระ   3(1-4-4)
 หมวดวิทยานิพนธ์
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
9903691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
9903692  สารนิพนธ์     6(0-18-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 81



   แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  :  สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  :  สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (บังคับ) 3  วิทยานิพนธ์ 12
 9903611 สัมมนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(1-4-4) 9903691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
   วิชาเอก (เลือก) 9    
 9903622 การออกแบบประเมินโครงการ 3(2-2-5)
   ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
 9903628 ชุมชนกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)    
 9903631 ระบบสารสนเทศในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)    
    รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  12

 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/59 
   วิชาเอก (เลือก) 6 
 9903622 การออกแบบประเมินโครงการ 3(2-2-5)
   ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 9903631 ระบบสารสนเทศในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
    รวมหน่วยกิต  6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (บังคับ) 3  วิทยานิพนธ์ 12
 9903611 สัมมนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(1-4-4) 9903691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
   วิชาเอก (เลือก) 3 
 9903628 ชุมชนกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)    
    รวมหน่วยกิต  6   รวมหน่วยกิต  12

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   พ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 9
 0320501 บูรณาการพ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 9903512 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   วิชาเอก (บังคับ) 3 9903513 การจัดทำาแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 9903511 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 9903514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับ 3(2-2-5)
      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9

 แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   พ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 9
 0320501 บูรณาการพ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 9903512 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   วิชาเอก (บังคับ) 3 9903513 การจัดทำาแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 9903511 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 9903514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการพัฒนา 3(2-2-5)
      ทรัพยากรมนุษย์ 
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255982



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255874

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556128

9903513 การจัดทำาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Strategic Planning for
 Human Resources Development
 ความหมาย และหลักการของการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน และวิเคราะห์อัตรากำาลัง
เพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติ การจัดทำาแผน
กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
9903514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Research Methodology for
 Human Resources Development
 กระบวนทัศน์ของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ วิเคราะห์งานวิจัยประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การศกึษา เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย ์ฝกึปฏิบตักิารวางแผน ออกแบบ
การวิจัยและจัดทำาข้อเสนอการวิจัยในประเด็นท่ีสนใจทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
9903611 สัมมนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(1-4-4)
 Seminar in Education for
 Human Resources Development
 วเิคราะหป์ระเดน็สภาพปญัหาการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์
ในปจัจบุนัและแนวโนม้ในอนาคต รวมถงึจรยิธรรมในองคก์าร มาตรฐาน
การใช้จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และนำาข้อสรุปไปใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมโลก โดยใช้กระบวนการสัมมนา
9903621 การสรรหาและการจัดวางตำาแหน่ง 3(3-0-6)
 Personnel Recruitment and Staffing
 แนวคิด และวิธีการในการคัดเลือกคนเข้าทำางานให้ 
เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ การปฐมนิเทศก่อนเข้าทำางาน 
การทดลองงาน การประเมินผลการปฏบิตังิาน การนเิทศงาน การสง่เสรมิ 
ขวัญและกำาลังใจการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
9903622 การออกแบบประเมินโครงการ 3(2-2-5)
 ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Projects Designing Evaluation of
 Human Resources Development
 แนวคดิ ทฤษฎี และรปูแบบในการประเมินโครงการระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงประเมิน การกำาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน การสรุป
และเขยีนรายงานประเมิน ปฎิบตักิารวิเคราะห์ปญัหาตามความตอ้งการ
ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์วางแผนออกแบบประเมินโครงการและ
จัดทำาข้อเสนอการประเมินโครงการในประเด็นที่สนใจ
9903623 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Labor Law and Industrial Relation
 ความเปน็มา หลกัการและเจตนารมณข์องกฎหมายแรงงาน 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน และพระราชบัญญัติประกันสังคมและ
การนำาไปใช้เพื่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903624 การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 Development of Learning Organizations
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการเกี่ยวกับองค์กรการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสภาพ
แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูใ้นองคก์าร การจดัการเรยีนรูร้ะบบทวภิาคี
และสหกิจศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของบุคคล 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงาน

9903625 การจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา 3(2-2-5)
 Arrangement of Meeting
 Training and Seminars
 ความสำาคัญของการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา การ
วางแผนและออกแบบการประชมุฝกึอบรมและสมัมนา เพือ่การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประชุม ฝึกอบรมและ
สัมมนา ฝึกการจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา
9903626 กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 Group Dynamic for Human Resources
 Development in Organization
 ความหมาย ความสำาคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
การวางแผน การออกแบบการจดักจิกรรมกลุม่สมัพนัธแ์ละการประยกุต์
ใช้ในโครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในโครงการ 
การศึกษา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903627 ระบบการประกันคุณภาพเพื่อ 3(3-0-6)
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Quality Assurance System of
 Human Resources Development
 ความหมาย แนวคิด และหลักการของระบบการประกัน
คุณภาพ ประเภทของระบบประกันคุณภาพ วิเคราะห์การใช้และผล
ของการใช้ระบบประกันคุณภาพในงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน
9903628 ชุมชนกับการศึกษาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์  
 Community and Education of
 Human Resources Development
 ความสำาคัญและบทบาทของชุมชน สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาเก่ียวกับการมีสว่นรว่มของชุมชน การสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของ
ชุมชน วิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 
9903629 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์สำาหรับผู้บริหาร
 Psychology for Administrators
 in Human Resources Development
 วิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อ
กันด้วยการปฏิสัมพันธ์ อารมณ์และบุคลิกภาพของบุคคล การจูงใจ 
การมอบหมายงาน การสัง่งาน การตำาหน ิการลงโทษ และการประยกุต์
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9903630 การให้คำาปรึกษาและการวางแผนอาชีพ 3(2-2-5)
 Career Counseling and Planning
 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการทำางานภายใน
องค์การที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจสังคมและประสิทธิภาพการทำางาน
ของบุคลากร ทฤษฎีอาชีพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ เทคนิคการให ้
คำาปรึกษาและฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาทางอาชีพ จรรยาบรรณของ
ผู้ให้คำาปรึกษา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556128

9903513 การจัดทำาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Strategic Planning for
 Human Resources Development
 ความหมาย และหลักการของการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน และวิเคราะห์อัตรากำาลัง
เพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติ การจัดทำาแผน
กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
9903514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Research Methodology for
 Human Resources Development
 กระบวนทัศน์ของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ วิเคราะห์งานวิจัยประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การศกึษา เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย ์ฝกึปฏิบตักิารวางแผน ออกแบบ
การวิจัยและจัดทำาข้อเสนอการวิจัยในประเด็นท่ีสนใจทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
9903611 สัมมนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(1-4-4)
 Seminar in Education for
 Human Resources Development
 วเิคราะหป์ระเดน็สภาพปญัหาการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์
ในปจัจบุนัและแนวโนม้ในอนาคต รวมถงึจรยิธรรมในองคก์าร มาตรฐาน
การใช้จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และนำาข้อสรุปไปใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมโลก โดยใช้กระบวนการสัมมนา
9903621 การสรรหาและการจัดวางตำาแหน่ง 3(3-0-6)
 Personnel Recruitment and Staffing
 แนวคิด และวิธีการในการคัดเลือกคนเข้าทำางานให้ 
เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ การปฐมนิเทศก่อนเข้าทำางาน 
การทดลองงาน การประเมินผลการปฏบิตังิาน การนเิทศงาน การสง่เสรมิ 
ขวัญและกำาลังใจการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
9903622 การออกแบบประเมินโครงการ 3(2-2-5)
 ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Projects Designing Evaluation of
 Human Resources Development
 แนวคดิ ทฤษฎี และรปูแบบในการประเมินโครงการระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงประเมิน การกำาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน การสรุป
และเขยีนรายงานประเมิน ปฎิบตักิารวิเคราะห์ปญัหาตามความตอ้งการ
ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์วางแผนออกแบบประเมินโครงการและ
จัดทำาข้อเสนอการประเมินโครงการในประเด็นที่สนใจ
9903623 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Labor Law and Industrial Relation
 ความเปน็มา หลกัการและเจตนารมณข์องกฎหมายแรงงาน 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน และพระราชบัญญัติประกันสังคมและ
การนำาไปใช้เพื่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903624 การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 Development of Learning Organizations
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการเกี่ยวกับองค์กรการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสภาพ
แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูใ้นองคก์าร การจดัการเรยีนรูร้ะบบทวภิาคี
และสหกิจศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของบุคคล 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงาน

9903625 การจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา 3(2-2-5)
 Arrangement of Meeting
 Training and Seminars
 ความสำาคัญของการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา การ
วางแผนและออกแบบการประชมุฝกึอบรมและสมัมนา เพือ่การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประชุม ฝึกอบรมและ
สัมมนา ฝึกการจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา
9903626 กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 Group Dynamic for Human Resources
 Development in Organization
 ความหมาย ความสำาคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
การวางแผน การออกแบบการจดักจิกรรมกลุม่สมัพนัธแ์ละการประยุกต์
ใช้ในโครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในโครงการ 
การศึกษา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903627 ระบบการประกันคุณภาพเพื่อ 3(3-0-6)
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Quality Assurance System of
 Human Resources Development
 ความหมาย แนวคิด และหลักการของระบบการประกัน
คุณภาพ ประเภทของระบบประกันคุณภาพ วิเคราะห์การใช้และผล
ของการใช้ระบบประกันคุณภาพในงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน
9903628 ชุมชนกับการศึกษาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์  
 Community and Education of
 Human Resources Development
 ความสำาคัญและบทบาทของชุมชน สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาเก่ียวกับการมีสว่นรว่มของชุมชน การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ชุมชน วิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 
9903629 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์สำาหรับผู้บริหาร
 Psychology for Administrators
 in Human Resources Development
 วิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อ
กันด้วยการปฏิสัมพันธ์ อารมณ์และบุคลิกภาพของบุคคล การจูงใจ 
การมอบหมายงาน การสัง่งาน การตำาหน ิการลงโทษ และการประยกุต์
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9903630 การให้คำาปรึกษาและการวางแผนอาชีพ 3(2-2-5)
 Career Counseling and Planning
 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการทำางานภายใน
องค์การที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจสังคมและประสิทธิภาพการทำางาน
ของบุคลากร ทฤษฎีอาชีพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ เทคนิคการให ้
คำาปรึกษาและฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาทางอาชีพ จรรยาบรรณของ
ผู้ให้คำาปรึกษา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556128

9903513 การจัดทำาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Strategic Planning for
 Human Resources Development
 ความหมาย และหลักการของการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน และวิเคราะห์อัตรากำาลัง
เพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติ การจัดทำาแผน
กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
9903514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Research Methodology for
 Human Resources Development
 กระบวนทัศน์ของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ วิเคราะห์งานวิจัยประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การศกึษา เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย ์ฝกึปฏบิตักิารวางแผน ออกแบบ
การวิจัยและจัดทำาข้อเสนอการวิจัยในประเด็นที่สนใจทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
9903611 สัมมนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(1-4-4)
 Seminar in Education for
 Human Resources Development
 วเิคราะหป์ระเดน็สภาพปญัหาการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์
ในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต รวมถึงจรยิธรรมในองคก์าร มาตรฐาน
การใช้จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และนำาข้อสรุปไปใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมโลก โดยใช้กระบวนการสัมมนา
9903621 การสรรหาและการจัดวางตำาแหน่ง 3(3-0-6)
 Personnel Recruitment and Staffing
 แนวคิด และวิธีการในการคัดเลือกคนเข้าทำางานให้ 
เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ การปฐมนิเทศก่อนเข้าทำางาน 
การทดลองงาน การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน การนเิทศงาน การสง่เสรมิ 
ขวัญและกำาลังใจการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
9903622 การออกแบบประเมินโครงการ 3(2-2-5)
 ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Projects Designing Evaluation of
 Human Resources Development
 แนวคดิ ทฤษฎ ีและรปูแบบในการประเมนิโครงการระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงประเมิน การกำาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน การสรุป
และเขยีนรายงานประเมนิ ปฎิบตักิารวเิคราะหป์ญัหาตามความตอ้งการ
ด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์วางแผนออกแบบประเมินโครงการและ
จัดทำาข้อเสนอการประเมินโครงการในประเด็นที่สนใจ
9903623 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Labor Law and Industrial Relation
 ความเปน็มา หลกัการและเจตนารมณข์องกฎหมายแรงงาน 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน และพระราชบัญญัติประกันสังคมและ
การนำาไปใช้เพื่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903624 การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 Development of Learning Organizations
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการเกี่ยวกับองค์กรการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสภาพ
แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูใ้นองคก์าร การจดัการเรยีนรูร้ะบบทวภิาคี
และสหกิจศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของบุคคล 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงาน

9903625 การจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา 3(2-2-5)
 Arrangement of Meeting
 Training and Seminars
 ความสำาคัญของการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา การ
วางแผนและออกแบบการประชมุฝกึอบรมและสมัมนา เพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประชุม ฝึกอบรมและ
สัมมนา ฝึกการจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา
9903626 กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 Group Dynamic for Human Resources
 Development in Organization
 ความหมาย ความสำาคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
การวางแผน การออกแบบการจดักจิกรรมกลุม่สมัพนัธแ์ละการประยกุต์
ใช้ในโครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในโครงการ 
การศึกษา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903627 ระบบการประกันคุณภาพเพื่อ 3(3-0-6)
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Quality Assurance System of
 Human Resources Development
 ความหมาย แนวคิด และหลักการของระบบการประกัน
คุณภาพ ประเภทของระบบประกันคุณภาพ วิเคราะห์การใช้และผล
ของการใช้ระบบประกันคุณภาพในงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน
9903628 ชุมชนกับการศึกษาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์  
 Community and Education of
 Human Resources Development
 ความสำาคัญและบทบาทของชุมชน สภาพปัจจุบันและ
ปญัหาเกีย่วกบัการมีสว่นร่วมของชมุชน การสง่เสริมการมสีว่นร่วมของ
ชุมชน วิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 
9903629 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์สำาหรับผู้บริหาร
 Psychology for Administrators
 in Human Resources Development
 วิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อ
กันด้วยการปฏิสัมพันธ์ อารมณ์และบุคลิกภาพของบุคคล การจูงใจ 
การมอบหมายงาน การสัง่งาน การตำาหน ิการลงโทษ และการประยกุต์
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9903630 การให้คำาปรึกษาและการวางแผนอาชีพ 3(2-2-5)
 Career Counseling and Planning
 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการทำางานภายใน
องค์การที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจสังคมและประสิทธิภาพการทำางาน
ของบุคลากร ทฤษฎีอาชีพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ เทคนิคการให ้
คำาปรึกษาและฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาทางอาชีพ จรรยาบรรณของ
ผู้ให้คำาปรึกษา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 127

แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6  วิชาเอก วิชาบังคับ 9
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 9903512 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)  เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 วิชาเอก วิชาบังคับ 3 9903513 การจัดทำาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
9903511 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6)  ทรัพยากรมนุษย์
    9903514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการพัฒนา 3(2-2-5)
     ทรัพยากรมนุษย์
   รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาบังคับ 3  แผน ก แบบ ก 2
9903611 สัมมนาการศึกษาเพื่อพัฒนา 3(1-4-4)  วิทยานิพนธ์ 12
 ทรัพยากรมนุษย์  9903691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 วิชาเอก วิชาเลือก 9  แผน ข
9903...... ………………………….. 3(…….)  วิชาเอก วิชาเลือก 6
9903...... ………………………….. 3(…….) 9903...... ………………………….. 3(…….)
9903...... ………………………….. 3(…….) 9903...... ………………………….. 3(…….)
     วิทยานิพนธ์ 6
    9903692 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Intergration of Educational Foundations
 ศกึษา วเิคราะห ์และบรูณาการความรูพ้ืน้ฐานทางปรชัญา 
จิตวทิยา สงัคมวทิยาและเศรษฐศาสตรท์ีม่อีทิธพิลตอ่การศกึษา รวมทัง้ 
การประยุกต์ การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศึกษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุตใ์ชท้างการศกึษาการ
วิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย 
ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ การประมวลผลข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครง
การวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณ
ในการวิจัยทางการศึกษา

9903511 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
 Integration Human Resources
 Development
 วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 
การศกึษาเพือ่ประยกุตก์บัการศกึษาในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน 
การศึกษาชุมชน และตามอัธยาศัย รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจดัสภาพแวดลอ้มทรพัยากรมนุษย ์โดยใชแ้นวคดิทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง
ครอบคลุมนโยบาย วิธีการ เทคนิคและกลยุทธ์ในการบริหาร และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน
9903512 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Designing of Learning for
 Human Resources Development
 วเิคราะหค์วามสำาคญัของการเรยีนรู ้เพ่ือพฒันาทรพัยากร
มนษุยย์คุใหม ่แนวโนม้การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การเรียนรู้ อิทธิพลของการเรียนรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ รูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละการประเมินผลการเรยีนรูใ้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และปฏิบัติการออกแบบเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 127

แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6  วิชาเอก วิชาบังคับ 9
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 9903512 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)  เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 วิชาเอก วิชาบังคับ 3 9903513 การจัดทำาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
9903511 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6)  ทรัพยากรมนุษย์
    9903514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการพัฒนา 3(2-2-5)
     ทรัพยากรมนุษย์
   รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาบังคับ 3  แผน ก แบบ ก 2
9903611 สัมมนาการศึกษาเพื่อพัฒนา 3(1-4-4)  วิทยานิพนธ์ 12
 ทรัพยากรมนุษย์  9903691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 วิชาเอก วิชาเลือก 9  แผน ข
9903...... ………………………….. 3(…….)  วิชาเอก วิชาเลือก 6
9903...... ………………………….. 3(…….) 9903...... ………………………….. 3(…….)
9903...... ………………………….. 3(…….) 9903...... ………………………….. 3(…….)
     วิทยานิพนธ์ 6
    9903692 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Intergration of Educational Foundations
 ศกึษา วเิคราะห ์และบรูณาการความรูพ้ืน้ฐานทางปรัชญา 
จติวทิยา สงัคมวทิยาและเศรษฐศาสตรท์ีม่อีทิธพิลตอ่การศกึษา รวมทัง้ 
การประยุกต์ การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศึกษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุตใ์ชท้างการศกึษาการ
วิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย 
ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ การประมวลผลข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครง
การวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณ
ในการวิจัยทางการศึกษา

9903511 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
 Integration Human Resources
 Development
 วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 
การศกึษาเพือ่ประยกุตก์บัการศกึษาในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน 
การศึกษาชุมชน และตามอัธยาศัย รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจดัสภาพแวดลอ้มทรพัยากรมนุษย ์โดยใชแ้นวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
ครอบคลุมนโยบาย วิธีการ เทคนิคและกลยุทธ์ในการบริหาร และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน
9903512 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Designing of Learning for
 Human Resources Development
 วเิคราะหค์วามสำาคญัของการเรยีนรู ้เพ่ือพฒันาทรพัยากร
มนษุยย์คุใหม่ แนวโนม้การพัฒนาทรพัยากรมนษุย ์ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การเรียนรู้ อิทธิพลของการเรียนรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ รูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละการประเมินผลการเรยีนรูใ้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และปฏิบัติการออกแบบเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 127

แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6  วิชาเอก วิชาบังคับ 9
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 9903512 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)  เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 วิชาเอก วิชาบังคับ 3 9903513 การจัดทำาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
9903511 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6)  ทรัพยากรมนุษย์
    9903514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการพัฒนา 3(2-2-5)
     ทรัพยากรมนุษย์
   รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาบังคับ 3  แผน ก แบบ ก 2
9903611 สัมมนาการศึกษาเพื่อพัฒนา 3(1-4-4)  วิทยานิพนธ์ 12
 ทรัพยากรมนุษย์  9903691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 วิชาเอก วิชาเลือก 9  แผน ข
9903...... ………………………….. 3(…….)  วิชาเอก วิชาเลือก 6
9903...... ………………………….. 3(…….) 9903...... ………………………….. 3(…….)
9903...... ………………………….. 3(…….) 9903...... ………………………….. 3(…….)
     วิทยานิพนธ์ 6
    9903692 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Intergration of Educational Foundations
 ศกึษา วเิคราะห ์และบรูณาการความรูพ้ื้นฐานทางปรัชญา 
จติวทิยา สงัคมวทิยาและเศรษฐศาสตรท์ีม่อีทิธพิลตอ่การศกึษา รวมทัง้ 
การประยุกต์ การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศกึษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุตใ์ชท้างการศกึษาการ
วิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย 
ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากร
และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ การประมวลผลข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครง
การวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณ
ในการวิจัยทางการศึกษา

9903511 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
 Integration Human Resources
 Development
 วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 
การศึกษาเพือ่ประยกุตกั์บการศกึษาในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน 
การศึกษาชุมชน และตามอัธยาศัย รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจดัสภาพแวดลอ้มทรพัยากรมนุษย ์โดยใชแ้นวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
ครอบคลุมนโยบาย วิธีการ เทคนิคและกลยุทธ์ในการบริหาร และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน
9903512 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Designing of Learning for
 Human Resources Development
 วเิคราะหค์วามสำาคญัของการเรยีนรู ้เพ่ือพัฒนาทรพัยากร
มนษุยย์คุใหม ่แนวโนม้การพัฒนาทรพัยากรมนษุย ์ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การเรียนรู้ อิทธิพลของการเรียนรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ รูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละการประเมินผลการเรยีนรูใ้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และปฏิบัติการออกแบบเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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9903513 การจัดทำาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Strategic Planning for
 Human Resources Development
 ความหมาย และหลักการของการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน และวิเคราะห์อัตรากำาลัง
เพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติ การจัดทำาแผน
กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
9903514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Research Methodology for
 Human Resources Development
 กระบวนทัศน์ของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ วิเคราะห์งานวิจัยประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การศกึษา เพือ่พฒันาทรัพยากรมนษุย ์ฝกึปฏบิตักิารวางแผน ออกแบบ
การวิจัยและจัดทำาข้อเสนอการวิจัยในประเด็นที่สนใจทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
9903611 สัมมนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(1-4-4)
 Seminar in Education for
 Human Resources Development
 วเิคราะห์ประเดน็สภาพปัญหาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์
ในปจัจบุนัและแนวโนม้ในอนาคต รวมถงึจรยิธรรมในองคก์าร มาตรฐาน
การใช้จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และนำาข้อสรุปไปใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมโลก โดยใช้กระบวนการสัมมนา
9903621 การสรรหาและการจัดวางตำาแหน่ง 3(3-0-6)
 Personnel Recruitment and Staffing
 แนวคิด และวิธีการในการคัดเลือกคนเข้าทำางานให้ 
เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ การปฐมนิเทศก่อนเข้าทำางาน 
การทดลองงาน การประเมนิผลการปฏิบตังิาน การนเิทศงาน การสง่เสริม 
ขวัญและกำาลังใจการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
9903622 การออกแบบประเมินโครงการ 3(2-2-5)
 ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Projects Designing Evaluation of
 Human Resources Development
 แนวคดิ ทฤษฎ ีและรูปแบบในการประเมนิโครงการระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงประเมิน การกำาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน การสรุป
และเขียนรายงานประเมนิ ปฎิบตักิารวเิคราะหป์ญัหาตามความตอ้งการ
ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์วางแผนออกแบบประเมินโครงการและ
จัดทำาข้อเสนอการประเมินโครงการในประเด็นที่สนใจ
9903623 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Labor Law and Industrial Relation
 ความเปน็มา หลกัการและเจตนารมณข์องกฎหมายแรงงาน 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน และพระราชบัญญัติประกันสังคมและ
การนำาไปใช้เพื่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903624 การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 Development of Learning Organizations
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการเก่ียวกับองค์กรการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสภาพ
แวดลอ้มท่ีสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นองคก์าร การจดัการเรยีนรูร้ะบบทวภิาคี
และสหกิจศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของบุคคล 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงาน

9903625 การจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา 3(2-2-5)
 Arrangement of Meeting
 Training and Seminars
 ความสำาคัญของการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา การ
วางแผนและออกแบบการประชมุฝกึอบรมและสมัมนา เพือ่การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประชุม ฝึกอบรมและ
สัมมนา ฝึกการจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา
9903626 กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 Group Dynamic for Human Resources
 Development in Organization
 ความหมาย ความสำาคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
การวางแผน การออกแบบการจดักจิกรรมกลุม่สมัพนัธแ์ละการประยกุต์
ใช้ในโครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในโครงการ 
การศึกษา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903627 ระบบการประกันคุณภาพเพื่อ 3(3-0-6)
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Quality Assurance System of
 Human Resources Development
 ความหมาย แนวคิด และหลักการของระบบการประกัน
คุณภาพ ประเภทของระบบประกันคุณภาพ วิเคราะห์การใช้และผล
ของการใช้ระบบประกันคุณภาพในงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน
9903628 ชุมชนกับการศึกษาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์  
 Community and Education of
 Human Resources Development
 ความสำาคัญและบทบาทของชุมชน สภาพปัจจุบันและ
ปญัหาเกีย่วกบัการมีสว่นรว่มของชมุชน การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ชุมชน วิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 
9903629 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์สำาหรับผู้บริหาร
 Psychology for Administrators
 in Human Resources Development
 วิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อ
กันด้วยการปฏิสัมพันธ์ อารมณ์และบุคลิกภาพของบุคคล การจูงใจ 
การมอบหมายงาน การสัง่งาน การตำาหน ิการลงโทษ และการประยกุต์
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9903630 การให้คำาปรึกษาและการวางแผนอาชีพ 3(2-2-5)
 Career Counseling and Planning
 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการทำางานภายใน
องค์การที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจสังคมและประสิทธิภาพการทำางาน
ของบุคลากร ทฤษฎีอาชีพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ เทคนิคการให ้
คำาปรึกษาและฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาทางอาชีพ จรรยาบรรณของ
ผู้ให้คำาปรึกษา
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9903631 ระบบสารสนเทศในงานพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์  
 Information Systems for
 Human Resources Development
 การนำาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์มาประมวลเป็น
สารสนเทศ การจดัการระบบสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม รวบรวมและสรา้งฐานข้อมูลในลักษณะเครอืข่าย เพือ่นำามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903632 กระบวนการทางปัญญาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Intellectual Processes of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ รูปแบบกระบวน 
การคิด การพัฒนากระบวนการคิดสู่การปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างปัญญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
9903633 การกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 Sport for Human Resources Development
 วเิคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางสขุภาพ และวธีิการ 
ทางกีฬา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
9903634 การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Informal Education of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ
และประเภทการศกึษาตามอธัยาศยักบัแบบการเรยีนรูข้องบคุคล แหลง่
เรียนรู้ตามอัธยาศัย การวางแผน การออกแบบ และการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยในองค์กรและในชุมชน ฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903635 ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 3(3-0-6)
 Theories of Human Development
 วิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 
โดยเลอืกศกึษาปญัหาจรงิท่ีเกิดข้ึนในสถานศกึษา หนว่ยงาน และสงัคม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำาเสนอทางออกของ
ปัญหาในรูปของรายงาน

9903636 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Research Synthesis
 in Human Resources Development
 วิธีการสังเคราะห์งานวิจัย ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ประโยชน์ของการสังเคราะห์งานวิจัย ข้อเด่น 
ข้อด้อยของการสังเคราะห์งานวิจัยแต่ละแบบ ฝึกการสังเคราะห์ 
งานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยทางสังคมศาสตร์และงานวิจัยทางด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903637 การศึกษาอิสระ 3(1-4-4)
 Independent Study
 วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 
การศึกษาที่มีต่อแนวคิด และการปฏิบัติในการใช้การศึกษา เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
9903691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมี  
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม
9903692 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
 Minor Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนษุย ์โดยเลอืกศกึษาปัญหาจรงิทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา หนว่ยงาน และ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำาเสนอทางออก
ของปัญหา เรียบเรียงและเขียนรายงานในลักษณะสารนิพนธ์
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9903631 ระบบสารสนเทศในงานพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์  
 Information Systems for
 Human Resources Development
 การนำาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์มาประมวลเป็น
สารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม รวบรวมและสรา้งฐานข้อมูลในลักษณะเครอืข่าย เพือ่นำามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903632 กระบวนการทางปัญญาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Intellectual Processes of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ รูปแบบกระบวน 
การคิด การพัฒนากระบวนการคิดสู่การปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างปัญญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
9903633 การกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 Sport for Human Resources Development
 วเิคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางสขุภาพ และวธีิการ 
ทางกีฬา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
9903634 การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Informal Education of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ
และประเภทการศกึษาตามอธัยาศยักบัแบบการเรยีนรูข้องบคุคล แหลง่
เรียนรู้ตามอัธยาศัย การวางแผน การออกแบบ และการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยในองค์กรและในชุมชน ฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903635 ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 3(3-0-6)
 Theories of Human Development
 วิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 
โดยเลอืกศกึษาปัญหาจรงิท่ีเกิดข้ึนในสถานศกึษา หนว่ยงาน และสงัคม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำาเสนอทางออกของ
ปัญหาในรูปของรายงาน

9903636 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Research Synthesis
 in Human Resources Development
 วิธีการสังเคราะห์งานวิจัย ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ประโยชน์ของการสังเคราะห์งานวิจัย ข้อเด่น 
ข้อด้อยของการสังเคราะห์งานวิจัยแต่ละแบบ ฝึกการสังเคราะห์ 
งานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยทางสังคมศาสตร์และงานวิจัยทางด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903637 การศึกษาอิสระ 3(1-4-4)
 Independent Study
 วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 
การศึกษาที่มีต่อแนวคิด และการปฏิบัติในการใช้การศึกษา เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
9903691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมี  
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม
9903692 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
 Minor Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนษุย ์โดยเลอืกศกึษาปัญหาจรงิทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา หนว่ยงาน และ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำาเสนอทางออก
ของปัญหา เรียบเรียงและเขียนรายงานในลักษณะสารนิพนธ์

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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9903631 ระบบสารสนเทศในงานพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์  
 Information Systems for
 Human Resources Development
 การนำาข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์มาประมวลเป็น
สารสนเทศ การจดัการระบบสารสนเทศดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม รวบรวมและสรา้งฐานขอ้มูลในลกัษณะเครอืขา่ย เพือ่นำามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903632 กระบวนการทางปัญญาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Intellectual Processes of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ รูปแบบกระบวน 
การคิด การพัฒนากระบวนการคิดสู่การปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างปัญญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
9903633 การกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 Sport for Human Resources Development
 วเิคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎี และหลกัการทางสขุภาพ และวธิกีาร 
ทางกีฬา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
9903634 การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Informal Education of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ
และประเภทการศกึษาตามอธัยาศยักบัแบบการเรยีนรูข้องบคุคล แหลง่
เรียนรู้ตามอัธยาศัย การวางแผน การออกแบบ และการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยในองค์กรและในชุมชน ฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903635 ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 3(3-0-6)
 Theories of Human Development
 วิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 
โดยเลอืกศกึษาปญัหาจรงิทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา หนว่ยงาน และสงัคม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำาเสนอทางออกของ
ปัญหาในรูปของรายงาน

9903636 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Research Synthesis
 in Human Resources Development
 วิธีการสังเคราะห์งานวิจัย ท้ังงานวิจัยเชิงปริมาณและ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ประโยชน์ของการสังเคราะห์งานวิจัย ข้อเด่น 
ข้อด้อยของการสังเคราะห์งานวิจัยแต่ละแบบ ฝึกการสังเคราะห์ 
งานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยทางสังคมศาสตร์และงานวิจัยทางด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903637 การศึกษาอิสระ 3(1-4-4)
 Independent Study
 วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 
การศึกษาที่มีต่อแนวคิด และการปฏิบัติในการใช้การศึกษา เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
9903691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมี  
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม
9903692 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
 Minor Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ โดยเลอืกศึกษาปัญหาจรงิทีเ่กดิขึน้ในสถานศึกษา หนว่ยงาน และ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำาเสนอทางออก
ของปัญหา เรียบเรียงและเขียนรายงานในลักษณะสารนิพนธ์
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9903513 การจัดทำาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Strategic Planning for
 Human Resources Development
 ความหมาย และหลักการของการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน และวิเคราะห์อัตรากำาลัง
เพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติ การจัดทำาแผน
กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
9903514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับการพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Research Methodology for
 Human Resources Development
 กระบวนทัศน์ของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ วิเคราะห์งานวิจัยประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การศึกษา เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์ ฝกึปฏบิตักิารวางแผน ออกแบบ
การวิจัยและจัดทำาข้อเสนอการวิจัยในประเด็นท่ีสนใจทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
9903611 สัมมนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(1-4-4)
 Seminar in Education for
 Human Resources Development
 วเิคราะหป์ระเดน็สภาพปญัหาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์
ในปจัจบุนัและแนวโนม้ในอนาคต รวมถงึจรยิธรรมในองคก์าร มาตรฐาน
การใช้จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และนำาข้อสรุปไปใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสังคมโลก โดยใช้กระบวนการสัมมนา
9903621 การสรรหาและการจัดวางตำาแหน่ง 3(3-0-6)
 Personnel Recruitment and Staffing
 แนวคิด และวิธีการในการคัดเลือกคนเข้าทำางานให้ 
เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ การปฐมนิเทศก่อนเข้าทำางาน 
การทดลองงาน การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การนเิทศงาน การสง่เสรมิ 
ขวัญและกำาลังใจการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
9903622 การออกแบบประเมินโครงการ 3(2-2-5)
 ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Projects Designing Evaluation of
 Human Resources Development
 แนวคดิ ทฤษฎ ีและรูปแบบในการประเมนิโครงการระเบยีบ
วิธีวิจัยเชิงประเมิน การกำาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน การสรุป
และเขยีนรายงานประเมนิ ปฎิบตักิารวเิคราะหป์ญัหาตามความตอ้งการ
ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์วางแผนออกแบบประเมินโครงการและ
จัดทำาข้อเสนอการประเมินโครงการในประเด็นที่สนใจ
9903623 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Labor Law and Industrial Relation
 ความเปน็มา หลกัการและเจตนารมณข์องกฎหมายแรงงาน 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน และพระราชบัญญัติประกันสังคมและ
การนำาไปใช้เพื่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903624 การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 Development of Learning Organizations
 วิเคราะห์แนวคิด หลักการเกี่ยวกับองค์กรการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดสภาพ
แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูใ้นองคก์าร การจดัการเรยีนรูร้ะบบทวภิาคี
และสหกิจศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของบุคคล 
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงาน

9903625 การจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา 3(2-2-5)
 Arrangement of Meeting
 Training and Seminars
 ความสำาคัญของการประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา การ
วางแผนและออกแบบการประชมุฝกึอบรมและสมัมนา เพือ่การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประชุม ฝึกอบรมและ
สัมมนา ฝึกการจัดประชุม ฝึกอบรมและสัมมนา
9903626 กลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
 Group Dynamic for Human Resources
 Development in Organization
 ความหมาย ความสำาคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
การวางแผน การออกแบบการจดักจิกรรมกลุม่สมัพนัธแ์ละการประยกุต์
ใช้ในโครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในโครงการ 
การศึกษา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903627 ระบบการประกันคุณภาพเพื่อ 3(3-0-6)
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Quality Assurance System of
 Human Resources Development
 ความหมาย แนวคิด และหลักการของระบบการประกัน
คุณภาพ ประเภทของระบบประกันคุณภาพ วิเคราะห์การใช้และผล
ของการใช้ระบบประกันคุณภาพในงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน
9903628 ชุมชนกับการศึกษาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์  
 Community and Education of
 Human Resources Development
 ความสำาคัญและบทบาทของชุมชน สภาพปัจจุบันและ
ปญัหาเก่ียวกับการมีสว่นรว่มของชุมชน การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ชุมชน วิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในงานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน 
9903629 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์สำาหรับผู้บริหาร
 Psychology for Administrators
 in Human Resources Development
 วิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ อิทธิพลของมนุษย์ที่มีต่อ
กันด้วยการปฏิสัมพันธ์ อารมณ์และบุคลิกภาพของบุคคล การจูงใจ 
การมอบหมายงาน การสัง่งาน การตำาหน ิการลงโทษ และการประยกุต์
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
9903630 การให้คำาปรึกษาและการวางแผนอาชีพ 3(2-2-5)
 Career Counseling and Planning
 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการทำางานภายใน
องค์การที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจสังคมและประสิทธิภาพการทำางาน
ของบุคลากร ทฤษฎีอาชีพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ เทคนิคการให ้
คำาปรึกษาและฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาทางอาชีพ จรรยาบรรณของ
ผู้ให้คำาปรึกษา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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9903631 ระบบสารสนเทศในงานพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์  
 Information Systems for
 Human Resources Development
 การนำาข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์มาประมวลเป็น
สารสนเทศ การจดัการระบบสารสนเทศดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม รวบรวมและสรา้งฐานขอ้มูลในลักษณะเครอืขา่ย เพือ่นำามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903632 กระบวนการทางปัญญาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Intellectual Processes of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ รูปแบบกระบวน 
การคิด การพัฒนากระบวนการคิดสู่การปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างปัญญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
9903633 การกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 Sport for Human Resources Development
 วเิคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางสขุภาพ และวธีิการ 
ทางกีฬา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
9903634 การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Informal Education of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ
และประเภทการศกึษาตามอธัยาศยักบัแบบการเรยีนรูข้องบคุคล แหลง่
เรียนรู้ตามอัธยาศัย การวางแผน การออกแบบ และการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยในองค์กรและในชุมชน ฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903635 ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 3(3-0-6)
 Theories of Human Development
 วิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 
โดยเลอืกศกึษาปญัหาจรงิทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา หนว่ยงาน และสงัคม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำาเสนอทางออกของ
ปัญหาในรูปของรายงาน

9903636 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Research Synthesis
 in Human Resources Development
 วิธีการสังเคราะห์งานวิจัย ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ประโยชน์ของการสังเคราะห์งานวิจัย ข้อเด่น 
ข้อด้อยของการสังเคราะห์งานวิจัยแต่ละแบบ ฝึกการสังเคราะห์ 
งานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยทางสังคมศาสตร์และงานวิจัยทางด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903637 การศึกษาอิสระ 3(1-4-4)
 Independent Study
 วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 
การศึกษาที่มีต่อแนวคิด และการปฏิบัติในการใช้การศึกษา เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
9903691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี  
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม
9903692 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
 Minor Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนษุย ์โดยเลอืกศกึษาปัญหาจรงิท่ีเกิดข้ึนในสถานศกึษา หนว่ยงาน และ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำาเสนอทางออก
ของปัญหา เรียบเรียงและเขียนรายงานในลักษณะสารนิพนธ์

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 129

9903631 ระบบสารสนเทศในงานพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์  
 Information Systems for
 Human Resources Development
 การนำาข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย์มาประมวลเป็น
สารสนเทศ การจดัการระบบสารสนเทศดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม รวบรวมและสรา้งฐานขอ้มูลในลักษณะเครอืขา่ย เพือ่นำามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903632 กระบวนการทางปัญญาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Intellectual Processes of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ รูปแบบกระบวน 
การคิด การพัฒนากระบวนการคิดสู่การปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างปัญญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
9903633 การกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 Sport for Human Resources Development
 วเิคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางสขุภาพ และวธีิการ 
ทางกีฬา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
9903634 การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Informal Education of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ
และประเภทการศกึษาตามอธัยาศยักบัแบบการเรยีนรูข้องบคุคล แหลง่
เรียนรู้ตามอัธยาศัย การวางแผน การออกแบบ และการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยในองค์กรและในชุมชน ฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903635 ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 3(3-0-6)
 Theories of Human Development
 วิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 
โดยเลอืกศกึษาปญัหาจรงิทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา หนว่ยงาน และสงัคม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำาเสนอทางออกของ
ปัญหาในรูปของรายงาน

9903636 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Research Synthesis
 in Human Resources Development
 วิธีการสังเคราะห์งานวิจัย ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ประโยชน์ของการสังเคราะห์งานวิจัย ข้อเด่น 
ข้อด้อยของการสังเคราะห์งานวิจัยแต่ละแบบ ฝึกการสังเคราะห์ 
งานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยทางสังคมศาสตร์และงานวิจัยทางด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903637 การศึกษาอิสระ 3(1-4-4)
 Independent Study
 วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 
การศึกษาที่มีต่อแนวคิด และการปฏิบัติในการใช้การศึกษา เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
9903691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี  
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม
9903692 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
 Minor Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนษุย ์โดยเลอืกศกึษาปัญหาจรงิท่ีเกิดข้ึนในสถานศกึษา หนว่ยงาน และ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำาเสนอทางออก
ของปัญหา เรียบเรียงและเขียนรายงานในลักษณะสารนิพนธ์

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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9903631 ระบบสารสนเทศในงานพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์  
 Information Systems for
 Human Resources Development
 การนำาข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์มาประมวลเป็น
สารสนเทศ การจดัการระบบสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม รวบรวมและสรา้งฐานข้อมูลในลกัษณะเครอืขา่ย เพือ่นำามาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903632 กระบวนการทางปัญญาเพื่อพัฒนา 3(3-0-6)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Intellectual Processes of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ รูปแบบกระบวน 
การคิด การพัฒนากระบวนการคิดสู่การปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างปัญญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
9903633 การกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 Sport for Human Resources Development
 วเิคราะห ์แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการทางสขุภาพ และวธีิการ 
ทางกีฬา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
9903634 การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Informal Education of
 Human Resources Development
 วิเคราะห์ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ
และประเภทการศกึษาตามอธัยาศยักบัแบบการเรยีนรู้ของบุคคล แหลง่
เรียนรู้ตามอัธยาศัย การวางแผน การออกแบบ และการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยในองค์กรและในชุมชน ฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903635 ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 3(3-0-6)
 Theories of Human Development
 วิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 
โดยเลอืกศกึษาปญัหาจรงิท่ีเกิดข้ึนในสถานศกึษา หนว่ยงาน และสงัคม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำาเสนอทางออกของ
ปัญหาในรูปของรายงาน

9903636 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการพัฒนา 3(2-2-5)
 ทรัพยากรมนุษย์
 Research Synthesis
 in Human Resources Development
 วิธีการสังเคราะห์งานวิจัย ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ประโยชน์ของการสังเคราะห์งานวิจัย ข้อเด่น 
ข้อด้อยของการสังเคราะห์งานวิจัยแต่ละแบบ ฝึกการสังเคราะห์ 
งานวิจัยทางการศึกษา งานวิจัยทางสังคมศาสตร์และงานวิจัยทางด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9903637 การศึกษาอิสระ 3(1-4-4)
 Independent Study
 วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ 
การศึกษาที่มีต่อแนวคิด และการปฏิบัติในการใช้การศึกษา เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
9903691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี  
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม
9903692 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
 Minor Thesis
 ค้นคว้าและวิจัยในสาขาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์โดยเลอืกศกึษาปัญหาจริงทีเ่กดิขึน้ในสถานศึกษา หนว่ยงาน และ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำาเสนอทางออก
ของปัญหา เรียบเรียงและเขียนรายงานในลักษณะสารนิพนธ์

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2556

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร ์และคณติศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญาและความสำาคัญของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ครูดี ครูเก่ง มีปัญญา สร้างสรรค์และพัฒนาการศึกษาด้าน 
 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณภาพ
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 ผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่มีทักษะ 
 การจัดการเรียนรู้ที่ประสิทธิผล และมีความเป็นครู
 วัตถุประสงค์
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการศึกษา สาขาวิชาการสอน 
 วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และคอมพวิเตอร ์ทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม  
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มคีวามรู้ในวชิาชพีครท่ีูสอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของครุสุภา
 2. มีความเชี่ยวชาญการสอนตามศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์  
  คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
 3. มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการ 
  แสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้
 4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น 
  ระบบ
 5. มีความสามารถในการวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่ 
  เชีย่วชาญ หรอืพฒันานวตักรรมทางการศกึษาโดยใชก้ระบวนการ 
  วิจัย
 6. มคีวามสามารถในการเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงท่ีสอดคลอ้งกบั 
  การเรียนรู้ยุคใหม่
 7. มีคุณลักษณะตามมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
  คอมพิวเตอร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลยี
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
โครงสร้างหลักสูตร 
 หมวดวิชาความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า   26 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู    20 หน่วยกิต
 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 6 หน่วยกิต
 และวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 วิชาเอกบังคับ     9 หน่วยกิต
 วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้าง
 หมวดวิชาความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า   26 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู   20 หน่วยกิต
0308511  ภาษาสำาหรับครู   3(2-2-5)
0308521  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
0308531  จิตวิทยาสำาหรับครู 2(1-2-3) 
0308541  การวัดและประเมินทางการศึกษา 2(1-2-3)

0308551  การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4)
0308561  การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5)
0308571  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับครู 2(1-2-3)
0308581  ความเป็นครู    2(1-2-3)
0308582  ประสบการณ์วิชาชีพครู 1(0-3-0) 
 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6 หน่วยกิต
0308601  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(0-12-0)
0308602  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(0-12-0)
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 ระดับบัณฑิตศึกษา
0320501  บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 
0320511  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
1. วิชาเอกการสอนชีววิทยา
 วิชาบังคับ      ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
0313511  การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
0313512  การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
0313513  สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนชีววิทยา 3(1-4-4)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
0222511  ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 1 3(3-0-6)
0222512  ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 2 3(3-0-6)
2. วิชาเอกการสอนฟิสิกส์
 วิชาบังคับ      ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
0313521  การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
0313522  การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 2 3(2-2-5)
0313523  สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนฟิสิกส์ 3(1-4-4)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
0223521  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
0223522  กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6)
0223523  ฟิสิกส์เชิงสถิติ   3(3-0-6)
0223524  ฟิสิกส์นิวเคลียร์   3(3-0-6)
3. วิชาเอกการสอนเคมี
 วิชาบังคับ      ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
0313531  การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 1 3(2-2-5)
0313532  การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 2 3(2-2-5)
0313533  สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนเคมี 3(1-4-4)        
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
0221531  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
0221532  เคมีอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
0221533  การวิเคราะห์สารอินทรีย์ 3(3-0-6)
0221534  เคมีของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน 3(3-0-6)
4. วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
 วิชาบังคับ      ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
0313541  การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
0313542  การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
0313543  สัมมนาปัญหาและการวิจัย 3(1-4-4)
    การสอนคณิตศาสตร์
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
0203541  การแก้ปัญหาทางพีชคณิตและทฤษฎีจำานวน 3(3-0-6)
0203542  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
    และเรขาคณิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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0203543  หัวข้อทางคณิตศาสตร์  3(3-0-6)
5. วิชาเอกการสอนคอมพิวเตอร์
 วิชาบังคับ      ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
0313551  การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
0313552  การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
0313553  สัมมนาปัญหาและการวิจัย 3(1-4-4)
    การสอนคอมพิวเตอร์            

 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
0214551  อีเลิร์นนิงและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 3(3-0-6)
0214552  เทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์และเว็บเชิงความหมาย 3(3-0-6)
0214553  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(2-2-5)
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
0313691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)

แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน  
 เรียน English Course ตามที่ สสวท. กำาหนด

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น  ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู 13  วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู 13
0308511 ภาษาสำาหรับครู 3(2-2-5)  0308531 จิตวิทยาสำาหรับครู 2(1-2-3)
0308521 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308551 การบริหารจัดการชั้นเรียน 2(2-0-4)
0308541 การวัดและประเมินทางการศึกษา 2(1-2-3) 0308561 วิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5)
0308581 ความเป็นครู 2(1-2-3) 0308571 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับครู 2(1-2-3)
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0308582 ประสบการณ์วิชาชีพครู 1(0-3-0) 
 วิชาเอก วิชาบังคับ ตามสาขาที่เลือก 3 0320511 วิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
0313511 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)  วิชาเอก วิชาบังคับ ตามสาขาที่เลือก 3
0313521 การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) 0313512 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
0313531 การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 1 3(2-2-5) 0313522 การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 2 3(2-2-5)
0313541 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 0313532 การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 2 3(2-2-5)
0313551 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 0313542 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
   0313552 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
  รวมหน่วยกิต   16   รวมหน่วยกิต   16

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน
 วิชาเอก วิชาบังคับ ตามสาขาที่เลือก 3
0313513 สัมมนาปัญหาและการวิจัย 3(1-4-4)
 การสอนชีววิทยา
0313523 สัมมนาปัญหาและการวิจัย 3(1-4-4)
 การสอนฟิสิกส์
0313533 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนเคมี 3(1-4-4)
0313543 สัมมนาปัญหาและการวิจัย 3(1-4-4)
 การสอนคณิตศาสตร์
0313553 สัมมนาปัญหาและการวิจัย 3(1-4-4)
 การสอนคอมพิวเตอร์
 วิชาเอก วิชาเลือก ตามสาขาที่เลือก 3
02…...... ......................................................... 3(........)
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น  ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู 9  วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู 9
0308601 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(0-12-0) 0308602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(0-12-0) 
0313691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0) 0313691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

			แผนการศึกษา	หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาการสอนวิทยาศาตร์	คณิตศาสตร์	และคอมพิวเตอร์

แผน ก แบบ ก 2     	
	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนฤดูร้อน	 	 	 	 3/57

																		เรียน English Course ตามที่ สสวท. กำาหนด

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 	 	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 	 2/58
	 		 	 วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู	 	 	 	 16	 	 	 วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู	 	 	 10
 0308511 ภาษาสำาหรับครู    3(2-2-5) 0308531 จิตวิทยาสำาหรับครู   2(1-2-3)
 0308521 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 0308551 การบริหารจัดการชั้นเรียน   2(2-0-4)
 0308541 การวัดและประเมินทางการศึกษา  2(1-2-3) 0308561 วิจัยในชั้นเรียน   3(2-2-5)
 0308581 ความเป็นครู    2(1-2-3) 0308571 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับครู  2(1-2-3)
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา    3(3-0-6) 0308582 ประสบการณ์วิชาชีพครู   1(0-3-0)
 0320511 วิจัยการศึกษา    3(2-2-5)   วิชาเอก	(บังคับ)	ตามสาขาที่เลือก	 	 3
    วิชาเอก	(บังคับ)	ตามสาขาที่เลือก	 	 3 0313512 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 2  3(2-2-5)
 0313511 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 1   3(2-2-5) 0313522 การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 2  3(2-2-5)
 0313521 การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 1   3(2-2-5) 0313532 การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 2   3(2-2-5)
 0313531 การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 1    3(2-2-5) 0313542 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2  3(2-2-5)
 0313541 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 0313552 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5)
 0313551 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		19	 	 	 									รวมหน่วยกิต		13

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนฤดูร้อน	 	 	 	 3/58
  วิชาเอก	(บังคับ)	ตามสาขาที่เลือก	 3   
 0313513 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนชีววิทยา 3(1-4-4)   
 0313523 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนฟิสิกส์ 3(1-4-4)   
 0313533 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนเคมี 3(1-4-4)   
 0313543 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนคณิตศาสตร์ 3(1-4-4)   
 0313553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนคอมพิวเตอร ์ 3(1-4-4)   
	 	 วิชาเอกเลือก		ตามสาขาที่เลือก	 3	 	 	
 02......... ................................................ 3(...............)   
  วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู	 	 6   
 0313691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1)  6(0-18-0)   
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	56	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 	 	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 	 2/59
	 	 วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู	 	 9	 	 วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู	 	 3
 0308601 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(0-18-0) 0308602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(0-18-0)
 0313691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2)  6(0-18-0)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		3

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาการสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

แผน ก แบบ ก 2      
 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน    3/58

                  เรียน English Course ตามที่ สสวท. กำาหนด

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น    1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย   2/59
    วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู    16   วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู   10
 0308511 ภาษาสำาหรับครู    3(2-2-5) 0308531 จิตวิทยาสำาหรับครู   2(1-2-3)
 0308521 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 0308551 การบริหารจัดการชั้นเรียน   2(2-0-4)
 0308541 การวัดและประเมินทางการศึกษา  2(1-2-3) 0308561 วิจัยในชั้นเรียน   3(2-2-5)
 0308581 ความเป็นครู    2(1-2-3) 0308571 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับครู  2(1-2-3)
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา    3(3-0-6) 0308582 ประสบการณ์วิชาชีพครู   1(0-3-0)
 0320511 วิจัยการศึกษา    3(2-2-5)   วิชาเอก (บังคับ) ตามสาขาที่เลือก  3
    วิชาเอก (บังคับ) ตามสาขาที่เลือก  3 0313512 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 2  3(2-2-5)
 0313511 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 1   3(2-2-5) 0313522 การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 2  3(2-2-5)
 0313521 การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 1   3(2-2-5) 0313532 การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 2   3(2-2-5)
 0313531 การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 1    3(2-2-5) 0313542 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2  3(2-2-5)
 0313541 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 0313552 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5)
 0313551 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5)    
    รวมหน่วยกิต  19            รวมหน่วยกิต  13

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน    3/59
  วิชาเอก (บังคับ) ตามสาขาที่เลือก 3   
 0313513 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนชีววิทยา 3(1-4-4)   
 0313523 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนฟิสิกส์ 3(1-4-4)   
 0313533 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนเคมี 3(1-4-4)   
 0313543 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนคณิตศาสตร์ 3(1-4-4)   
 0313553 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนคอมพิวเตอร ์ 3(1-4-4)   
  วิชาเอกเลือก  ตามสาขาที่เลือก 3   
 02......... ................................................ 3(...............)   
  วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู  6   
 0313691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1)  6(0-18-0)   
    รวมหน่วยกิต  12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น    1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย   2/60
  วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู  9  วิชาพื้นฐานวิชาชีพครู  3
 0308601 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(0-18-0) 0308602 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(0-18-0)
 0313691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2)  6(0-18-0)    
    รวมหน่วยกิต  9    รวมหน่วยกิต  3

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255986



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 43
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 49

คำาอธิบายรายวิชา

0203541  การแก้ปัญหาทางพีชคณิตและทฤษฎีจำานวน 3(3-0-6)
    Problem Solving in Algebra
    and Number Theory 
    ศึกษาความรู้ทางพีชคณิต พหุนามและสมการพหุนาม 
จำานวนเชิงซ้อน ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพหุนาม พหุนามหลายตัวแปร ความรู ้
ทางทฤษฎีจำานวน การหารลงตัว จำานวนเฉพาะ ฟังก์ชันเลขคณิต 
สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อสอบแข่งขัน
คณิตศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเกี่ยวกับพีชคณิต
และทฤษฎีจำานวน
0203542  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
    เชิงการจัดและเรขาคณิต
    Problem Solving in Combinatorics
    and Geometry  
    ศึกษาหลักการนับ หลักรังนกพิราบ ฟังก์ชันก่อกำาเนิด 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความรู้ทางเรขาคณิต การสร้าง ทฤษฎีบทเซวา 
และทฤษฎีบทเมเลนอส อสมการเรขาคณิต แก้ปัญหาและวิเคราะห์
ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เชิงการจัดและเรขาคณิต
0203543  หัวข้อทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
    Topics in Mathematics
    ศกึษาหวัข้อท่ีนา่สนใจในสาขาวิชาคณติศาสตร ์คณติศาสตร์
ประยุกต์ หรือคณิตศาสตรศึกษา กำาหนดโดยอาจารย์ หรือวิทยากร 
รับเชิญ โดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับวิชาที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร
0214551  อีเลิร์นนิงและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 3(3-0-6)
    E-Learning and Learning Technology
    วิเคราะห์แนวคิด หลักการของอีเลิร์นนิง การออกแบบ
และการเลือกเครื่องมือ เพื่อพัฒนาอีเลิร์นนิง โดยคำานึงถึงมาตรฐาน
ของระบบอีเลิร์นนิง และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเลิร์นนิง 
การเลอืกใชเ้ทคโนโลยกีารเรยีนรู้และระบบบรหิารการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม 
กับอีเลิร์นนิง
0214552  เทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์ 3(3-0-6)
    และเว็บเชิงความหมาย  
    Hypertext Technology and Semantic Web
    หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีไฮเปอร์เท็กซ์และเว็บเชิง
ความหมาย สถาปตัยกรรมการออกแบบเวบ็เชงิความหมาย ออนโทโลจี 
และภาษาในการนิยามแบบต่างๆ เครื่องมือช่วยในการพัฒนาเว็บเชิง
ความหมายและการประยุกต์ใช้งานขั้นสูง  
0214553  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(2-2-5)
    Database System and Design
    แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรมระบบ
ฐานข้อมูล วิเคราะห์ตัวแบบฐานข้อมูลแบบต่างๆ ระบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ ภาษาสอบถาม การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลให้เป็น
บรรทัดฐาน และเครื่องมือช่วยงานและการใช้งานประยุกต์ใช้สำาหรับ
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และฝึกปฏิบัติ
0221531  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
    Advanced Inorganic Chemistry
    ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้าง กฎและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเกิดพันธะของสารประกอบเชิงซ้อน สารประกอบโลหอินทรีย์และ
สารประกอบชวีอนนิทรยี ์และการนำาสารประกอบเหลา่น้ีไปใชป้ระโยชน ์

0221532  เคมีอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
    Organic Chemistry and Natural Products
    หลกัการและแนวคดิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในการศกึษา
สารอินทรีย์ การศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการสกัด 
การแยก การวเิคราะหป์ระเภทสารองคป์ระกอบ และฤทธ์ิทางชีวภาพท่ี
น่าสนใจของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทัง้เชงิคณุภาพและเชงิปริมาณ รวมทั้ง
การพิสูจน์เอกลักษณ์ โดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปี
0221533  การวิเคราะห์สารอินทรีย์    3(3-0-6)
    Analysis of Organic Compounds 
    โครงสร้าง สมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองสารอนิทรีย์
ที่เกี่ยวข้องกับการสกัด การทำาให้บริสุทธิ์ โดยเทคนิคโครมาโทกราฟี 
ทีท่นัสมยั และการวเิคราะหท์ัง้เชงิคณุภาพและเชิงปรมิาณ โดยใชเ้ทคนคิ                   
โครมาโทกราฟีและสเปกโทรสโกปี
0221534  เคมีของคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน 3(3-0-6)
    Chemistry of Carbohydrates,
    Fats and Proteins
    โครงสร้าง ปฏิกิริยา การสกัด การแยกและการวิเคราะห์
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รวมทั้ง 
การเตรียมอนุพันธ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
0222511  ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 1 3(3-0-6)
    Integrated Biology 1
    ศกึษาความสมัพนัธ์เชิงบรูณาการของชีววทิยาแขนงตา่งๆ
โดยเน้นระบบสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ จนถึงระดับ
ประชากร ตลอดจนโครงสรา้ง กระบวนการในการทำางาน และสรรีวทิยา 
ที่เชื่อมโยงกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การเจริญ พันธุกรรม 
นิเวศวิทยา พฤติกรรม และวิวัฒนาการ  
0222512  ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 2 3(3-0-6)
    Integrated Biology 2
    หลักการเชิงทฤษฏีของการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อม
ทัง้ภายนอกและภายในของสิง่มชีีวติ ผา่นกระบวนการชีวเคมแีละฟสิกิส์
ในเชิงสุขภาพ กลไกของการส่ือสารระหว่างเซลล์ โมเลกุลส่งสัญญาณ 
ตัวรับสัญญาณ กระบวนการทางชีวเคมีในการส่งผ่านสัญญาณของ 
โปรตนีตา่งๆ ภายในและระหวา่งเซลล ์วถิสีญัญาณ โปรตนีในกระบวนการ 
การถอดรหัส การแปลรหัสเพ่ือปรับสมดุลยภาพของระบบ รวมทั้ง
เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมทางด้านชีววิทยาและการแพทย์ เพื่อ
คุณภาพชีวิตของประชากร
0223521  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
    Mathematical Physics
    สมการเชิงอนพุนัธ์สามญั สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย พหนุาม 
เลอช็องดร์ ฟังก์ช่ันเบสเซิล เซตของฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก ฟังก์ชันของ
ตัวแปรเชิงซ้อน แคลลูลัสของการแปรผัน
0223522  กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6)
    Quantum Mechanics  
    สมการชเรอดิงเงอร์ในสามมิติ ฟังก์ชันพิเศษและตัว 
ดำาเนินการ โมเมนตัมเชิงมุมเวกเตอร์สถานะและสัญกรณ์ดิแรก สมการ
ชเรอดิงเงอร์เชิงทรงกลม ฟังก์ชันคลื่นในกรณีระบบมีอนุภาคเกินหนึ่ง
อนุภาค สปินและตัวดำาเนินการสปิน สมการดิแรก
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0308511	 ภาษาสำาหรับครู	 3(2-2-5)

	 Language	for	Teachers

 ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพครูและใช้ภาษาได้สอดคล้องและเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติ

0308521	 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 3(2-2-5)	

	 Curriculum	Development	and	Learning	Management

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ทฤษฎี หลักสูตร

กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย การประเมินหลักสูตร

ก่อน ระหว่างและหลังการใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษา

และวิเคราะห์วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาการศึกษาไทย ระบบการจัดการศึกษา

ของไทย มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานช่วงชั้น และตัวชี้วัดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทย วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการ

พัฒนาหลักสูตร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ วิธีสอน

และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ กลวิธีการจัดการศึกษา

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการท่ีย่ังยืน การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัย ความแตกต่าง

ของผู้เรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน รวมถึงศึกษาการใช้

การผลิตสื่อและนวัตกรรมในการเรียนรู้ ศึกษาวิธีการประเมินผลการเรียนรู้

และการสอนซ่อมเสริม ศึกษาและฝึกปฏิบัติการจัดทำาแผนจัดการเรียนรู้

โดยการบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  และทำาการสอนใน

สถานการณ์จำาลอง

0308531	 จิตวิทยาสำาหรับครู	 2(1-2-3)

	 Phychology	for	Teachers

 แนวคิดและความสำาคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา

การศึกษา การแนะแนวและการให้คำาปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกับผู้เรียนพฤติกรรม

และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล

การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา ความถนัด ความสนใจ และแรงจูงใจของผู้เรียน

การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน บริการท่ีสำาคัญของการ

แนะแนวและการจัดบริการให้คำาปรึกษากระบวนการให้คำาปรึกษา ฝึกปฏิบัติ

 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาได้ตาม

ศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0308541	 การวัดและประเมินทางการศึกษา	 2(1-2-3)

	 	 Measurement	and	Evaluation	In	Education

  หลักการ เทคนิคการวัดและประเมินทางการศึกษา การประเมิน

ตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติในบริบท

การเรียนรู้ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสำาหรับวัดและประเมิน

ทางการศึกษา การกำาหนดเกณฑ์การประเมินสถิติที่ใช้ในการจัดกระทำาคะแนน

การแปลความหมายคะแนน การประเมินผล วิเคราะห์จัดการแบบย่อยและ

แบบรวม ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการวัดและประเมินผล และการ

นำาผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

0308551	 การบริหารจัดการชั้นเรียน		 2(2-0-4)

	 	 Classroon	Management

  ทฤษฎี หลักการ การจัดการชั้นเรียน การบริหารจัดการ

มนุษยสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารเพ่ือการจัดการชั้นเรียนและองค์การ การจัด

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา

การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้การบริหารจัดการ

ชั้นเรียน การจัดทำาโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ โครงการและ

กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนและชุมชน ภาวะผู้นำาทางการศึกษาการคิด

อย่างเป็นระบบการทำางาน เป็นทีม

0308561	 การวิจัยในชั้นเรียน	 	 3(2-2-5)

	 	 Classroon	Research

  ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน บทบาทครู

ในฐานะนักวิจัย รูปแบบและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน กำาหนดปัญหาวิจัย

ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือ

แก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย ฝึกออกแบบ

การวิจัยและเสนอเค้าโครงการวิจัยในประเด็นปัญหา การเรียนการสอน

ที่สนใจ

0308571	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับครู	 2(1-2-3)

	 	 Innovation	and	Technology	for	Teachers

  แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทาง

การศึกษา เพ่ือการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้การส่งเสริม

คุณภาพการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้สื่อ

การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้สื่อ การฝึกออกแบบผลิต ทดลองใช้

ประเมิน และปรับปรุงสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาตลอดจนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้

ข้อกฎหมาย

0308581	 ความเป็นครู	 	 2(1-2-3)

	 	 Teachership

  ความสำาคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรม

ของวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณลักษณะ

ความเป็นครูที่ดี บทบาทหน้าท่ีและภาระงานครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

จรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาการเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้และผู้นำาทางวิชาการศึกษาและปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพ

สมรรถภาพและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

0223523	 ฟิสิกส์เชิงสถิติ	 3(3-0-6)
	 Statistical	Physics
	 ออนซอมเบิลเชิงสถิติ กฎอุณหพลวัต พารามิเตอร์ มหทรรศน์
และการวัด ฟังก์ชั่น แบ่งก้ันและสมบัติ ทฤษฎีบทบาทแบ่งกั้นท่ีเท่ากัน
ภาวะแม่เหล็กพารา สถิติเชิงควอนตัมของแก๊ส การเปลี่ยนเฟส
0223524	 ฟิสิกส์นิวเคลียร์	 3(3-0-6)
	 Nuclear	Physics
 ขนาดและมวลของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ แรงคูลอมบ์และ
นิวไคลด์กระจกเงา สมมาตรประจุและการไม่ขึ้นกับประจุของแรงนิวเคลียร์
สมบัติเชิงแม่เหล็กของนิวไคลด์ นิวเคลียสในสภาพแก๊สเฟร์มี นิวเคลียสใน
สภาพสารนิวเคลียร์ แบบจำาลองของนิวเคลียสทฤษฎีปฏิกิริยานิวเคลียร์

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255988



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 45
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 51

0308582  ประสบการณ์วิชาชีพครู 1(0-3-0)
    Teacher Experiences
    ศึกษางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพครูและการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาในประเทศไทย แนวทางการเสริมสร้างความเป็นครู
มืออาชีพ สังเกตบทบาทครู พฤติกรรมนักเรียน ปฏิบัติการออกแบบ
นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา
0308601  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(0-12-0)
    Teaching Professional
    Practicum in School 1
    ปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา โดยบรูณาการความรูท้ัง้หมด
มาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ ปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ เลือกใช้ 
ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้
เทคนคิและยทุธวธิใีนการจดัการเรยีนรู้รปูแบบตา่งๆ วดัและประเมนิผล
การเรยีนรู ้และนำาผลการประเมินมาพฒันาการจดัการเรยีนรู ้บนัทึกและ
รายงานผลการจัดการเรยีนรูข้องตนเอง ทำาเคา้โครงการวจัิยในชัน้เรยีน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนเข้าร่วมการสัมมนาทางการศึกษา
0308602  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(0-12-0)
    Teaching Professional
    Practicum in School 2
    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ 
ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัดทำาแผน 
การจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ ปฏิบัติการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เลือกใช้ ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
โดยการใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ วัดและ
ประเมนิผลการเรียนรู้และนำาผลการประเมนิมาพฒันาการจัดการเรยีนรู ้
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ทำารายงานการ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนเข้าร่วมการ
สัมมนาทางการศึกษา
0313511  การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 1 3(2-2-5)
    Learning Management for Biology 1
    วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของ
ส่ิงมีชีวิต ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารให้ได้พลังงาน ระบบ
หมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย การรักษาดุลยภาพของ
ร่างกาย การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การรับรู้และการตอบสนอง ระบบ
ต่อมไร้ท่อ การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโตของสัตว์ และพฤติกรรม
ของสัตว์ ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ วิธีการและเครื่องมือการ
วัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดทำาแผน 
การจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
0313512  การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 2 3(2-2-5)
    Learning Management for Biology 2
    วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วย
แสง การสืบพันธุ์ของพืชดอก การตอบสนองของพืช การถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ  
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์
ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบ
นิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ประชากร และการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ วิธีการและเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดทำา
แผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ

0313513  สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนชีววิทยา 3(1-4-4)
    Seminar on Problems and Research
    in Teaching Biology
    วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษางานวิจัยด้านการเรียนการสอนชีววิทยา
ทั้งในและต่างประเทศ นำาเสนอวิธีการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีทางการศึกษา และงานวิจัย โดยวิธี
การสัมมนา
0313521  การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 1 3(2-2-5)
    Learning Management for Physics 1
    วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แรงและการ
เคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบมีคาบ คลื่น เสียง กลศาสตร์ของไหล 
ความรอ้นและอณุหพลศาสตร ์ออกแบบวธิกีารจดัการเรยีนรู ้สือ่ วิธกีาร 
และเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
0313522  การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 2 3(2-2-5)
    Learning Management for Physics 2
    วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไฟฟ้าสถิต 
แม่เหล็กสถิต ไฟฟ้ากระแส อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง 
ฟสิกิสย์คุใหม ่ออกแบบวธิกีารจดัการเรยีนรู ้สือ่ วธิกีาร และเคร่ืองมอืวัด 
และประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดทำาแผน 
การจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
0313523  สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนฟิสิกส์ 3(1-4-4)
    Seminar on Problems and Research
    in Teaching  Physics
    วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษางานวิจัยด้านการเรียนการสอนฟิสิกส์
ทั้งในและต่างประเทศ นำาเสนอวิธีการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีทางการศึกษาและงานวิจัย 
โดยวิธีการสัมมนา               
0313531  การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 1 3(2-2-5)
    Learning Management for Chemistry 1
    วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อะตอมและ
ตารางธาต ุพนัธะเคมขีองสาร สมบตัขิองธาตแุละสารประกอบ ปรมิาณ
สารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุล
เคมี ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ วิธีการและเครื่องมือการวัด
และประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดทำาแผน 
การจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
0313532  การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 2 3(2-2-5)
    Learning Management for Chemistry 2
    วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับกรด-เบส และไฟฟ้าเคมี สารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล 
พอลิ เมอร์  ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง 
ซากดึกดำาบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
วิธีการ และเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ

0308582	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	 1(0-3-0)
	 Teacher	Experiences
 ศึกษางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพครูและการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาในประเทศไทย แนวทางการเสริมสร้างความเป็นครูมืออาชีพ
สังเกตบทบาทครู พฤติกรรมนักเรียน ปฏิบัติการออกแบบ นวัตกรรม สื่อ
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา
0308601	 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 3(0-18-0)
	 Teaching	Professional	Practicum	in
	 School	1
	 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้ท้ังหมด
มาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ เลือกใช้ ผลิตสื่อ และ
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนำาผลการประเมิน
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
ทำาเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนเข้าร่วมการสัมมนา
ทางการศึกษา
0308602	 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 3(0-18-0)
	 Teaching	Professional	Practicum	in
	 School	2
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมด
มาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ ปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ เลือกใช้ผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนำาผลการประเมิน
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
ทำารายงานการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนเข้าร่วม
การสัมมนาทางการศึกษา
0313511	 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา	1	 3(2-2-5)
	 Learning	Management	for	Biology	1
 วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง
กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษา
ชีววิทยา เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ระบบย่อยอาหาร
และการสลายอาหารให้ได้พลังงาน ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ
ขับถ่าย การรักษาดุลยภาพของร่างกาย การเคลื่อนท่ีของสิ่งมีชีวิต การรับรู้และ
การตอบสนอง ระบบต่อมไร้ท่อ การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโตของสัตว์ และ
พฤติกรรมของสัตว์ ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ วิธีการและเครื่องมือการ
วัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดทำาแผนการ
จัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
0313512	 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา	2	 3(2-2-5)
	 Learning	Management	for	Biology	2
 วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง
กับโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธ์ุของ
พืชดอก การตอบสนองของพืช การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานและการ
หมุนเวียนสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีในระบบนิเวศ ประชากร
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ วิธีการและ
เครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดทำา
แผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 89



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255846
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255652

0313533  สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนเคมี 3(1-4-4)
    Seminar on Problems and Research
    in Teaching  Chemistry
    วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับ 
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน ศกึษางานวิจัยด้านการเรยีนการสอนเคมทีัง้ในและ
ต่างประเทศ  นำาเสนอวธิกีารแกป้ญัหาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรท์ี่
อยู่บนพื้นฐานทฤษฎีทางการศึกษาและงานวิจัย โดยวิธีสัมมนา
0313541  การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5)
    Learning Management
    for Mathematics 1
    วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับเซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชัน ลำาดับและอนุกรม เวกเตอร์ 
ทฤษฎีกราฟ แคลคูลัส กำาหนดการเชิงเส้น สถิติและความน่าจะเป็น 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
วิธีการ และเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
0313542  การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5)
    Learning Management for Mathematics 2
    วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีจำานวนเบื้องต้น จำานวนจริง จำานวนเชิงซ้อน 
อตัราสว่นตรโีกณมติ ิและเรขาคณติวเิคราะห ์ในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย การออกแบบวธิกีารจดัการเรยีนรู ้สือ่ วธิกีาร และเครือ่งมอืการวดั 
และประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดทำาแผน 
การจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
0313543  สัมมนาปัญหาและการวิจัย 3(1-4-4)
    การสอนคณิตศาสตร์ 
    Seminar on Problems and Research
    in Teaching Mathematics
    วเิคราะหป์ญัหาและการวิจยัการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
ในโรงเรียน ทิศทางงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษาในระดับชาติ
และระดบันานาชาต ินวัตกรรมในการพฒันาวิชาชีพคร ูทฤษฎทีางดา้น 
คณิตศาสตรศึกษา  นำาเสนอโครงการแก้ปัญหาบนพื้นฐานทางการวิจัย
และทฤษฎีการเรียนรู้ โดยวิธีการสัมมนา
0313551  การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
    Learning Management for Computer 1
    วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์และ
ระบบการทำางาน การตดิตอ่สือ่สารและการคน้หาข้อมูล ผลกระทบจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นทางกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
การออกแบบวธิจีดัการเรยีนรู ้สือ่ วธิ ีและเครือ่งมือการวัดและประเมนิ
ผลทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ การจดัทำาแผนการจดัการเรยีนรู ้
และฝึกปฏิบัติ

0313552  การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
    Learning Management for Computer 2
    วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสร้างงานด้วยโปรแกรม
สำาเรจ็รปู การแก้ปัญหา โดยการเขียนโปรแกรม เพือ่ประยกุต์กับระบบงาน 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบวิธีจัดการเรียนรู้ สื่อ วิธี และ
เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
0313553  สัมมนาปัญหาและการวิจัย 3(1-4-4)
    การสอนคอมพิวเตอร์
    Seminar on Problems and Research
    in Teaching Computer
    วิเคราะห์ปัญหาและการวิจัยการสอนคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรยีน นำาเสนอโครงการแกปั้ญหาบนพืน้ฐานทางการวจัิยและทฤษฎี
การเรียนรู้ โดยวิธีการสัมมนา
0313691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ทำาวิจัยทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
หรอืคอมพวิเตอร ์สามารถตีพมิพ์ในวารสาร หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการท่ี
มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม 
0320501  บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
    Integration of Educational Foundations
    ศกึษา วเิคราะห ์และบรูณาการความรูพ้ืน้ฐานทางปรัชญา 
จติวทิยา สงัคมวทิยา และเศรษฐศาสตรท์ีม่อีทิธพิลตอ่การศกึษา รวมทัง้ 
การประยุกต์ การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศกึษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 
0320511  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
    Educational Research
    ศกึษาแนวคดิ หลกัการ วธิกีารทัง้เชงิปริมาณและคณุภาพใน
การพัฒนาองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา การวิเคราะห์ 
ปัญหาการกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย ตัวแปรและ
สมมติฐาน การออกแบบการวจัิย การกำาหนดประชากรและการเลอืกกลุม่
ตวัอยา่ง การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผล 
ข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการ
วจัิย ตลอดจนการพฒันาความมจีรรยาบรรณในการวจัิยทางการศกึษา

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255990



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255850

แผน ก แบบ ก 2      
	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/58
	 	 	 พื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย	(บังคับ)	 6	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 8
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา  3(3-0-6) 0204541 ชีวเคมีขั้นสูง 2(2-0-4)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 0204551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2(2-0-4)
   วิชาเอก	(บังคับ)	 	 6 0204571 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
 0204511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4) 0204581 สัมมนาทางเคมี 2(1-2-3)
 0204521 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4)  วิชาเอก	(เลือก)	 2
 0204531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง  2(2-0-4) 0204...... ............................................................. 2
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		12	 	 	 รวมหน่วยกิต		10

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255664

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ปัญญาดี มีคุณธรรม นำาความรู้ทางเคมีพัฒนามนุษย์และสังคม 
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มุ่งเน้นพัฒนา 
 บคุลากรทางการศกึษาใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม และรอบรู้ในศาสตร์ 
 ทางเคมีและเคมีศึกษา สามารถทำาวิจัยและนำาไปพัฒนาการสอน 
 เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพือ่ผลติมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี ท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม รบัผดิชอบ 
 และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ทางเคมีและสามารถสอนเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และนำาผลงานวิจัยไป 
  พัฒนาการสอนเคมีได้
 3. สามารถนำาความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง  
  สังคม และประเทศชาติ อย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีจำานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   20 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       14 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

3. หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
 รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
0320501  บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
0320511  การวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5)
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   20 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      14   หน่วยกิต
0204511  เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 2(2-0-4)
0204521  เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4)
0204531  เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2(2-0-4)
0204541  ชีวเคมีขั้นสูง    2(2-0-4)
0204551  เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2(2-0-4)
0204571  วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
0204581  สัมมนาทางเคมี   2(1-2-3)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
0204522  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2(2-0-4) 
    จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
0204542  เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ 2(2-0-4)
0204552  เทคนิคการแยกสารทางเคมี 2(2-0-4)
0204561  นวัตกรรมการศึกษาสำาหรับครูเคมี 2(1-2-3)
0204562  การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีสีเขียว 2(1-2-3)
0204563  การออกแบบบทปฏิบัติการเคมีย่อส่วน 2(1-2-3)
0204564  โครงงานวิจัยทางเคมี 2(1-2-3)
0204661  หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(1-2-3)
0204681  สัมมนาหลักสูตรและการสอนเคมี 2(1-2-3)
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
0204694  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)

แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาเคมี

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6  วิชาเอก วิชาบังคับ 8
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0204541 ชีวเคมีขั้นสูง                        2(2-0-4)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0204551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง                        2(2-0-4)
 วิชาเอก วิชาบังคับ 6 0204571 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
0204511 เคมีอนินทรย์ขั้นสูง 2(2-0-4) 0204581 สัมมนาทางเคมี 2(1-2-3)
0204521 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง                           2(2-0-4)  วิชาเอก วิชาเลือก 2
0204531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2(2-0-4) 0204….. ..................................................... .............
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   10

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาเลือก 4  วิทยานิพนธ์ 6
0204…. ..................................................... ................ 0204694 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
0204…. ..................................................... ................
 วิทยานิพนธ์ 6
0204694 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 6(0-18-0)
   รวมหน่วยกิต   10   รวมหน่วยกิต   6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

หมายเหตุ :  รายวิชา 0204694 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียน จำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ เมื่อสอบ 
  ปากเปล่าแล้วเสร็จ

			แผนการศึกษา	หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาเคมี	ภาคปกติ

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/59
	 	 	 วิชาเอก	(เลือก)	 	 4	 	 วิทยานิพนธ์	
 0204.... ........................................................... 2(2-0-4) 0204694 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
 0204.... ........................................................... 2(2-0-4)  
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 	 6	 	 	 	
 0204694 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1)  6(0-18-0)    
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	38	หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2      
 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น   1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย  2/59
   พื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 8
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา  3(3-0-6) 0204541 ชีวเคมีขั้นสูง 2(2-0-4)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 0204551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2(2-0-4)
   วิชาเอก (บังคับ)  6 0204571 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
 0204511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4) 0204581 สัมมนาทางเคมี 2(1-2-3)
 0204521 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4)  วิชาเอก (เลือก) 2
 0204531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง  2(2-0-4) 0204...... ............................................................. 2
     รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  10

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น   1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย  2/60
   วิชาเอก (เลือก)  4  วิทยานิพนธ์ 
 0204.... ........................................................... 2(2-0-4) 0204694 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
 0204.... ........................................................... 2(2-0-4)  
   วิทยานิพนธ์  6    
 0204694 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1)  6(0-18-0)    
     รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต      หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 91



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 51

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 65

คำาอธิบายรายวิชา

0204511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4)
 Advanced Inorganic Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมี โครงสร้างการเกิด และกลไกปฏิกิริยา ตลอดจน
เทคนคิทางสเปกโทร สโกปขีองสารประกอบโคออรดิ์เนชนั สารประกอบ 
ออรแ์กโนเมทลัลกิ สารประกอบชีวอนนิทรยี ์และสารประกอบของแขง็
0204521 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Organic Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี
และกลไกปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ โครงสร้างและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการจำาแนกสารอินทรีย์ โดยใช้เทคนิค 
สเปกโทรสโกปี
0204522 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2(2-0-4)
 จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 Bioactive Compounds from Natural Products
 ศกึษาวเิคราะหฤ์ทธิท์างชวีภาพของสารผลติภณัฑธ์รรมชาติ
โดยเน้นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำาอาง
0204531  เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Physical Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเคมีเชิงฟิสิกส์
เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลวัฏภาค เคมีไฟฟ้า 
เคมีควอนตัม และสเปกโทรสโกปี
0204541  ชีวเคมีขั้นสูง  2(2-0-4)
 Advanced Biochemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
กระบวนการเมแทบอลซิมึและการควบคมุทางพนัธกุรรม ความผดิปกติ
และโรคที่เกิดจากความบกพร่องของกระบวนการเมแทบอลิซึม และ
กลไกการเกิดโรคมะเร็งและระบบภูมิคุ้มกัน
0204542 เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ                            2(2-0-4)
 Applied Chemistry in Health Science
 บุรพวิชา : 0204541
 ศึกษาความรู้ทางเคมีท่ีประยุกต์ด้านสุขภาพในประเด็น 
การสร้างเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
0204551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Analytical Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์ทางเคมีในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ 
มุ่งเน้นหลักการวิเคราะห์ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบอาศัยเครื่องมือขั้นสูง
0204552 เทคนิคการแยกสารทางเคมี 2(2-0-4)
 Separation Techniques in Chemistry
 บุรพวิชา : 0204551
 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ สภาวะทีเ่หมาะสม และปจัจัยทีม่ผีล
ต่อประสิทธิภาพของเทคนิคการแยกสารด้วยวิธีทางเคมี เพื่อวิเคราะห์
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการนำาไปประยุกต์ในชีวิตประจำาวัน
0204561 นวัตกรรมการศึกษาสำาหรับครูเคมี 2(1-2-3)
 Educational Innovation for Chemistry Teacher
 ศึกษาความหมาย กระบวนการสร้างนวัตกรรมทาง 
การศึกษา วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางเคมี

0204562 การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีสีเขียว 2(1-2-3)
 Development of Green Chemistry
 Laboratory Modules 
 ศึกษาหลักการทำาปฏิบัติการเคมีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
วเิคราะหแ์ละพฒันาบทปฏิบัตกิารเคมสีเีขยีว เพือ่นำาไปใชใ้นสถานศึกษา
0204563 การออกแบบบทปฏิบัติการเคมีย่อส่วน  2(1-2-3)
 Small Scale Chemistry Laboratory Design
 ศึกษาหลักการและแนวคิดการออกแบบปฏิบัติการเคมี
ย่อส่วนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเลือก
ใช้วัสดุอุปกรณ์การทดลองที่มีต้นทุนต่ำา การดัดแปลงเพื่อใช้ทดแทนใน
ปฏิบัติการแบบดั้งเดิม  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  ฝึกพัฒนา
บทปฏิบัติการเคมีย่อส่วนเพื่อนำาไปใช้ในสถานศึกษา
0204564 โครงงานวิจัยทางเคมี 2(1-2-3)
 Research Project in Chemistry 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัยทางเคมี การสืบค้น
เอกสารวชิาการ การเขยีนโครงรา่งการวจัิย การใชส้ถติิในงานวิจัย การเกบ็ 
การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานและการนำาเสนอ
ผลงานวิจัย
0204571 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
 Science Education
 ศกึษาปรชัญาและธรรมชาติของวทิยาศาสตร ์ลกัษณะการ
ค้นคว้าตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การนำาแนว
ความคิดเชิงปรัชญาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการศึกษา วิวัฒนาการ
ของวทิยาศาสตรศ์กึษาในประเทศและตา่งประเทศ วเิคราะหป์ญัหาและ
แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
0204581  สัมมนาทางเคมี 2(1-2-3)
 Seminar in Chemistry
 สัมมนาในหัวข้อทางเคมีและการสอนเคมีที่ทันสมัยและ 
น่าสนใจ
0204661 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(1-2-3)
 Special Topics in Chemistry
 ศึกษาและอภิปรายในหัวข้อพิเศษทางเคมี และเคมีศึกษา 
ที่สอดคล้องและเสริมการทำาวิจัย รวมถึงหัวข้อพิเศษอื่นที่อยู่ใน 
ความสนใจ
0204681 สัมมนาหลักสูตรและการสอนเคมี 2(1-2-3)
 Seminar on Chemistry Curriculum
 and Instruction
 สัมมนางานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนเคมี ปัญหา
และแนวโน้มการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเคมี
ในอนาคต ออกแบบและเสนอเค้าโครงงานวิจัยด้านหลักสูตรและ 
การเรียนการสอนเคมี
0204694 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ศึกษาค้นคว้าและทำาวิจัยทางเคมี หรือการสอนทางเคม ี
โดยผลงานวิจัยมีคุณภาพระดับตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 65

คำาอธิบายรายวิชา

0204511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4)
 Advanced Inorganic Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมี โครงสร้างการเกิด และกลไกปฏิกิริยา ตลอดจน
เทคนคิทางสเปกโทร สโกปขีองสารประกอบโคออรดิ์เนชัน สารประกอบ 
ออรแ์กโนเมทลัลกิ สารประกอบชีวอนนิทรยี ์และสารประกอบของแขง็
0204521 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Organic Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี
และกลไกปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ โครงสร้างและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการจำาแนกสารอินทรีย์ โดยใช้เทคนิค 
สเปกโทรสโกปี
0204522 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2(2-0-4)
 จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 Bioactive Compounds from Natural Products
 ศกึษาวเิคราะหฤ์ทธิท์างชวีภาพของสารผลติภณัฑธ์รรมชาติ
โดยเน้นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำาอาง
0204531  เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Physical Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเคมีเชิงฟิสิกส์
เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลวัฏภาค เคมีไฟฟ้า 
เคมีควอนตัม และสเปกโทรสโกปี
0204541  ชีวเคมีขั้นสูง  2(2-0-4)
 Advanced Biochemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
กระบวนการเมแทบอลซิมึและการควบคมุทางพนัธกุรรม ความผดิปกติ
และโรคที่เกิดจากความบกพร่องของกระบวนการเมแทบอลิซึม และ
กลไกการเกิดโรคมะเร็งและระบบภูมิคุ้มกัน
0204542 เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ                            2(2-0-4)
 Applied Chemistry in Health Science
 บุรพวิชา : 0204541
 ศึกษาความรู้ทางเคมีท่ีประยุกต์ด้านสุขภาพในประเด็น 
การสร้างเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
0204551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Analytical Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์ทางเคมีในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ 
มุ่งเน้นหลักการวิเคราะห์ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบอาศัยเครื่องมือขั้นสูง
0204552 เทคนิคการแยกสารทางเคมี 2(2-0-4)
 Separation Techniques in Chemistry
 บุรพวิชา : 0204551
 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ สภาวะทีเ่หมาะสม และปจัจัยทีม่ผีล
ต่อประสิทธิภาพของเทคนิคการแยกสารด้วยวิธีทางเคมี เพื่อวิเคราะห์
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการนำาไปประยุกต์ในชีวิตประจำาวัน
0204561 นวัตกรรมการศึกษาสำาหรับครูเคมี 2(1-2-3)
 Educational Innovation for Chemistry Teacher
 ศึกษาความหมาย กระบวนการสร้างนวัตกรรมทาง 
การศึกษา วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางเคมี

0204562 การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีสีเขียว 2(1-2-3)
 Development of Green Chemistry
 Laboratory Modules 
 ศึกษาหลักการทำาปฏิบัติการเคมีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
วเิคราะหแ์ละพฒันาบทปฏิบัตกิารเคมสีเีขยีว เพือ่นำาไปใชใ้นสถานศึกษา
0204563 การออกแบบบทปฏิบัติการเคมีย่อส่วน  2(1-2-3)
 Small Scale Chemistry Laboratory Design
 ศึกษาหลักการและแนวคิดการออกแบบปฏิบัติการเคมี
ย่อส่วนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเลือก
ใช้วัสดุอุปกรณ์การทดลองที่มีต้นทุนต่ำา การดัดแปลงเพื่อใช้ทดแทนใน
ปฏิบัติการแบบดั้งเดิม  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  ฝึกพัฒนา
บทปฏิบัติการเคมีย่อส่วนเพื่อนำาไปใช้ในสถานศึกษา
0204564 โครงงานวิจัยทางเคมี 2(1-2-3)
 Research Project in Chemistry 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัยทางเคมี การสืบค้น
เอกสารวชิาการ การเขยีนโครงรา่งการวจัิย การใชส้ถติิในงานวิจัย การเกบ็ 
การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานและการนำาเสนอ
ผลงานวิจัย
0204571 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
 Science Education
 ศกึษาปรชัญาและธรรมชาติของวทิยาศาสตร ์ลกัษณะการ
ค้นคว้าตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การนำาแนว
ความคิดเชิงปรัชญาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการศึกษา วิวัฒนาการ
ของวทิยาศาสตรศ์กึษาในประเทศและตา่งประเทศ วเิคราะหป์ญัหาและ
แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
0204581  สัมมนาทางเคมี 2(1-2-3)
 Seminar in Chemistry
 สัมมนาในหัวข้อทางเคมีและการสอนเคมีที่ทันสมัยและ 
น่าสนใจ
0204661 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(1-2-3)
 Special Topics in Chemistry
 ศึกษาและอภิปรายในหัวข้อพิเศษทางเคมี และเคมีศึกษา 
ที่สอดคล้องและเสริมการทำาวิจัย รวมถึงหัวข้อพิเศษอื่นที่อยู่ใน 
ความสนใจ
0204681 สัมมนาหลักสูตรและการสอนเคมี 2(1-2-3)
 Seminar on Chemistry Curriculum
 and Instruction
 สัมมนางานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนเคมี ปัญหา
และแนวโน้มการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเคมี
ในอนาคต ออกแบบและเสนอเค้าโครงงานวิจัยด้านหลักสูตรและ 
การเรียนการสอนเคมี
0204694 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ศึกษาค้นคว้าและทำาวิจัยทางเคมี หรือการสอนทางเคม ี
โดยผลงานวิจัยมีคุณภาพระดับตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 65

คำาอธิบายรายวิชา

0204511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4)
 Advanced Inorganic Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมี โครงสร้างการเกิด และกลไกปฏิกิริยา ตลอดจน
เทคนคิทางสเปกโทร สโกปขีองสารประกอบโคออรด์เินชัน สารประกอบ 
ออรแ์กโนเมทลัลกิ สารประกอบชวีอนนิทรยี ์และสารประกอบของแขง็
0204521 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Organic Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปฏิกิริยาเคมี
และกลไกปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ โครงสร้างและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการจำาแนกสารอินทรีย์ โดยใช้เทคนิค 
สเปกโทรสโกปี
0204522 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2(2-0-4)
 จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 Bioactive Compounds from Natural Products
 ศกึษาวเิคราะหฤ์ทธิท์างชวีภาพของสารผลติภณัฑธ์รรมชาติ
โดยเน้นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำาอาง
0204531  เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Physical Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเคมีเชิงฟิสิกส์
เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลวัฏภาค เคมีไฟฟ้า 
เคมีควอนตัม และสเปกโทรสโกปี
0204541  ชีวเคมีขั้นสูง  2(2-0-4)
 Advanced Biochemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
กระบวนการเมแทบอลซิมึและการควบคมุทางพนัธกุรรม ความผดิปกติ
และโรคที่เกิดจากความบกพร่องของกระบวนการเมแทบอลิซึม และ
กลไกการเกิดโรคมะเร็งและระบบภูมิคุ้มกัน
0204542 เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ                            2(2-0-4)
 Applied Chemistry in Health Science
 บุรพวิชา : 0204541
 ศึกษาความรู้ทางเคมีที่ประยุกต์ด้านสุขภาพในประเด็น 
การสร้างเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
0204551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Analytical Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์ทางเคมีในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ 
มุ่งเน้นหลักการวิเคราะห์ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบอาศัยเครื่องมือขั้นสูง
0204552 เทคนิคการแยกสารทางเคมี 2(2-0-4)
 Separation Techniques in Chemistry
 บุรพวิชา : 0204551
 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ สภาวะทีเ่หมาะสม และปัจจยัทีม่ผีล
ต่อประสิทธิภาพของเทคนิคการแยกสารด้วยวิธีทางเคมี เพื่อวิเคราะห์
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการนำาไปประยุกต์ในชีวิตประจำาวัน
0204561 นวัตกรรมการศึกษาสำาหรับครูเคมี 2(1-2-3)
 Educational Innovation for Chemistry Teacher
 ศึกษาความหมาย กระบวนการสร้างนวัตกรรมทาง 
การศึกษา วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางเคมี

0204562 การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีสีเขียว 2(1-2-3)
 Development of Green Chemistry
 Laboratory Modules 
 ศึกษาหลักการทำาปฏิบัติการเคมีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
วเิคราะหแ์ละพฒันาบทปฏบัิตกิารเคมสีเีขยีว เพือ่นำาไปใชใ้นสถานศึกษา
0204563 การออกแบบบทปฏิบัติการเคมีย่อส่วน  2(1-2-3)
 Small Scale Chemistry Laboratory Design
 ศึกษาหลักการและแนวคิดการออกแบบปฏิบัติการเคมี
ย่อส่วนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเลือก
ใช้วัสดุอุปกรณ์การทดลองที่มีต้นทุนต่ำา การดัดแปลงเพื่อใช้ทดแทนใน
ปฏิบัติการแบบดั้งเดิม  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  ฝึกพัฒนา
บทปฏิบัติการเคมีย่อส่วนเพื่อนำาไปใช้ในสถานศึกษา
0204564 โครงงานวิจัยทางเคมี 2(1-2-3)
 Research Project in Chemistry 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัยทางเคมี การสืบค้น
เอกสารวชิาการ การเขยีนโครงร่างการวจิยั การใชส้ถติใินงานวิจยั การเกบ็ 
การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานและการนำาเสนอ
ผลงานวิจัย
0204571 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
 Science Education
 ศกึษาปรัชญาและธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ ลกัษณะการ
ค้นคว้าตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การนำาแนว
ความคิดเชิงปรัชญาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการศึกษา วิวัฒนาการ
ของวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศและตา่งประเทศ วิเคราะหป์ญัหาและ
แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
0204581  สัมมนาทางเคมี 2(1-2-3)
 Seminar in Chemistry
 สัมมนาในหัวข้อทางเคมีและการสอนเคมีที่ทันสมัยและ 
น่าสนใจ
0204661 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(1-2-3)
 Special Topics in Chemistry
 ศึกษาและอภิปรายในหัวข้อพิเศษทางเคมี และเคมีศึกษา 
ท่ีสอดคล้องและเสริมการทำาวิจัย รวมถึงหัวข้อพิเศษอ่ืนท่ีอยู่ใน 
ความสนใจ
0204681 สัมมนาหลักสูตรและการสอนเคมี 2(1-2-3)
 Seminar on Chemistry Curriculum
 and Instruction
 สัมมนางานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนเคมี ปัญหา
และแนวโน้มการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเคมี
ในอนาคต ออกแบบและเสนอเค้าโครงงานวิจัยด้านหลักสูตรและ 
การเรียนการสอนเคมี
0204694 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ศึกษาค้นคว้าและทำาวิจัยทางเคมี หรือการสอนทางเคม ี
โดยผลงานวิจัยมีคุณภาพระดับตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม
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แผน ก แบบ ก 2      
 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น   1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย  2/59
   พื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 8
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา  3(3-0-6) 0204541 ชีวเคมีขั้นสูง 2(2-0-4)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 0204551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2(2-0-4)
   วิชาเอก (บังคับ)  4 0204571 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
 0204511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4) 0204581 สัมมนาทางเคมี 2(1-2-3)
 0204521 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4)    
     รวมหน่วยกิต  10   รวมหน่วยกิต  8

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน   3/59    
   วิชาเอก (บังคับ)  2   
 0204531 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง  2(2-0-4)    
   วิชาเอก (เลือก)  2   
 0204...... ............................................................. 2(2-0-4)    
     รวมหน่วยกิต  4   
 
 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น   1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย  2/60
   วิชาเอก (เลือก)  4  วิทยานิพนธ์ 
 0204.... ........................................................... 2(2-0-4) 0204694 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
 0204.... ........................................................... 2(2-0-4)  
   วิทยานิพนธ์  6  
 0204694 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1)  6(0-18-0)    
     รวมหน่วยกิต  10   รวมหน่วยกิต  6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255992



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255852

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255666

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Integration of Education Foundation
 ศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา 
จิตวทิยา สงัคมวทิยาและเศรษฐศาสตรท์ีม่อีทิธพิลตอ่การศกึษา รวมทัง้ 
การประยุกต์การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศกึษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 

0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในการพฒันาองค์ความรูแ้ละการประยุกตใ์ชท้างการศึกษา การวเิคราะห์
ปญัหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจยั ตวัแปรและ
สมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากรและการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ การประมวล
ผลข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียน เค้าโครงการวิจัยและรายงาน
การวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัย ทาง 
การศึกษา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255666

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Integration of Education Foundation
 ศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา 
จติวทิยา สงัคมวทิยาและเศรษฐศาสตรท่ี์มีอทิธพิลตอ่การศกึษา รวมทัง้ 
การประยุกต์การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศกึษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของตา่งประเทศ 

0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุตใ์ชท้างการศกึษา การวเิคราะห์
ปญัหา การกำาหนดกรอบความคดิและการวางแผนการวจิยั ตวัแปรและ
สมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากรและการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ การประมวล
ผลข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียน เค้าโครงการวิจัยและรายงาน
การวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัย ทาง 
การศึกษา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 65

คำาอธิบายรายวิชา

0204511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4)
 Advanced Inorganic Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมี โครงสร้างการเกิด และกลไกปฏิกิริยา ตลอดจน
เทคนคิทางสเปกโทร สโกปขีองสารประกอบโคออรดิ์เนชัน สารประกอบ 
ออรแ์กโนเมทัลลกิ สารประกอบชวีอนนิทรยี ์และสารประกอบของแขง็
0204521 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Organic Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี
และกลไกปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ โครงสร้างและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการจำาแนกสารอินทรีย์ โดยใช้เทคนิค 
สเปกโทรสโกปี
0204522 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2(2-0-4)
 จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 Bioactive Compounds from Natural Products
 ศกึษาวเิคราะหฤ์ทธิท์างชวีภาพของสารผลติภณัฑธ์รรมชาติ
โดยเน้นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำาอาง
0204531  เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Physical Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเคมีเชิงฟิสิกส์
เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลวัฏภาค เคมีไฟฟ้า 
เคมีควอนตัม และสเปกโทรสโกปี
0204541  ชีวเคมีขั้นสูง  2(2-0-4)
 Advanced Biochemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
กระบวนการเมแทบอลซิมึและการควบคุมทางพันธกุรรม ความผดิปกติ
และโรคท่ีเกิดจากความบกพร่องของกระบวนการเมแทบอลิซึม และ
กลไกการเกิดโรคมะเร็งและระบบภูมิคุ้มกัน
0204542 เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ                            2(2-0-4)
 Applied Chemistry in Health Science
 บุรพวิชา : 0204541
 ศึกษาความรู้ทางเคมีที่ประยุกต์ด้านสุขภาพในประเด็น 
การสร้างเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
0204551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Analytical Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์ทางเคมีในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ 
มุ่งเน้นหลักการวิเคราะห์ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบอาศัยเครื่องมือขั้นสูง
0204552 เทคนิคการแยกสารทางเคมี 2(2-0-4)
 Separation Techniques in Chemistry
 บุรพวิชา : 0204551
 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ สภาวะทีเ่หมาะสม และปัจจยัท่ีมผีล
ต่อประสิทธิภาพของเทคนิคการแยกสารด้วยวิธีทางเคมี เพื่อวิเคราะห์
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการนำาไปประยุกต์ในชีวิตประจำาวัน
0204561 นวัตกรรมการศึกษาสำาหรับครูเคมี 2(1-2-3)
 Educational Innovation for Chemistry Teacher
 ศึกษาความหมาย กระบวนการสร้างนวัตกรรมทาง 
การศึกษา วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางเคมี

0204562 การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีสีเขียว 2(1-2-3)
 Development of Green Chemistry
 Laboratory Modules 
 ศึกษาหลักการทำาปฏิบัติการเคมีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
วเิคราะหแ์ละพฒันาบทปฏิบัตกิารเคมีสเีขียว เพือ่นำาไปใช้ในสถานศกึษา
0204563 การออกแบบบทปฏิบัติการเคมีย่อส่วน  2(1-2-3)
 Small Scale Chemistry Laboratory Design
 ศึกษาหลักการและแนวคิดการออกแบบปฏิบัติการเคมี
ย่อส่วนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเลือก
ใช้วัสดุอุปกรณ์การทดลองที่มีต้นทุนต่ำา การดัดแปลงเพื่อใช้ทดแทนใน
ปฏิบัติการแบบดั้งเดิม  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  ฝึกพัฒนา
บทปฏิบัติการเคมีย่อส่วนเพื่อนำาไปใช้ในสถานศึกษา
0204564 โครงงานวิจัยทางเคมี 2(1-2-3)
 Research Project in Chemistry 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัยทางเคมี การสืบค้น
เอกสารวชิาการ การเขียนโครงรา่งการวิจยั การใช้สถิตใินงานวิจยั การเกบ็ 
การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานและการนำาเสนอ
ผลงานวิจัย
0204571 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
 Science Education
 ศกึษาปรชัญาและธรรมชาตขิองวทิยาศาสตร ์ลกัษณะการ
ค้นคว้าตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การนำาแนว
ความคิดเชิงปรัชญาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการศึกษา วิวัฒนาการ
ของวทิยาศาสตรศ์กึษาในประเทศและตา่งประเทศ วเิคราะหป์ญัหาและ
แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
0204581  สัมมนาทางเคมี 2(1-2-3)
 Seminar in Chemistry
 สัมมนาในหัวข้อทางเคมีและการสอนเคมีท่ีทันสมัยและ 
น่าสนใจ
0204661 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(1-2-3)
 Special Topics in Chemistry
 ศึกษาและอภิปรายในหัวข้อพิเศษทางเคมี และเคมีศึกษา 
ที่สอดคล้องและเสริมการทำาวิจัย รวมถึงหัวข้อพิเศษอื่นที่อยู่ใน 
ความสนใจ
0204681 สัมมนาหลักสูตรและการสอนเคมี 2(1-2-3)
 Seminar on Chemistry Curriculum
 and Instruction
 สัมมนางานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนเคมี ปัญหา
และแนวโน้มการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเคมี
ในอนาคต ออกแบบและเสนอเค้าโครงงานวิจัยด้านหลักสูตรและ 
การเรียนการสอนเคมี
0204694 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ศึกษาค้นคว้าและทำาวิจัยทางเคมี หรือการสอนทางเคม ี
โดยผลงานวิจัยมีคุณภาพระดับตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 65

คำาอธิบายรายวิชา

0204511 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง  2(2-0-4)
 Advanced Inorganic Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมี โครงสร้างการเกิด และกลไกปฏิกิริยา ตลอดจน
เทคนคิทางสเปกโทร สโกปขีองสารประกอบโคออรดิ์เนชนั สารประกอบ 
ออรแ์กโนเมทลัลกิ สารประกอบชีวอนนิทรยี ์และสารประกอบของแขง็
0204521 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Organic Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี
และกลไกปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ โครงสร้างและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการจำาแนกสารอินทรีย์ โดยใช้เทคนิค 
สเปกโทรสโกปี
0204522 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 2(2-0-4)
 จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 Bioactive Compounds from Natural Products
 ศกึษาวเิคราะหฤ์ทธิท์างชวีภาพของสารผลติภณัฑธ์รรมชาติ
โดยเน้นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำาอาง
0204531  เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Physical Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเคมีเชิงฟิสิกส์
เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลวัฏภาค เคมีไฟฟ้า 
เคมีควอนตัม และสเปกโทรสโกปี
0204541  ชีวเคมีขั้นสูง  2(2-0-4)
 Advanced Biochemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
กระบวนการเมแทบอลซิมึและการควบคมุทางพนัธกุรรม ความผดิปกติ
และโรคที่เกิดจากความบกพร่องของกระบวนการเมแทบอลิซึม และ
กลไกการเกิดโรคมะเร็งและระบบภูมิคุ้มกัน
0204542 เคมีประยุกต์ด้านสุขภาพ                            2(2-0-4)
 Applied Chemistry in Health Science
 บุรพวิชา : 0204541
 ศึกษาความรู้ทางเคมีท่ีประยุกต์ด้านสุขภาพในประเด็น 
การสร้างเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ
0204551 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 2(2-0-4)
 Advanced Analytical Chemistry
 ศึกษาและวิเคราะห์ทางเคมีในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ 
มุ่งเน้นหลักการวิเคราะห์ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบอาศัยเครื่องมือขั้นสูง
0204552 เทคนิคการแยกสารทางเคมี 2(2-0-4)
 Separation Techniques in Chemistry
 บุรพวิชา : 0204551
 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ สภาวะทีเ่หมาะสม และปจัจัยทีม่ผีล
ต่อประสิทธิภาพของเทคนิคการแยกสารด้วยวิธีทางเคมี เพื่อวิเคราะห์
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการนำาไปประยุกต์ในชีวิตประจำาวัน
0204561 นวัตกรรมการศึกษาสำาหรับครูเคมี 2(1-2-3)
 Educational Innovation for Chemistry Teacher
 ศึกษาความหมาย กระบวนการสร้างนวัตกรรมทาง 
การศึกษา วิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางเคมี

0204562 การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีสีเขียว 2(1-2-3)
 Development of Green Chemistry
 Laboratory Modules 
 ศึกษาหลักการทำาปฏิบัติการเคมีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
วเิคราะหแ์ละพฒันาบทปฏบัิติการเคมสีเีขยีว เพือ่นำาไปใชใ้นสถานศึกษา
0204563 การออกแบบบทปฏิบัติการเคมีย่อส่วน  2(1-2-3)
 Small Scale Chemistry Laboratory Design
 ศึกษาหลักการและแนวคิดการออกแบบปฏิบัติการเคมี
ย่อส่วนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเลือก
ใช้วัสดุอุปกรณ์การทดลองที่มีต้นทุนต่ำา การดัดแปลงเพื่อใช้ทดแทนใน
ปฏิบัติการแบบดั้งเดิม  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  ฝึกพัฒนา
บทปฏิบัติการเคมีย่อส่วนเพื่อนำาไปใช้ในสถานศึกษา
0204564 โครงงานวิจัยทางเคมี 2(1-2-3)
 Research Project in Chemistry 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัยทางเคมี การสืบค้น
เอกสารวชิาการ การเขยีนโครงรา่งการวจัิย การใชส้ถติิในงานวิจัย การเกบ็ 
การวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานและการนำาเสนอ
ผลงานวิจัย
0204571 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
 Science Education
 ศกึษาปรชัญาและธรรมชาติของวทิยาศาสตร ์ลกัษณะการ
ค้นคว้าตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การนำาแนว
ความคิดเชิงปรัชญาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการศึกษา วิวัฒนาการ
ของวทิยาศาสตรศ์กึษาในประเทศและตา่งประเทศ วเิคราะหป์ญัหาและ
แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
0204581  สัมมนาทางเคมี 2(1-2-3)
 Seminar in Chemistry
 สัมมนาในหัวข้อทางเคมีและการสอนเคมีที่ทันสมัยและ 
น่าสนใจ
0204661 หัวข้อพิเศษทางเคมี 2(1-2-3)
 Special Topics in Chemistry
 ศึกษาและอภิปรายในหัวข้อพิเศษทางเคมี และเคมีศึกษา 
ที่สอดคล้องและเสริมการทำาวิจัย รวมถึงหัวข้อพิเศษอื่นท่ีอยู่ใน 
ความสนใจ
0204681 สัมมนาหลักสูตรและการสอนเคมี 2(1-2-3)
 Seminar on Chemistry Curriculum
 and Instruction
 สัมมนางานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนเคมี ปัญหา
และแนวโน้มการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเคมี
ในอนาคต ออกแบบและเสนอเค้าโครงงานวิจัยด้านหลักสูตรและ 
การเรียนการสอนเคมี
0204694 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ศึกษาค้นคว้าและทำาวิจัยทางเคมี หรือการสอนทางเคม ี
โดยผลงานวิจัยมีคุณภาพระดับตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 93



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255674

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 วชิาการด ีมคีณุธรรม เปน็ผูน้ำาดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 ครูและบคุลากรทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา เป็นผูม้บีทบาท 
 สำาคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หมี้ศกัยภาพ สามารถปรบัตวั 
 และดำารงชวีติอยา่งพอเพยีงในสงัคมฐานความรูใ้นปัจจบัุนไดอ้ยา่ง 
 มีคุณภาพและมีความสุข การผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีและ 
 สื่อสารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการ 
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพือ่ผลติมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาทีม่ี 
 คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มคีวามรูท้างทฤษฎ ีมทีกัษะในการปฏบิตังิานดา้นเทคโนโลยแีละ 
  สื่อสารการศึกษา สามารถนำาไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม  
  สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสากล
 2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ 
  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 3. สามารถจัดระบบการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีและ 
  สื่อสารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถออกแบบ พัฒนาเผยแพร่และประเมินด้านเทคโนโลย ี
  และสื่อสารการศึกษา
 5. มีจรรยาบรรณและเป็นผู้นำาด้านวิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสาร 
  การศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศกึษา จำานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่นอ้ยกว่า 42 หนว่ยกติ  
ตามโครงสร้าง ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาพื้นฐาน ทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       15 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต

 แผน ข
1. หมวดวิชาพื้นฐาน ทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       15 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์     6 หน่วยกิต
 รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6 หน่วยกิต
0320501  บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
0320511  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 หมวดวิชาเอก
 แผน ก แบบ ก 2      ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต
0317511  เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
0317512  การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 3(2-2-5)
0317521  การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
0317611  การบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
    แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
0317621  สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
 วิชาเลือก
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
0317531  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
0317541  เทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
0317612  การออกแบบและพัฒนา 3(2-2-5)
    สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
0317613  หลักการและทฤษฎีการออกแบบสาร 3(3-0-6)
0317631  มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
0317632  การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
0317641  การออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
0317642  สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
0317643  การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา 3(2-2-5)
0317651  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 หมวดวิทยานิพนธ์
 แผน ข         6 หน่วยกิต
0317691  สารนิพนธ์     6(0-18-0)
 แผน ก แบบ ก 2     12 หน่วยกิต
0317692  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255994



  แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต :  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปกติ

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต :  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคพิเศษ

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น  1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   พ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 6
 0320501 บูรณาการพ้ืนฐานการศึกษา  3(3-0-6) 0317521 การวิจัยทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 0317611 การบริหารและการจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 3(3-0-6)
   วิชาเอก (บังคับ)  6  วิชาเอก (เลือก) 6
 0317511 เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5) 0317...... ................................................................ 3(...........)
 0317512 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0317...... ................................................................. 3(...........)
     รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น  1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (บังคับ)  3  วิทยานิพนธ์ 9
 0317621 สัมมนาทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5) 0317692 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
   วิชาเอก (เลือก)  3    
 0317..... ..................................................... 3(...........)    
   วิทยานิพนธ์  3    
 0317692 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1)  3(0-9-0)    
    รวมหน่วยกิต  9    รวมหน่วยกิต  9

แผน ข      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น  1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   พ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 6
 0320501 บูรณาการพ้ืนฐานการศึกษา  3(3-0-6) 0317521 การวิจัยทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 0317611 การบริหารและการจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 3(3-0-6)
   วิชาเอก (บังคับ)  6 0115500 การอ่าน 2(2-2-4)
 0317511 เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5)  วิชาชีพครู 6
 0317512 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308...... ............................................................ 3(3-0-6)
      0308...... ............................................................ 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  12

 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนฤดูร้อน  3/59 
   วิชาเอก (เลือก)  6 
  0317..... ..................................................... 3(...........) 
  0317..... ..................................................... 3(...........) 
     รวมหน่วยกิต  6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น  1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (บังคับ)  3  วิทยานิพนธ์ 6
 0317621 สัมมนาทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5) 0317691 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
   วิชาเอก (เลือก)  9    
 0317..... ..................................................... 3(...........)    
 0317..... ..................................................... 3(...........)    
 0317..... ..................................................... 3(...........)    
     รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  6 
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คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Integration of Educational Foundation
 ศกึษา วเิคราะห ์และบรูณาการความรูพ้ืน้ฐานทางปรชัญา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา 
รวมทั้งการประยุกต์การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศกึษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผน 
การวิจัย ตัวแปรและสมมติฐานการออกแบบการวิจัย การกำาหนด
ประชากรและการเลือกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ การประมวลผลข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียน
เค้าโครง การวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมี
จรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา
0317511 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Information Technology
 and Communications
 วเิคราะห ์หลกัการ ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัเทคโนโลยี
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
การประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีและผลการวิจัยมาใช้ในการออกแบบ 
พัฒนาและผลิตสื่อทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
0317512 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 Design and Development of Learning Systems
 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
พฒันาระบบการเรยีนการสอน ระบบการเรยีนรู้ ท้ังในรปูแบบเผชญิหนา้ 
และบนเครือข่าย จิตวิทยาการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวข้อง การออกแบบ 
การพัฒนา การใช้ การจัดการ และการประเมินระบบการเรียนรู้ รวมถึง
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้
0317521 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
 Research in Educational Technology
 and Communications
 วิเคราะห์วรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา หลักการเขียนเค้าโครงและโครงการวิจัย การหา
ประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงเสนอโครงการวิจัย
0317531 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ 3(2-2-5)
 การผลิตสื่อการเรียนรู้  
 Computer Graphic for Learning
 Media Production
 หลกัการ ทฤษฎ ีงานวจิยัดา้นคอมพวิเตอรก์ราฟกิ เพือ่การ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
0317541 เทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 Photography Technology for Education
 วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย เพ่ือการศึกษา 
หลักการและทฤษฎีการถ่ายภาพขั้นสูง แนวโน้มของเทคโนโลยี 
การถา่ยภาพ เทคโนโลยกีารถา่ยภาพดว้ยกลอ้งดิจทัิล การปรบัแต่งภาพ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป และปฏิบัติการถ่ายภาพ

0317611 การบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
 Administration and Management
 of Learning Resources
 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการ
จัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ การจัดระบบงานเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา การออกแบบและวางแผนการดำาเนินงาน การจัดตั้ง
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การบริหารและการจัดการ
0317612 การออกแบบและพัฒนา
 สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3(2-2-5)
 Design and Development of Self Study Media
 หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ ประเมินสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาสื่อ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
0317613 หลักการและทฤษฎีการออกแบบสาร 3(3-0-6)
 Principles and Theories of Message Design
 หลักการและทฤษฎีการออกแบบสารในการถ่ายทอด 
ความหมาย การนำาเอาทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา หลักการทางศิลปะ และคุณลักษณะของผู้รับสารมาใช้
ออกแบบสาร
0317621 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
 Seminar in Educational Technology
 and Communications
 คน้ควา้ประเดน็ความรูท้ีน่า่สนใจ ทนัสมยัจากเอกสารและ
งานวิจยัทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา วิเคราะห ์สังเคราะห์ และ
นำาขอ้สรปุไปใชใ้นการพฒันาการศกึษา โดยใชก้ระบวนการสมัมนา และ
ฝึกการจัดสัมมนา
0317631 มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 Multi-media for Education
 หลักการ ทฤษฎีในการออกแบบมัลติมีเดีย วิเคราะห์
ลักษณะมัลติมีเดียประเภทต่างๆ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับมัลติมีเดีย 
เพือ่การศกึษา ปฏบัิตกิารออกแบบและพฒันามลัตมิเีดยี เพือ่การศกึษา
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป
0317632 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
 Electronic Printing Design
 หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาการออกแบบ กระบวนการผลิต ฝึกทักษะการ
ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการออกแบบ ผลิต และเผยแพร่สิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
0317641 การออกแบบและพัฒนา 3(2-2-5)
 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
 Design and Development
 of e-Learning Courseware
 หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย การนำาระบบการสอน
มาประยุกต์กับการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย

3(2-2-5)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
 Integration of Educational Foundation
 ศกึษา วเิคราะห ์และบรูณาการความรูพ้ืน้ฐานทางปรชัญา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
รวมทั้งการประยุกต์การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
การศึกษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคดิทางการศกึษาของต่างประเทศ 
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 
การวิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผน 
การวิจัย ตัวแปรและสมมติฐานการออกแบบการวิจัย การกำาหนด
ประชากรและการเลือกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ การประมวลผลข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียน
เค้าโครง การวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมี
จรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา
0317511 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
 Educational Information Technology
 and Communications
 วเิคราะห ์หลกัการ ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
การประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีและผลการวิจัยมาใช้ในการออกแบบ 
พัฒนาและผลิตสื่อทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
0317512 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 Design and Development of Learning Systems
 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
พฒันาระบบการเรยีนการสอน ระบบการเรยีนรู้ ทัง้ในรปูแบบเผชญิหนา้ 
และบนเครือข่าย จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ 
การพัฒนา การใช้ การจัดการ และการประเมินระบบการเรียนรู้ รวมถึง
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้
0317521 การวิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
 Research in Educational Technology
 and Communications
 วิเคราะห์วรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา หลักการเขียนเค้าโครงและโครงการวิจัย การหา
ประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงเสนอโครงการวิจัย
0317531 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ 3(2-2-5)
 การผลิตสื่อการเรียนรู้  
 Computer Graphic for Learning
 Media Production
 หลกัการ ทฤษฎ ีงานวจิยัดา้นคอมพวิเตอรก์ราฟกิ เพือ่การ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
0317541 เทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 Photography Technology for Education
 วิเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาพถ่าย เพ่ือการศึกษา 
หลักการและทฤษฎีการถ่ายภาพขั้นสูง แนวโน้มของเทคโนโลยี 
การถา่ยภาพ เทคโนโลยกีารถา่ยภาพดว้ยกลอ้งดิจทัิล การปรบัแต่งภาพ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป และปฏิบัติการถ่ายภาพ

0317611 การบริหารและการจัดการ 3(3-0-6)
 แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้
 Administration and Management
 of Learning Resources
 หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารและการ
จัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ การจัดระบบงานเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา การออกแบบและวางแผนการดำาเนินงาน การจัดตั้ง
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การบริหารและการจัดการ
0317612 การออกแบบและพัฒนา
 สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3(2-2-5)
 Design and Development of Self Study Media
 หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ ประเมินสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาสื่อ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
0317613 หลักการและทฤษฎีการออกแบบสาร 3(3-0-6)
 Principles and Theories of Message Design
 หลักการและทฤษฎีการออกแบบสารในการถ่ายทอด 
ความหมาย การนำาเอาทฤษฎีทางจิตวิทยาการเรียนรู้ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา หลักการทางศิลปะ และคุณลักษณะของผู้รับสารมาใช้
ออกแบบสาร
0317621 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5)
 Seminar in Educational Technology
 and Communications
 คน้คว้าประเด็นความรูท่ี้นา่สนใจ ทันสมยัจากเอกสารและ
งานวิจยัทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา วิเคราะห ์สังเคราะห์ และ
นำาขอ้สรปุไปใชใ้นการพฒันาการศกึษา โดยใช้กระบวนการสมัมนา และ
ฝึกการจัดสัมมนา
0317631 มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 Multi-media for Education
 หลักการ ทฤษฎีในการออกแบบมัลติมีเดีย วิเคราะห์
ลักษณะมัลติมีเดียประเภทต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย 
เพือ่การศกึษา ปฏิบตักิารออกแบบและพฒันามัลตมีิเดยี เพือ่การศกึษา
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป
0317632 การออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
 Electronic Printing Design
 หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาการออกแบบ กระบวนการผลิต ฝึกทักษะการ
ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการออกแบบ ผลิต และเผยแพร่ส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
0317641 การออกแบบและพัฒนา 3(2-2-5)
 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
 Design and Development
 of e-Learning Courseware
 หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
และพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย การนำาระบบการสอน
มาประยุกต์กับการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย ปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย

3(2-2-5)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255864
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 77

0317642 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
 Mass Communication for Education
 หลกัการ ทฤษฎี พฒันาการ หนา้ท่ีและบทบาทของสือ่สาร
มวลชน ประเภทและระบบการสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ การประยุกต์
สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาในระบบการศึกษาแบบต่างๆ การผลิต 
พัฒนา และการประเมินสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
0317643 การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา 3(2-2-5)
 Production of Educational
 Television Programs                       
 หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต
รายการโทรทัศน์การศึกษา ฝึกทักษะการผลิตและประเมินรายการ
โทรทัศน์การศึกษารูปแบบต่างๆ
0317651 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 Human Resources Development
 for Education
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กรเอื้อการเรียนรู้ การจัดทำาโครงการ
เพือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย ์โดยนำาสือ่และนวตักรรมมาใชใ้นการพฒันา
บุคลากรทางการศึกษา

0317691 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
 Research Paper                       
 กรณศีกึษา ปญัหาเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา
ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยช่วยในการหาคำาตอบอย่างเจาะลึก เรียบเรียงแล้ว
เขียนรายงานในลักษณะสารนิพนธ์
0317692 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis                       
 คน้ควา้และทำาวจัิยทางดา้นเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา 
สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 97



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 65

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255678

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2556

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญาของหลักสูตร
 เชี่ยวชาญพลศึกษา พัฒนาคุณธรรม นำาองค์ความรู้ สู่สากล
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มุ่งเน้นพัฒนา 
 บคุลากรทางการศกึษาใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม และรอบรู้ในศาสตร์ 
 ทางพลศึกษาและการกฬีา สามารถทำาวจิยัและนำาไปพฒันาการสอน 
 เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพือ่ผลติมหาบัณฑิตทางการศกึษา สาขาวิชาพลศึกษา ทีม่คีณุธรรม  
 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ ทักษะในศาสตร์ทางพลศึกษาและการกีฬาอย่างลึกซึ้ง
 2. มีความสามารถในการจัดการ และเป็นผู้นำาทางด้านพลศึกษา 
  และการกีฬา
 3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยด้าน 
  พลศึกษาและการกีฬา
 4. สามารถนำาองคค์วามรู ้และประสบการณท์างพลศกึษาไปพัฒนา 
  อาชีพ และสังคม
 5. มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ดำารงตนอยู่ในกรอบจรรยา 
  วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาพลศกึษา จำานวนหนว่ยกติ
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาพื้นฐานทาง   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 การศึกษาและวิจัย  
2. หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       15 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

3. หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาพื้นฐานทาง   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 การศึกษาและวิจัย
0320501  บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
0320511  การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต
0319521  สรีรวิทยาการออกกำาลังกายขั้นสูง 3(2-2-5)
0319531  การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)
0319541  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5)
0319542  การทดสอบทางพลศึกษา 3(2-2-5)
0319551  การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
0319611  กีฬากับสังคม   3(3-0-6)
0319612  พลศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
0319613  พลศึกษาสำาหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
0319622  ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวขั้นสูง  3(2-2-5)
0319623  จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 3(3-0-6)
0319624  โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 3(3-0-6)
    สมรรถนะทางการกีฬา
0319632  การจัดการอุปกรณ์และ 3(3-0-6)
    สิ่งอำานวยความสะดวกด้านกีฬา
0319633  การจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน 3(2-2-5)
0319643  การนิเทศทางพลศึกษา 3(2-2-5)
0319652  การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา  3(2-2-5)
0319653  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางพลศึกษาและกีฬา 3(0-9-0)
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
0319691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาพลศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 6  วิชาเอก วิชาบังคับ 9
0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0319542 การทดสอบทางพลศึกษา 3(2-2-5)
 วิชาเอก วิชาบังคับ 6 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)
0319521 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายขั้นสูง 3(2-2-5)
0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)
  รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาเลือก 6  วิทยานิพนธ์ 9
0319... ............................ 3(..........) 0319691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
0319... ............................ 3(..........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0319691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

			แผนการศึกษา	หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	:		สาขาวิชาพลศึกษา	ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 2      
	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 พ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย	(บังคับ)	 6	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 9
 0320501 บูรณาการพ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0319542 การทดสอบทางพลศึกษา 3(2-2-5)
  	 วิชาเอก	(บังคับ)	 3 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)
 0319521 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายข้ันสูง 3(2-2-5)    
 0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		12	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	39	หน่วยกิต

	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 	 	 วิชาเอก	(เลือก)	 6	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 0319..... ........................................................... 3(.........) 0319691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
 0319..... ........................................................... 3(.........)  
   วิทยานิพนธ์	 3  
 0319691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0) 
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต :  สาขาวิชาพลศึกษา ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   พ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 9
 0320501 บูรณาการพ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0319542 การทดสอบทางพลศึกษา 3(2-2-5)
   วิชาเอก (บังคับ) 6 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)
 0319521 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายข้ันสูง 3(2-2-5)    
 0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)    
    รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (เลือก) 6  วิทยานิพนธ์ 9
 0319..... ........................................................... 3(.........) 0319691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
 0319..... ........................................................... 3(.........)  
   วิทยานิพนธ์ 3  
 0319691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0) 
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255998



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255866

			แผนการศึกษา	หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	:		สาขาวิชาพลศึกษา	ภาคพิเศษ

แผน ก แบบ ก 2      
	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 พ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย	(บังคับ)	 6	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 9
 0320501 บูรณาการพ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0319542 การทดสอบทางพลศึกษา 3(2-2-5)
   วิชาเอก	(บังคับ)	 6 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)
 0319521 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายข้ันสูง 3(2-2-5)    
 0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		12	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ช้ันปีท่ี	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 	 	 วิชาเอก	(เลือก)	 6	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 0319..... ........................................................... 3(.........) 0319691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
 0319..... ........................................................... 3(.........)    
	 	 	 วิทยานิพนธ์	 3	 	 	 		
 0319691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0)    
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	39		หน่วยกิต

0319542	 การทดสอบทางพลศึกษา	 3(2-2-5)
	 Test	in	Physical	Education	 	
 วิเคราะห์การทดสอบแบบต่างๆ ที่ใช้ในวงการพลศึกษา การ
จำาแนกประเภทของการทดสอบ การสร้างแบบทดสอบตามกลุ่มเป้าหมาย
การวิเคราะห์ผลประเมินและการแปรผลการทดสอบ ฝึกปฎิบัติการสร้างและ
หาคุณภาพแบบทดสอบ 
0319551	 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา	 3(2-2-5)
	 Research	in	Physical	Education	and	Sports
 หลักการ แนวคิด ความหมาย กระบวนการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ในการพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ทางพลศึกษาและกีฬา
การวิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบ แนวคิดและการวางแผนการวิจัย
ตัวแปรและสมมติฐาน การกำาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยและนำาเสนอ
0319611	 กีฬาและสังคม	 3(3-0-6)
	 Sports	and	Society
  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกีฬากับสังคม วัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง ท้ังในอดีตและปัจจุบัน ปัจจัยทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการกีฬา
ทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ การวิเคราะห์แนวโน้มทางการกีฬา
ในประเทศและต่างประเทศ โดยอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบทางสังคม
เป็นพื้นฐาน
0319612	 พลศึกษาเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)
	 Comparative	Physical	Education
 วิเคราะห์เปรียบเทียบ ปรัชญาการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน
วิชาพลศึกษา โครงสร้างและการจัดการทางพลศึกษาและกีฬาในบริบทต่างๆ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คำาอธิบายรายวิชา

0319521	 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 Advanced	Exercise	Physiology
 ทฤษฎีและแนวคิดของสรีรวิทยาของการออกกำาลังกายที่เก่ียวกับ
กระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย การเพ่ิมและการขจัดแลกเตด
การใช้พลังงานของร่างกาย การควบคุมของระบบประสาท การปรับใช้ระบบ
แอโรบิกและแอนแอโรบิกของร่างกายในสภาวะแวดล้อมต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์
และอภิปรายผลการวิจัยทางด้านสรีรวิทยาท้ังในและต่างประเทศ ฝึกปฎิบัติทาง
ด้านสรีรวิทยาการออกกำาลังกายขั้นสูง
0319531	 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา	 3(2-2-5)
	 Management	of	Physical	Education	and	Sports
 วิเคราะห์ระบบพลศึกษาและความเก่ียวข้องของระบบพลศึกษา
กับระบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง แนวโน้มรูปแบบการจัด
พลศึกษาและกีฬาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน การวางแผนกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาการพลศึกษาและกีฬา การเลือกกลยุทธ์การพัฒนาพลศึกษาและ
กีฬาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง
เทคโนโลยีและทรัพยากรในการบริหารจัดการ ฝึกปฎิบัติการวางแผนกลยุทธ์ทาง
ด้านพลศึกษาและกีฬา
0319541	 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา	 3(2-2-5)
	 Curriculum	and	Instruction	Development
	 in	Physical	Education
 วิเคราะห์หลักสูตรพลศึกษาระดับต่างๆ ในปัจจุบัน และแนวโน้ม
ในอนาคต เปรียบเทียบหลักสูตรพลศึกษาของไทยกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
จากงานวิจัย ฝึกปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษาและศึกษา
ดูงาน

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต :  สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ

แผน ก แบบ ก 2      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   พ้ืนฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 9
 0320501 บูรณาการพ้ืนฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0319541 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา 3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0319542 การทดสอบทางพลศึกษา 3(2-2-5)
   วิชาเอก (บังคับ) 6 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)
 0319521 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายข้ันสูง 3(2-2-5)    
 0319531 การจัดการทางพลศึกษาและกีฬา 3(2-2-5)    
    รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  9

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิทยานิพนธ์ 3  วิทยานิพนธ์ 9
 0319691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0) 0319691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
   วิชาเอก (เลือก) 3     
 0319..... ........................................................... 3(.........)    
    รวมหน่วยกิต  6   รวมหน่วยกิต  9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39  หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนฤดูร้อน  3/59 
   วิชาเอก (เลือก)  3 
  0319..... ..................................................... 3(...........) 
    รวมหน่วยกิต 3

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 99



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 67

0319613	 พลศึกษาสำาหรับผู้สูงอายุ	 3(2-2-5)
	 Physical	Education	for	Aging
  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย จิตใจ ระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย ภาวะสุขภาพที่มีผลเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำาหรับ
ผู้สูงอายุ การจัดแผนประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมทางพลศึกษา
ที่เหมาะสมสำาหรับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฝึกการวางแผนการจัด
โปรแกรมการฝึกและทดสอบสมรรถภาพสำาหรับผู้สูงอายุ
0319622	 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวขั้นสูง	 3(2-2-5)
	 Advanced	Movement	Biomechanics
 แรงภายนอกและแรงภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหว
ผลท่ีเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาของมนุษย์ การนำาเทคนิค
หลักการทางชีวกลศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาการสอนและการฝึกกีฬา การศึกษา
และวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ฝึกปฎิบัติทางชีวกลศาสตร์ท่ีเก่ียวกับการสอนและการฝึก
กีฬา
0319623	 จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์	 3(3-0-6)
	 Applied	Sports	Psychology
 การนำาเทคนิคและกลวิธีทางจิตวิทยาการกีฬามาพัฒนาศักยภาพ
ของนักกีฬา ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ทางการกีฬา เพ่ือนำาจิตวิทยาการกีฬา
มาใช้ในการฝึกทักษะ การแข่งขัน และการสอนพลศึกษา
0319624	 โภชนาการเพื่อสุขภาพและสมรรถนะทางการกีฬา	 3(3-0-6)
	 Nutrition	for	Health	and	Sport	Performance
 ความสำาคัญของโภชนาการที่มีต่อการออกกำาลังกายและกีฬา
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าสมดุลพลังงานในภาวะปกติ ขณะออกกำาลังกายและเพ่ือ
การแข่งขันของบุคคลในแต่ละวัย การประเมินภาวะทางโภชนาการ การ
วางแผนและการจัดโภชนาการท่ีเหมาะสมกับนักกีฬาในสภาวะต่างๆ งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์
0319632	 การจัดการอุปกรณ์และสิ่งอำานวยความสะดวก	 3(3-0-6)
	 ด้านกีฬา	 	
	 Sport	Facilities	and	Equipment	Management
 หลักการจัดการอุปกรณ์และสิ่งอำานวยความสะดวกด้านกีฬา
ลักษณะ คุณภาพและมาตรฐานการบำารุงรักษา วิธีการพัฒนาของอุปกรณ์
และสิ่งอำานวยความสะดวก
0316933	 การจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน	 3(2-2-5)
	 Community	Recreation	and	Sports	Management
 วิ เคราะห ์ป ัญหาการจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
มาตรฐาน คุณภาพ และวิธีประเมินการจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน
ฝึกปฎิบัติการจัดการนันทนาการและกีฬาชุมชน 

0319643	 การนิเทศทางพลศึกษา	 3(2-2-5)
	 Supervision	in	Physical	Education
 ความสำาคัญ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิเทศพลศึกษา หลักการ
วิธีการ และปัญหาในการนิเทศพลศึกษา การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการ
เรียนรู้ทางพลศึกษา การนิเทศพลศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
ฝึกปฎิบัติการนิเทศทางพลศึกษา
0319652	 การสัมมนาทางพลศึกษาและกีฬา	 3(2-2-5)
	 Seminar	in	Physical	Education	and	Sports
  ศึกษาและวิเคราะห์การพลศึกษาและกีฬาในปัจจุบันและอนาคต
การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬา การวิจัยและพัฒนาทางพลศึกษาและ
กีฬา นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0319653	 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางพลศึกษาและกีฬา	 3(0-9-0)
	 Selected	Topics	in	Physical	Education	and	Sports
 ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับพลศึกษาและกีฬาท่ีผู้เรียนสนใจตาม
คำาแนะนำาของผู้สอนอย่างเป็นระบบ นำาเสนอด้วยวาจาและเขียนรายงาน
0319691	 วิทยานิพนธ์	 12(0-36-0)
	 Thesis
 ค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านพลศึกษา สามารถตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม
0320501	 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา	 3(3-0-6)
	 Integration	of	Education	Foundation
 ศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการความรู ้พ้ืนฐานทางปรัชญา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวมท้ังการ
ประยุกต์ การแก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
ตลอดจนผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ
0320511	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Educational	Research
  ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในการพัฒนาองค์กรความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา การวิเคราะห์
ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิด และการวางแผนการวิจัย ตัวแปรและ
สมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผลข้อมูล โดย
ใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจน
การพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการวิจัยทางการศึกษา

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559100



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 47

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 55

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาภาษาไทยในระดับสูง
 2. สามารถพัฒนากระบวนการสอนสาระภาษาไทยได้อย่างสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
 3. สามารถวิจัยด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย หรือการจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทยเพื่อนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการจัดการเรียนรู้
 4. มีความสนใจใฝ่รู้ เห็นคุณค่าของภาษาและวรรณคดีไทย มีศรัทธาต่อวิชาชีพครู

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

รวม

8 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

16 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเอก

 - วิชาเลือก

 - วิชาเลือก

วิทยานิพนธ์

รายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6)
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ 16 หน่วยกิต
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
0111543 นวัตกรรมการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
0111542 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทย 2(2-0-4)
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
0111641 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)

 วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชา    ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
              ต่อไปนี้
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
0111516 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4)
0111517 การคิดเชิงวิเคราะห์ 2(1-2-3)
0111518 การคิดเชิงวิจารณ์เพื่อการศึกษาวรรณคดี 2(1-2-3)
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
0111525 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
0111631 สังเคราะห์งานวิจัยสาขาภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
0111632 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2(1-2-3)
 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
0215691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)

แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 3
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 วิชาบังคับ 4
0111542 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
0111543 นวัตกรรมการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 6
0111… ………………………………………… 2(........)
0111… ………………………………………… 2(........)
0111… ………………………………………… 2(........)
  รวมหน่วยกิต   13

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
 วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย 3
0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6)
 วิชาบังคับ 8
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
0111512 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  รวมหน่วยกิต   11

			แผนการศึกษา	หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาภาษาไทย	ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 2      
	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/58
  วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย	(บังคับ)	 3  วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย	(บังคับ)	 3
 0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา  3(3-0-6) 320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาเสริมพื้นฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)	 	 	 3  วิชาบังคับ	 4
 0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า  3(3-0-6) 0111542 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
  วิชาบังคับ	 	 	 	 8 0111543 นวัตกรรมการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 0111511 การตีความ   2(2-0-4)  วิชาเลือก	 6
 0111513 ไวยากรณ์ไทย   2(2-0-4) 0111...... .................................................. 2(...........)
 0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย  2(1-2-3) 0111...... .................................................. 2(...........)
 0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย   2(2-0-4) 0111...... .................................................. 2(...........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต		11	 	 	 รวมหน่วยกิต		13

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ

แผน ก แบบ ก 2      
 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น   1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย  2/59
  วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 3  วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 3
 0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา  3(3-0-6) 320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
  วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   3  วิชาบังคับ 4
 0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า  3(3-0-6) 0111542 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
  วิชาบังคับ    8 0111543 นวัตกรรมการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 0111511 การตีความ   2(2-0-4)  วิชาเลือก 6
 0111513 ไวยากรณ์ไทย   2(2-0-4) 0111...... .................................................. 2(...........)
 0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย  2(1-2-3) 0111...... .................................................. 2(...........)
 0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย   2(2-0-4) 0111...... .................................................. 2(...........)
   รวมหน่วยกิต  11   รวมหน่วยกิต  13

0111691

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 101



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255848

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255656

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 วิชาบังคับ 4
0111612 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
0111613 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 2
0111… ………………................……………… 2(........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57 
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6)
  Integration of Educational Foundations
  ศึกษา วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวม
ทัง้การประยกุต ์การแกป้ญัหา การกำาหนดนโยบายและแผนพฒันาการ
ศึกษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Educational Research
  ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุต์ใชท้างการศกึษา การ
วิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย 
ตวัแปรและสมมตฐิาน การออกแบบการวจิยั การกำาหนดประชากรและ
การเลอืกกลุม่ ตัวอยา่ง การสรา้งและการพฒันาเครือ่งมอืการวจิยั การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการ
วิจัยทางการศึกษา
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  English Reading for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทั้งด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจระดับกว้างและระดับลึก
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดไีทย แนวทางการกำาหนดหวัขอ้วจิยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง  ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดี
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหวา่งบรรทดั วาทกรรมของถอ้ยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำา และระบบวากยสมัพนัธจ์ากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย

0111516 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Foreign Languages in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษา
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ และ
วัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทย
0111517 การคิดเชิงวิเคราะห์ 2(1-2-3)
  Analytical Thinking
  ฝกึการคดิวเิคราะห ์ตคีวาม และวพิากษ ์ดว้ยการตัง้คำาถาม
จากบทความวชิาการ หรอืปรากฏการณท์างสงัคมทีน่ำาไปสูก่ารอภปิราย
และเขียนเชิงวิชาการสาขาวิชาภาษาไทย
0111518 การคิดเชิงวิจารณ์เพื่อการศึกษาวรรณคดี 2(1-2-3)
  Critical Thinking for Literature Study
  ฝกึคดิเชงิวจิารณว์รรณคดโีดยการสรา้งกรอบคดิ เพือ่ฝกึฝน
วิธีคิดและการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Literature Study
  สมัมนาแนวทาง มมุมอง และการเคลือ่นไหวในการวเิคราะห์
วรรณคดีไทยแง่มุมต่างๆ ของนักวิชาการทางวรรณคดีและนักวิชาการ 
สาขาอื่น 
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Classical Literature 
  วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช้ทฤษฎี
หรือแนวทางที่เหมาะสม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
  Seminar in Contemporary Literature
  วเิคราะหแ์ละวิพากษว์รรณกรรมร่วมสมยัโดยเลอืกใชท้ฤษฎี
และแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111525 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
  Seminar in Local Literature
  วเิคราะหว์รรณกรรมท้องถิน่โดยเลอืกใชท้ฤษฎีหรือแนวทาง
ที่เหมาะสม ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม สังเคราะห์และนำาเสนอในรูปแบบ
การสัมมนา 
0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
  Thai Textbook
  วเิคราะหจ์ดุเดน่ จดุดอ้ยของหนงัสอืเรยีนยุคตา่งๆ ศึกษาวธิี
การสร้างหนงัสอืเรียน ฝกึเขยีนหนงัสอืเรียนโดยใชข้้อมูลท้องถ่ินและหา
คุณภาพ

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255656

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 วิชาบังคับ 4
0111612 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
0111613 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 2
0111… ………………................……………… 2(........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57 
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6)
  Integration of Educational Foundations
  ศึกษา วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวม
ทัง้การประยกุต ์การแก้ปญัหา การกำาหนดนโยบายและแผนพฒันาการ
ศึกษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Educational Research
  ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุตใ์ชท้างการศกึษา การ
วิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย 
ตวัแปรและสมมตฐิาน การออกแบบการวิจยั การกำาหนดประชากรและ
การเลอืกกลุม่ ตวัอยา่ง การสรา้งและการพฒันาเครือ่งมือการวจัิย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการ
วิจัยทางการศึกษา
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  English Reading for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษท้ังด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจระดับกว้างและระดับลึก
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดไีทย แนวทางการกำาหนดหัวข้อวิจยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง  ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดี
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหว่างบรรทัด วาทกรรมของถอ้ยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำา และระบบวากยสมัพนัธจ์ากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย

0111516 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Foreign Languages in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษา
ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ และ
วัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทย
0111517 การคิดเชิงวิเคราะห์ 2(1-2-3)
  Analytical Thinking
  ฝกึการคดิวเิคราะห ์ตคีวาม และวพิากษ ์ดว้ยการตัง้คำาถาม
จากบทความวชิาการ หรอืปรากฏการณท์างสงัคมทีน่ำาไปสูก่ารอภปิราย
และเขียนเชิงวิชาการสาขาวิชาภาษาไทย
0111518 การคิดเชิงวิจารณ์เพื่อการศึกษาวรรณคดี 2(1-2-3)
  Critical Thinking for Literature Study
  ฝกึคดิเชิงวจิารณว์รรณคดโีดยการสรา้งกรอบคดิ เพือ่ฝกึฝน
วิธีคิดและการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Literature Study
  สมัมนาแนวทาง มมุมอง และการเคลือ่นไหวในการวเิคราะห์
วรรณคดีไทยแง่มุมต่างๆ ของนักวิชาการทางวรรณคดีและนักวิชาการ 
สาขาอื่น 
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Classical Literature 
  วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช้ทฤษฎี
หรือแนวทางที่เหมาะสม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
  Seminar in Contemporary Literature
  วเิคราะหแ์ละวพิากษว์รรณกรรมรว่มสมยัโดยเลอืกใชท้ฤษฎี
และแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111525 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
  Seminar in Local Literature
  วเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถิน่โดยเลอืกใชท้ฤษฎหีรอืแนวทาง
ที่เหมาะสม ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม สังเคราะห์และนำาเสนอในรูปแบบ
การสัมมนา 
0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
  Thai Textbook
  วเิคราะหจุ์ดเดน่ จุดดอ้ยของหนงัสอืเรยีนยุคตา่งๆ ศึกษาวธิี
การสรา้งหนงัสอืเรยีน ฝกึเขียนหนงัสอืเรยีนโดยใช้ข้อมูลทอ้งถ่ินและหา
คุณภาพ

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255656

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 วิชาบังคับ 4
0111612 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
0111613 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 2
0111… ………………................……………… 2(........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57 
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6)
  Integration of Educational Foundations
  ศึกษา วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวม
ทัง้การประยกุต ์การแก้ปญัหา การกำาหนดนโยบายและแผนพฒันาการ
ศึกษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Educational Research
  ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุตใ์ชท้างการศกึษา การ
วิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย 
ตวัแปรและสมมตฐิาน การออกแบบการวิจยั การกำาหนดประชากรและ
การเลอืกกลุม่ ตวัอยา่ง การสรา้งและการพฒันาเครือ่งมือการวจัิย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการ
วิจัยทางการศึกษา
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  English Reading for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษท้ังด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจระดับกว้างและระดับลึก
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดไีทย แนวทางการกำาหนดหัวข้อวิจยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง  ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดี
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหว่างบรรทัด วาทกรรมของถอ้ยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำา และระบบวากยสมัพนัธจ์ากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย

0111516 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Foreign Languages in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษา
ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ และ
วัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทย
0111517 การคิดเชิงวิเคราะห์ 2(1-2-3)
  Analytical Thinking
  ฝกึการคดิวเิคราะห ์ตคีวาม และวพิากษ ์ดว้ยการตัง้คำาถาม
จากบทความวชิาการ หรอืปรากฏการณท์างสงัคมทีน่ำาไปสูก่ารอภปิราย
และเขียนเชิงวิชาการสาขาวิชาภาษาไทย
0111518 การคิดเชิงวิจารณ์เพื่อการศึกษาวรรณคดี 2(1-2-3)
  Critical Thinking for Literature Study
  ฝกึคดิเชิงวจิารณว์รรณคดโีดยการสรา้งกรอบคดิ เพือ่ฝกึฝน
วิธีคิดและการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Literature Study
  สมัมนาแนวทาง มมุมอง และการเคลือ่นไหวในการวเิคราะห์
วรรณคดีไทยแง่มุมต่างๆ ของนักวิชาการทางวรรณคดีและนักวิชาการ 
สาขาอื่น 
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Classical Literature 
  วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช้ทฤษฎี
หรือแนวทางที่เหมาะสม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
  Seminar in Contemporary Literature
  วเิคราะหแ์ละวพิากษว์รรณกรรมรว่มสมยัโดยเลอืกใชท้ฤษฎี
และแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111525 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
  Seminar in Local Literature
  วเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถิน่โดยเลอืกใชท้ฤษฎหีรอืแนวทาง
ที่เหมาะสม ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม สังเคราะห์และนำาเสนอในรูปแบบ
การสัมมนา 
0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
  Thai Textbook
  วเิคราะหจุ์ดเดน่ จุดดอ้ยของหนงัสอืเรยีนยุคตา่งๆ ศึกษาวธิี
การสรา้งหนงัสอืเรยีน ฝกึเขียนหนงัสอืเรยีนโดยใช้ข้อมูลทอ้งถ่ินและหา
คุณภาพ

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/59
	 	 	 วิชาบังคับ	 	 	 4	 	 วิทยานิพนธ์	 9
 0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย   2(1-2-3) 0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
 0111641 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย  2(1-2-3)    
   วิชาเลือก	 	 	 2   
 0111….. ………………………………………….  2(..........)    
   วิทยานิพนธ์	 	 	 3   
 0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1)   3(0-9-0)    	
	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

			แผนการศึกษา	หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	:	สาขาวิชาภาษาไทย	ภาคพิเศษ	

แผน ก แบบ ก 2      
	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/58
	 	 	 วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย	(บังคับ)	 3	 	 วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย	(บังคับ)	 3
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6)
	 	 	 วิชาบังคับ	 	 	 6	 	 วิชาบังคับ	 4
 0111511 การตีความ   2(2-0-4) 0111542 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 0111513 ไวยากรณ์ไทย   2(2-0-4) 0111543 นวัตกรรมการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย   2(2-0-4)  วิชาเลือก	 2
       0111….. …………………………………………. 2(..........)
	 	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 รวมหน่วยกิต		9

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนฤดูร้อน	 	 	 3/58	 	 	
	 	 	 วิชาเสริมพื้นฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)	 	 3	 	 	
 0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า  3(3-0-6)   
	 	 	 วิชาบังคับ	 	 	 2	 	 	
 0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย  2(1-2-3)   
             รวมหน่วยกิต		2	

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 	 	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 	 2/59
	 	 	 วิชาบังคับ	 	 	 4	 	 วิทยานิพนธ์	 6
 0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย   2(1-2-3) 0111691 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
 0111641 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย  2(1-2-3)  วิชาเลือก	 2
  	 วิชาเลือก	 	 	 4 0111….. ......................................................... 2(..........)
 0111........ .........................................................  2(..........)    
 0111……. …………………………………………  2(..........)    
	 	 	 	 							รวมหน่วยกิต		8	 	 	 รวมหน่วยกิต		8

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/59	
	 	 วิทยานิพนธ์	 6	
 0111691 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
	 	 	 รวมหน่วยกิต		6	
	 	

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น   1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย  2/60
   วิชาบังคับ   4  วิทยานิพนธ์ 9
 0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย   2(1-2-3) 0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
 0111641 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย  2(1-2-3)     
  วิชาเลือก   2   
 0111….. ………………………………………….  2(..........)     
  วิทยานิพนธ์   3   
 0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1)   3(0-9-0)     
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ 

แผน ก แบบ ก 2      
 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น   1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย  2/59
   วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 3  วิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 3
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6)
   วิชาบังคับ   6  วิชาบังคับ 4
 0111511 การตีความ   2(2-0-4) 0111542 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 0111513 ไวยากรณ์ไทย   2(2-0-4) 0111543 นวัตกรรมการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย   2(2-0-4)  วิชาเลือก 2
       0111….. …………………………………………. 2(..........)
     รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  9

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน   3/59   
   วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  3   
 0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า  3(3-0-6)   
   วิชาบังคับ   2   
 0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย  2(1-2-3)   
             รวมหน่วยกิต  2 

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น   1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย  2/60
   วิชาบังคับ   4  วิทยานิพนธ์ 6
 0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย   2(1-2-3) 0111691 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
 0111641 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย  2(1-2-3)  วิชาเลือก 2
   วิชาเลือก   4 0111….. ......................................................... 2(..........)
 0111........ .........................................................  2(..........)    
 0111……. …………………………………………  2(..........)    
           รวมหน่วยกิต  8   รวมหน่วยกิต  8

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/60 
  วิทยานิพนธ์ 6 
 0111691 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
   รวมหน่วยกิต  6

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559102



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 49

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255656

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 วิชาบังคับ 4
0111612 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
0111613 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 2
0111… ………………................……………… 2(........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57 
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6)
  Integration of Educational Foundations
  ศึกษา วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวม
ทัง้การประยกุต ์การแก้ปญัหา การกำาหนดนโยบายและแผนพฒันาการ
ศึกษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Educational Research
  ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุตใ์ชท้างการศกึษา การ
วิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย 
ตวัแปรและสมมตฐิาน การออกแบบการวิจยั การกำาหนดประชากรและ
การเลอืกกลุม่ ตวัอยา่ง การสรา้งและการพฒันาเครือ่งมือการวจัิย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการ
วิจัยทางการศึกษา
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  English Reading for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทั้งด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจระดับกว้างและระดับลึก
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดไีทย แนวทางการกำาหนดหัวข้อวิจยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง  ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดี
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหว่างบรรทัด วาทกรรมของถอ้ยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำา และระบบวากยสมัพนัธจ์ากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย

0111516 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Foreign Languages in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษา
ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ และ
วัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทย
0111517 การคิดเชิงวิเคราะห์ 2(1-2-3)
  Analytical Thinking
  ฝกึการคดิวเิคราะห ์ตคีวาม และวพิากษ ์ดว้ยการตัง้คำาถาม
จากบทความวชิาการ หรอืปรากฏการณท์างสงัคมทีน่ำาไปสูก่ารอภปิราย
และเขียนเชิงวิชาการสาขาวิชาภาษาไทย
0111518 การคิดเชิงวิจารณ์เพื่อการศึกษาวรรณคดี 2(1-2-3)
  Critical Thinking for Literature Study
  ฝกึคดิเชิงวจิารณว์รรณคดโีดยการสรา้งกรอบคดิ เพือ่ฝกึฝน
วิธีคิดและการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Literature Study
  สมัมนาแนวทาง มมุมอง และการเคลือ่นไหวในการวเิคราะห์
วรรณคดีไทยแง่มุมต่างๆ ของนักวิชาการทางวรรณคดีและนักวิชาการ 
สาขาอื่น 
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Classical Literature 
  วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช้ทฤษฎี
หรือแนวทางที่เหมาะสม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
  Seminar in Contemporary Literature
  วเิคราะหแ์ละวพิากษว์รรณกรรมรว่มสมยัโดยเลอืกใชท้ฤษฎี
และแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111525 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
  Seminar in Local Literature
  วเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถิน่โดยเลอืกใชท้ฤษฎหีรอืแนวทาง
ที่เหมาะสม ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม สังเคราะห์และนำาเสนอในรูปแบบ
การสัมมนา 
0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
  Thai Textbook
  วเิคราะหจุ์ดเดน่ จุดดอ้ยของหนงัสอืเรียนยุคตา่งๆ ศึกษาวธิี
การสรา้งหนงัสอืเรยีน ฝกึเขียนหนงัสอืเรยีนโดยใช้ข้อมูลทอ้งถ่ินและหา
คุณภาพ

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255656

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 วิชาบังคับ 4
0111612 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
0111613 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 2
0111… ………………................……………… 2(........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57 
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6)
  Integration of Educational Foundations
  ศึกษา วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวม
ทัง้การประยกุต ์การแก้ปญัหา การกำาหนดนโยบายและแผนพฒันาการ
ศึกษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Educational Research
  ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุตใ์ชท้างการศกึษา การ
วิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย 
ตวัแปรและสมมตฐิาน การออกแบบการวิจยั การกำาหนดประชากรและ
การเลอืกกลุม่ ตวัอยา่ง การสรา้งและการพฒันาเครือ่งมือการวจัิย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการ
วิจัยทางการศึกษา
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  English Reading for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทั้งด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจระดับกว้างและระดับลึก
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดไีทย แนวทางการกำาหนดหัวข้อวิจยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง  ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดี
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหว่างบรรทัด วาทกรรมของถอ้ยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำา และระบบวากยสมัพนัธจ์ากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย

0111516 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Foreign Languages in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษา
ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ และ
วัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทย
0111517 การคิดเชิงวิเคราะห์ 2(1-2-3)
  Analytical Thinking
  ฝกึการคดิวเิคราะห ์ตคีวาม และวพิากษ ์ดว้ยการตัง้คำาถาม
จากบทความวชิาการ หรอืปรากฏการณท์างสงัคมทีน่ำาไปสูก่ารอภปิราย
และเขียนเชิงวิชาการสาขาวิชาภาษาไทย
0111518 การคิดเชิงวิจารณ์เพื่อการศึกษาวรรณคดี 2(1-2-3)
  Critical Thinking for Literature Study
  ฝกึคดิเชิงวจิารณว์รรณคดโีดยการสรา้งกรอบคดิ เพือ่ฝกึฝน
วิธีคิดและการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Literature Study
  สมัมนาแนวทาง มมุมอง และการเคลือ่นไหวในการวเิคราะห์
วรรณคดีไทยแง่มุมต่างๆ ของนักวิชาการทางวรรณคดีและนักวิชาการ 
สาขาอื่น 
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Classical Literature 
  วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช้ทฤษฎี
หรือแนวทางที่เหมาะสม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
  Seminar in Contemporary Literature
  วเิคราะหแ์ละวพิากษว์รรณกรรมรว่มสมยัโดยเลอืกใชท้ฤษฎี
และแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111525 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
  Seminar in Local Literature
  วเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถิน่โดยเลอืกใชท้ฤษฎหีรอืแนวทาง
ที่เหมาะสม ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม สังเคราะห์และนำาเสนอในรูปแบบ
การสัมมนา 
0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
  Thai Textbook
  วเิคราะหจุ์ดเดน่ จุดดอ้ยของหนงัสอืเรยีนยคุตา่งๆ ศึกษาวธิี
การสรา้งหนงัสอืเรยีน ฝกึเขียนหนงัสอืเรยีนโดยใชข้้อมูลทอ้งถ่ินและหา
คุณภาพ

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255656

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 วิชาบังคับ 4
0111612 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
0111613 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 2
0111… ………………................……………… 2(........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57 
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6)
  Integration of Educational Foundations
  ศึกษา วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวม
ท้ังการประยกุต ์การแกป้ญัหา การกำาหนดนโยบายและแผนพฒันาการ
ศึกษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Educational Research
  ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุต์ใชท้างการศกึษา การ
วิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย 
ตวัแปรและสมมตฐิาน การออกแบบการวจิยั การกำาหนดประชากรและ
การเลอืกกลุม่ ตวัอยา่ง การสรา้งและการพฒันาเครือ่งมอืการวจิยั การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการ
วิจัยทางการศึกษา
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  English Reading for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทั้งด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจระดับกว้างและระดับลึก
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดีไทย แนวทางการกำาหนดหวัขอ้วจิยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง  ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดี
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหวา่งบรรทดั วาทกรรมของถอ้ยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำา และระบบวากยสัมพนัธจ์ากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย

0111516 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Foreign Languages in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษา
ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ และ
วัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทย
0111517 การคิดเชิงวิเคราะห์ 2(1-2-3)
  Analytical Thinking
  ฝกึการคดิวิเคราะห ์ตคีวาม และวิพากษ ์ด้วยการตัง้คำาถาม
จากบทความวชิาการ หรอืปรากฏการณท์างสงัคมทีน่ำาไปสูก่ารอภปิราย
และเขียนเชิงวิชาการสาขาวิชาภาษาไทย
0111518 การคิดเชิงวิจารณ์เพื่อการศึกษาวรรณคดี 2(1-2-3)
  Critical Thinking for Literature Study
  ฝกึคดิเชงิวจิารณว์รรณคดโีดยการสรา้งกรอบคิด เพือ่ฝกึฝน
วิธีคิดและการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Literature Study
  สมัมนาแนวทาง มุมมอง และการเคลือ่นไหวในการวเิคราะห์
วรรณคดีไทยแง่มุมต่างๆ ของนักวิชาการทางวรรณคดีและนักวิชาการ 
สาขาอื่น 
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Classical Literature 
  วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช้ทฤษฎี
หรือแนวทางที่เหมาะสม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
  Seminar in Contemporary Literature
  วเิคราะหแ์ละวพิากษว์รรณกรรมรว่มสมยัโดยเลอืกใชท้ฤษฎี
และแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111525 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
  Seminar in Local Literature
  วเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถิน่โดยเลอืกใชท้ฤษฎหีรอืแนวทาง
ที่เหมาะสม ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม สังเคราะห์และนำาเสนอในรูปแบบ
การสัมมนา 
0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
  Thai Textbook
  วเิคราะหจ์ดุเด่น จดุด้อยของหนงัสอืเรยีนยุคตา่งๆ ศกึษาวธีิ
การสรา้งหนงัสอืเรยีน ฝกึเขยีนหนงัสอืเรยีนโดยใชข้้อมูลทอ้งถ่ินและหา
คุณภาพ

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255656

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
 วิชาบังคับ 4
0111612 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
0111613 สัมมนาความรู้ทางการสอนภาษาไทย 2(1-2-3)
 วิชาเลือก 2
0111… ………………................……………… 2(........)
 วิทยานิพนธ์ 3
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3 (0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57 
 วิทยานิพนธ์ 9
0111691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)

  รวมหน่วยกิต   9

คำาอธิบายรายวิชา

0320501 บูรณาการพื้นฐานทางการศึกษา 3(3-0-6)
  Integration of Educational Foundations
  ศึกษา วิเคราะห์ และบูรณาการความรู้พื้นฐานทางปรัชญา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวม
ท้ังการประยกุต ์การแกป้ญัหา การกำาหนดนโยบายและแผนพฒันาการ
ศึกษา ตลอดจนผลกระทบจากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ
0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Educational Research
  ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการประยกุต์ใชท้างการศกึษา การ
วิเคราะห์ปัญหา การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย 
ตวัแปรและสมมตฐิาน การออกแบบการวจิยั การกำาหนดประชากรและ
การเลอืกกลุม่ ตวัอยา่ง การสรา้งและการพฒันาเครือ่งมอืการวจิยั การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนเค้าโครงการวิจัย
และรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณในการ
วิจัยทางการศึกษา
0111501 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6)
  English Reading for Academic Purposes
  ศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทั้งด้านภาษาและ
วรรณคดี เน้นการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจระดับกว้างและระดับลึก
0111502 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Research Methodology in Thai Language
  and Literature
  ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางภาษาและ
วรรณคดีไทย แนวทางการกำาหนดหวัขอ้วจิยั การกำาหนดสมมตฐิาน การ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง  ฝึกเขียนโครงการวิจัยทางภาษาหรือวรรณคดี
0111511 การตีความ 2(2-0-4)
  Interpretation
  วเิคราะหค์วามหมายระหวา่งบรรทดั วาทกรรมของถอ้ยคำา 
ข้อความ และตัวบท ทั้งในตัวบท นอกตัวบท และสหบท
0111513 ไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
  Thai Grammar
  ประมวลมโนทัศน์เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ วิเคราะห์
ไวยากรณไ์ทยดา้นระบบคำา และระบบวากยสัมพนัธจ์ากตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สำาคัญ รวมทั้งผลงานการค้นคว้าด้านไวยากรณ์ไทย

0111516 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 2(2-0-4)
  Foreign Languages in Thai
  ศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษา
ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเสียง ไวยากรณ์ วงศัพท์ และ
วัฒนธรรมการใช้  ศึกษาวิเคราะห์วิธีการรับภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทย
0111517 การคิดเชิงวิเคราะห์ 2(1-2-3)
  Analytical Thinking
  ฝกึการคดิวิเคราะห ์ตคีวาม และวิพากษ ์ด้วยการตัง้คำาถาม
จากบทความวชิาการ หรอืปรากฏการณท์างสงัคมทีน่ำาไปสูก่ารอภปิราย
และเขียนเชิงวิชาการสาขาวิชาภาษาไทย
0111518 การคิดเชิงวิจารณ์เพื่อการศึกษาวรรณคดี 2(1-2-3)
  Critical Thinking for Literature Study
  ฝกึคดิเชงิวจิารณว์รรณคดโีดยการสรา้งกรอบคิด เพือ่ฝกึฝน
วิธีคิดและการคิดวิเคราะห์วิจารณ์
0111521 สัมมนาการศึกษาวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Literature Study
  สมัมนาแนวทาง มุมมอง และการเคลือ่นไหวในการวเิคราะห์
วรรณคดีไทยแง่มุมต่างๆ ของนักวิชาการทางวรรณคดีและนักวิชาการ 
สาขาอื่น 
0111523 สัมมนาวรรณคดีแบบฉบับ 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Classical Literature 
  วิเคราะห์และวิพากษ์วรรณคดีแบบฉบับโดยเลือกใช้ทฤษฎี
หรือแนวทางที่เหมาะสม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111524 สัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัย 2(1-2-3)
  Seminar in Contemporary Literature
  วเิคราะหแ์ละวพิากษว์รรณกรรมรว่มสมยัโดยเลอืกใชท้ฤษฎี
และแนวทางที่เหมาะสม สังเกตแนวคิดทางพหุวัฒนธรรมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0111525 สัมมนาวรรณกรรมท้องถิ่น 2(1-2-3)
  Seminar in Local Literature
  วเิคราะหว์รรณกรรมทอ้งถิน่โดยเลอืกใชท้ฤษฎหีรอืแนวทาง
ที่เหมาะสม ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม สังเคราะห์และนำาเสนอในรูปแบบ
การสัมมนา 
0111541 หนังสือเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
  Thai Textbook
  วเิคราะหจ์ดุเด่น จดุด้อยของหนงัสอืเรยีนยคุตา่งๆ ศึกษาวธีิ
การสรา้งหนงัสอืเรยีน ฝกึเขยีนหนงัสอืเรยีนโดยใชข้้อมูลทอ้งถ่ินและหา
คุณภาพ

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 57

0111542 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทย 2(2-0-4)
  Linguistics for Teaching Thai
  ศกึษาภาษาศาสตรป์ระยกุต์สาขาต่างๆ โดยมุง่เน้น การนำา
ภาษาศาสตร์มาใช้ในการสอนภาษาไทยตามสาระการเรียนรู้ 
0111543 นวัตกรรมการสอนภาษาไทย 2(2-0-4)
  Innovation in Teaching Thai
  ศกึษาหลกัการ ทฤษฎี เกีย่วกบันวตักรรมทางการสอนภาษา
และวรรณคดีไทย สร้าง ใช้ ประเมิน และพัฒนานวัตกรรมทางการสอน
ที่สร้างขึ้น 
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Language Use 
  วเิคราะหแ์ละวพิากษก์ารใชภ้าษาและปญัหาการใชภ้าษาใน
สังคมไทยในหัวข้อที่สนใจ และเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีจัดสัมมนา
0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
  Academic Writing 
  ศกึษารปูแบบและกลวธิกีารเขยีนบทความทางวชิาการเพือ่
ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ ฝึกเขียนบทความทางวิชาการรูปแบบต่างๆ

0111631 สังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Language and Literature Research Synthesis
  สังเคราะห์งานวิจัยทางภาษา วรรณคดี และการเรียนการ
สอนภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
0111632 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2(1-2-3)
  Special Topics Study
  ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นทางภาษา 
วรรณคดี หรือการเรียนการสอนภาษาไทย  เสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ในรูปแบบงานวิจัย
0111691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
  Thesis 
  ทำาวิจัยทางภาษา วรรณคดีไทย หรือการจัดการเรียนรู้
สาระภาษาไทยโดยผลงานวจิยัมคีณุภาพระดบัตพีมิพไ์ดใ้นวารสารหรอื 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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0111542 ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทย 2(2-0-4)
  Linguistics for Teaching Thai
  ศกึษาภาษาศาสตรป์ระยกุตส์าขาตา่งๆ โดยมุ่งเน้น การนำา
ภาษาศาสตร์มาใช้ในการสอนภาษาไทยตามสาระการเรียนรู้ 
0111543 นวัตกรรมการสอนภาษาไทย 2(2-0-4)
  Innovation in Teaching Thai
  ศกึษาหลกัการ ทฤษฎี เก่ียวกับนวัตกรรมทางการสอนภาษา
และวรรณคดีไทย สร้าง ใช้ ประเมิน และพัฒนานวัตกรรมทางการสอน
ที่สร้างขึ้น 
0111611 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 2(1-2-3)
  Seminar in Thai Language Use 
  วเิคราะห์และวิพากษก์ารใช้ภาษาและปญัหาการใชภ้าษาใน
สังคมไทยในหัวข้อที่สนใจ และเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีจัดสัมมนา
0111617 การเขียนบทความทางวิชาการ 2(2-0-4)
  Academic Writing 
  ศกึษารปูแบบและกลวิธกีารเขียนบทความทางวชิาการเพือ่
ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ ฝึกเขียนบทความทางวิชาการรูปแบบต่างๆ

0111631 สังเคราะห์งานวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย 2(1-2-3)
  Language and Literature Research Synthesis
  สังเคราะห์งานวิจัยทางภาษา วรรณคดี และการเรียนการ
สอนภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
0111632 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2(1-2-3)
  Special Topics Study
  ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นทางภาษา 
วรรณคดี หรือการเรียนการสอนภาษาไทย  เสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ในรูปแบบงานวิจัย
0111691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
  Thesis 
  ทำาวิจัยทางภาษา วรรณคดีไทย หรือการจัดการเรียนรู้
สาระภาษาไทยโดยผลงานวจิยัมคีณุภาพระดบัตพีมิพไ์ดใ้นวารสารหรอื 
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 103



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 57

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255670

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 มีปัญญา จริยธรรม นำาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ 
 ในการพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หเ้ตบิโตและสามารถดำารงชวีติอยา่ง 
 พอเพียงในสังคมฐานความรู้ในปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพและมี 
 ความสุข การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านหลักสูตร 
 และการสอนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจัดการศึกษาได้อย่าง 
 ประสิทธิภาพ จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับการใช้การศึกษาใน 
 การขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรการสอน ท่ีมีคุณธรรม  
 จริยธรรม และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร และ 
  เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 
  การสอนในทุกระดับและทุกประเภท
 2. สามารถสร้างองค์ความรู้ โดยผ่านกระบวนการวิจัยและนำาผล 
  การวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 3. ใฝรู่แ้ละพฒันาตนเองใหส้มกบัการเปน็นกัวชิาการและวชิาชีพคร ู
  ด้านหลักสูตรและการจัดการสอน
 4. เป็นผู้นำาทางวิชาการและวิชาชีพครูในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
  และการจัดการเรียนการสอน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้าง ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 ทางการศึกษาและวิจัย
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       15 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
 แผน ข
 หมวดวิชาพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 ทางการศึกษาและวิจัย
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       15 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     6 หน่วยกิต
 หมายเหตุ ผู้ที่ไม่สำาเร็จปริญญาตรีทางการศึกษาต้องเรียนรายวิชา
ชีพครูบังคับในระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 6 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตร
กำาหนดและต้องมีค่าระดับขั้นไม่ต่ำากว่า B โดยไม่นับหน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาพื้นฐาน
 ทางการศึกษาและวิจัย   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
0320501  บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)
0320511  การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5)
 หมวดวิชาเอก
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต
0324511  การวิจัยหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5)
0324521  การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
0324522  การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
0324523  การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6)
0324621  สัมมนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5)
 วิชาเลือก
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
0324512  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 3(2-2-5)
0324513  การศึกษาอิสระ   3(0-9-0)
0324524  การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3(2-2-5)
0324531  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5)
    พัฒนาหลักสูตรและการสอน
0324541  การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการทางปัญญา 3(2-2-5)
0324551  การเรียนการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)
0324552  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
0324553  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
0324554  การเรียนการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5)
    ศาสนาและวัฒนธรรม
0324555  การเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 3(2-2-5)
0324556  การเรียนการสอนศิลปะ 3(2-2-5)
0324557  การเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ 3(2-2-5)
0324558  การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3(2-2-5)
0324559  การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5)
0324561  การศึกษาตามอัธยาศัย 3(2-2-5)
0324562  การศึกษานอกระบบ 3(2-2-5)
0324563  การศึกษาสำาหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 3(3-0-6)
0324564  การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 3(3-0-6)
0324565  การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร 3(3-0-6)
 หมวดวิทยานิพนธ์
 แผน ก แบบ ก 2     12 หน่วยกิต
 แผน ข        6 หน่วยกิต
0324691  สารนิพนธ์     6(0-18-0)
0324692  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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  แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต :   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคปกติ

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต :   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หมายเหตุ : รายวิชา 0324692 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียนเรียนจำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เม่ือสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

แผน ก แบบ ก 2      
 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   พื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 6
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0324511 การวิจัยหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0324523 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6)
   วิชาเอก (บังคับ) 6  วิชาเอก (เลือก) 9
 0324521 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 0324..... ................................... 3(.........)
 0324522 การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0324..... ................................... 3(.........)
     0324..... ................................... 3(.........)
    รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  15

แผน ก แบบ ก 2      
 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   พื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย (บังคับ) 6  วิชาเอก (บังคับ) 3
 0320501 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6) 0324511 การวิจัยหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5)
 0320511 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)  วิชาเอก (เลือก) 9
   วิชาเอก (บังคับ) 6 0324..... ................................... 3(.........)
 0324521 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 0324..... ................................... 3(.........)
 0324522 การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0324..... ................................... 3(.........)
    รวมหน่วยกิต  12   รวมหน่วยกิต  12

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/59 
   วิชาเอก (บังคับ) 6 
  0324523 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3(3-0-6) 
  0324621 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 
    รวมหน่วยกิต  6

หมายเหตุ :  รายวิชา 0324692 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียนเรียนจำานวน 2 ภาคเรียน และมีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์เม่ือสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (บังคับ) 3  วิทยานิพนธ์ 6
 0324621 สัมมนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5)  แผน ก แบบ ก 2 
   วิชาเอกเลือก (เฉพาะแผน ข) 6 0324692 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
 0324..... ................................... 3(...........)  แผน ข 6
 0324..... ................................... 3(...........) 0324691 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
   วิทยานิพนธ์ 6    
   แผน ก แบบ ก 2    
 0324692 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 6(0-18-0)    
    รวมหน่วยกิต  9   รวมหน่วยกิต  6

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอกเลือก (เฉพาะแผน ข) 6  วิทยานิพนธ์ 6
 0324..... ................................... 3(...........)  แผน ก แบบ ก 2 
 0324..... ................................... 3(...........) 0324692 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
   วิทยานิพนธ์ 6  แผน ข 6
   แผน ก แบบ ก 2  0324691 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
 0324692 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 6(0-18-0)    
    รวมหน่วยกิต  6   รวมหน่วยกิต  6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42  หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 105



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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3020501	 บูรณาการพื้นฐานการศึกษา	 3(3-0-6)
	 Integration	of	Education	Foundation	
 ศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการความรู้พ้ืนฐานทางปรัชญา จิตวิทยา
สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา รวมท้ังการประยุกต์การ
แก้ปัญหา การกำาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนผลกระทบ
จากแนวคิดทางการศึกษาของต่างประเทศ
0320511	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)
	 Educational	Research
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา
การกำาหนดกรอบความคิดและการวางแผนการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน
การออกแบบการวิจัย การกำาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเขียน
เค้าโครงงานวิจัยและรายงานการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความมีจรรยาบรรณ
ในการวิจัยทางการศึกษา
0324511	 การวิจัยหลักสูตรและการสอน	 3(2-2-5)
	 Curriculum	and	Instruction	Research
  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยด้านหลักสูตรและการ
สอนทุกระดับ แนวโน้มการวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอน แนวทาง
การวิจัยแบบต่างๆ ปฏิบัติการออกแบบงานวิจัยและวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน
0324512	 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	 3(2-2-5)
	 Classroom	Action	Research
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
กระบวนการวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้าน
การเรียนการสอน การออกแบบวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน ปฏิบัติการกำาหนดปัญหา เพ่ือพัฒนาเค้าโครงการวิจัย ดำาเนินการวิจัย
ในชั้นเรียนตามสภาพจริง และนำาเสนอ
0324513	 การศึกษาอิสระ	 3(0-9-0)
	 Independent	Study
  ศึกษา ค้นคว้าในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและ/หรือการสอน
อย่างลึกซึ้งในประเด็นที่ผู้เรียนสนใจนำาสู่การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นำาเสนอผลด้วยวาจาและเขียนเป็นรายงาน
0324521	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)
	 Development	of	Curriculum
 ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา
ความเป็นมาและระบบการศึกษาไทย ลักษณะของการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติของไทย ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาเก่ียวกับหลักสูตร และแนวโน้มคุณธรรมของนักพัฒนา
หลักสูตร ฝึกพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
0324522	 การออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้	 3(2-2-5)
	 Learning	Management	Design	and	Development
  ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้ เทคนิค
และวิทยาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามรูปแบบของการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ศาสตร์การออกแบบการเรียนการสอน
ท่ีสอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษาโดยการบูรณการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
และบูรณาการแบบต่างๆ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ในการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ ฝึกจัดการเรียนรู้ในสภาพจริง

คำาอธิบายรายวิชา

0324523	 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน	 3(3-0-6)

	 Administrative	Management

	 of	Curriculum	and	Instruction

  ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำาทางการศึกษา

วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรและ

การสอน ศิลปะวิธีในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารสำาหรับครูผู้นำาทาง

วิชาการ การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร การดำาเนินการบริหาร

หลักสูตร การนิเทศ กำากับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตร การจัดระบบ

สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน การบริหารจัดการ

ชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการบริหาร

จัดการหลักสูตรและการสอน

0324524	 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 3(2-2-5)

	 School	Curriculum	Construction	and	Development

  ศึกษาหลักการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การเชื่อมโยงหลักสูตร

แกนกลางกับหลักสูตรสถานศึกษา การบูรณาการความเป็นท้องถ่ินสู่การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การกำาหนดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร

ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์การใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ตรวจสอบและประเมิน

0324531	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน	 	

	 Information	Technology	for	Curriculum

	 and	Instruction	Development	 	

 ศึกษา วิเคราะห์ และวิพากษ์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอน เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอน ปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรและการสอน

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทดลองใช้ประเมินและปรับปรุง

0324541	 การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการทางปัญญา		 3(2-2-5)

	 Teaching	of	Intellectual-Process	Development

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการคิดที่จะนำาสู่

กระบวนการทางปัญญา ประเภท รูปแบบ ทักษะ และกระบวนการทางปัญญา

วิเคราะห์กระบวนการใช้ทักษะ กระบวนการคิดและกระบวนการทางปัญญา

ของคนในสังคม องค์ประกอบสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับการคิดและการใช้ปัญญา

ในชีวิต การใช้การคิดและกระบวนการปัญญาเป็นฐานส่งเสริมการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และการประเมินปัญหาเก่ียวกับการคิดและการใช้ปัญญา

ฝึกออกแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการทางปัญญาและทดลองสอน

0324551	 การเรียนการสอนภาษาไทย	 3(2-2-5)	

	 Instruction	of	Thai	Language

  ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการสอนและรูปแบบการสอนที่สอดคล้อง

กับธรรมชาติของภาษาไทย สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเรียน

การสอนตามแนวปฎิบัติรูปการศึกษา สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการเรียน

การสอนภาษาไทย ปฎิบัติการออกแบบการสอนภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายและนำาไปทดลองใช้ วัดและประเมินตามสภาพจริง

0324552	 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์	 3(2-2-5)

	 Instruction	of	Mathematic

  ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการสอนและรูปแบบการสอนที่สอดคล้อง

กับธรรมชาติของคณิตศาสตร์ สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเรียน

การสอนตามแนวปฎิรูปการศึกษา สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ ปฎิบัติการออกแบบการสอนคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายและนำาไปทดลองใช้ วัดและประเมินตามสภาพจริง

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559106



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255860

0324561	 การศึกษาตามอัธยาศัย	 3(2-2-5)
	 Informal	Education
 ศึกษาวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีการศึกษาตามอัธยาศัย สภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
ปฎิบัติการออกแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและนำาไปทดลองใช้ วัดและประเมินตามสภาพจริง
0324562	 การศึกษานอกระบบ	 3(2-2-5)
	 Non-Formal	Education
  ศึกษาวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีการศึกษานอกระบบ สภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ ตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการศึกษานอกระบบ
ปฎิบัติการออกแบบการจัดการศึกษานอกระบบ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และนำาไปทดลองใช้ วัดและประเมินตามสภาพจริง
0324563	 การศึกษาสำาหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ		 3(3-0-6)
	 Education	for	Individual	with	Special	Needs
 ศึกษาวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีการศึกษาสำาหรับผู้ท่ีมีการ
ต้องการพิเศษ สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสำาหรับ
ผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สังเคราะห์
งานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาสำาหรับผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษ ปฎิบัติการออกแบบ
การจัดการศึกษาสำาหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และนำาไปทดลองใช้วัดและประเมินตามสภาพจริง
0324564	 การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน	 3(3-0-6)
	 Community-Based	Curriculum	Development
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการศึกษา วิเคราะห์วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเพ่ือการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ือชุมชน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ กระบวนการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
หลักสูตร พัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
0324565	 การพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร	 3(3-0-6)
	 Development	of	Extra-Curricular	Activities
 ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร กระบวนการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร การออกแบบและตรวจสอบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน รวมท้ังบริบทของ
ชุมชน พหุวัฒนธรรม การใช้และการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร
0324621	 สัมมนาหลักสูตรและการสอน		 3(2-2-5)
	 Seminar	in	Curriculum	and	Instruction
  ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์การดำาเนินงานด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านความเป็นครู นำาเสนอใน
รูปแบบการสัมมนาและเขียนแผนรายงาน
0324691	 สารนิพนธ์	 6(0-18-0)
	 Master	Project
 ศึกษากรณีศึกษา ปัญหาเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
ท่ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยช่วยในการหาคำาตอบอย่างเจาะลึก เรียบเรียงแล้วเขียน
รายงานในลักษณะสารนิพนธ์
0324692	 วิทยานิพนธ์	 12(0-36-0)
	 Thesis
 ศึกษาค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยผลงานวิจัยมีคุณภาพระดับตีพิมพ์ได้ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

0324553	 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 3(2-2-5)	
	 Instruction	of	Science
  ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการสอนและรูปแบบการสอนท่ีสอดคล้อง
กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเรียน
การสอนตามแนวปฎิรูปการศึกษา สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ปฎิบัติการออกแบบการสอนวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและนำาไปทดลองใช้ วัดและประเมินตามสภาพจริง
0324554	 การเรียนการสอนสังคมศึกษา	 3(2-2-5)	
	 ศาสนา	และวัฒนธรรม
	 Instruction	of	Social	Studies,	Religions	and	Culture
 ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการสอนและรูปแบบการสอนท่ีสอดคล้อง
กับธรรมชาติของสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สภาพปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฎิรูปการศึกษา สังเคราะห์
งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและนำาไปทดลองใช้ วัดและประเมินตามสภาพจริง
0324555	 การเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา	 3(2-2-5)
	 Instruction	of	Health	and	Physical	Education
 ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการสอนและรูปแบบการสอนท่ีสอดคล้อง
กับธรรมชาติของสุขศึกษาและพลศึกษา สภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฎิรูปการศึกษา สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปฎิบัติการออกแบบการสอน
สุขศึกษาและพลศึกษา ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและนำาไปทดลองใช้
วัดและประเมินตามสภาพจริง
0324556	 การเรียนการสอนศิลปะ	 3(2-2-5)
	 Instruction	of	Arts
 ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการสอนและรูปแบบการสอนท่ีสอดคล้อง
กับธรรมชาติของศิลปะ สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนศิลปะ
ปฏิบัติการออกแบบการสอนศิลปะให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและนำาไป
ทดลองใช้ วัดและประเมินตามสภาพจริง
0324557	 การเรียนการสอนดนตรี	นาฎศิลป์	 3(2-2-5)
	 Instruction	of	Music	and	Dance
 ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการสอนและรูปแบบการสอนท่ีสอดคล้อง
กับธรรมชาติของดนตรีและนาฎศิลป์ สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา
การเรียนการสอนตามแนวปฎิรูปการศึกษาสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการเรียน
การสอนดนตรีและนาฎศิลป์ ปฎิบัติการออกแบบการสอนดนตรีและนาฎศิลป์
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและนำาไปทดลองใช้ วัดและประเมินตาม
สภาพจริง
0324558	 การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 3(2-2-5)
	 Instruction	of	Work,	Occupation	and	Tehnology
 ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการสอนและรูปแบบการสอนท่ีสอดคล้อง
กับธรรมชาติของการงานอาชีพและเทคโนโลยี สภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฎิรูปการศึกษา สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปฎิบัติการออกแบบการสอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและนำาไปทดลอง
ใช้ วัดและประเมินตามสภาพจริง
0324559	 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	 3(2-2-5)
	 Instruction	of	Foreign	Languages
 ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีการสอนและรูปแบบการสอนท่ีสอดคล้อง
กับธรรมชาติของภาษาต่างประเทศ สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา
การเรียนการสอนตามแนวปฎิรูปการศึกษา สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ ปฎิบัติการออกแบบการสอนภาษาต่างประเทศ
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและนำาไปทดลองใช้ วัดและประเมินตาม
สภาพจริง

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 107



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255868
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 81

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา พ.ศ. 2556

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 สร้างความรู้ คู่จริยธรรม ให้คำาปรึกษา พัฒนาบุคคลและสังคม
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 นักจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา เป็นวิชาชีพที่ดูแล ช่วยเหลือ ป้องกัน   
 แก้ไข พัฒนา ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ 
 ผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดำารงชีวิต 
 อยู่ในสังคมอย่างสันติสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา ที่มีคุณธรรม  
 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในการใหค้ำาปรกึษา เพือ่พฒันาศกัยภาพ 
  และ/หรอื แกไ้ขปญัหาของบคุคลและสงัคมอยา่งมจีรรยาบรรณ
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และศึกษาวิจัย 
  ทางดา้นจติวิทยาการใหค้ำาปรกึษาสำาหรบัการพฒันาบคุคลและ 
  สังคม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ 
คำาปรกึษา จำานวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน่อ้ยกวา่ 42 หนว่ยกติ 
ตามโครงสร้าง ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   (ไม่นับหน่วยกิต)   6 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       18 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
แผน ข
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   (ไม่นับหน่วยกิต)   6 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       18 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     6 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน   (ไม่นับหน่วยกิต)   6 หน่วยกิต
0331521  ความเป็นนักจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5)
0331531  พื้นฐานด้านจิตวิทยา 3(3-0-6)
 หมวดวิชาเอก  
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต
 แผน ข        ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      18 หน่วยกิต
0331511  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
0331512  การวิจัยทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5)
0331522  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
0331532  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5)
0331533  การประเมินทางจิตวิทยาในการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
0331641  ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
 วิชาเลือก
 แผน ก แบบ ก 2      เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 แผน ข        เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
0331513  การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการให้คำาปรึกษา  3(2-2-5)
0331523  การให้คำาปรึกษารายบุคคล 3(2-2-5)
0331524  การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5)
0331625  การให้คำาปรึกษาครอบครัว 3(2-2-5)
0331626  การให้คำาปรึกษาในองค์การ 3(2-2-5)
0331627  การให้คำาปรึกษาชุมชน 3(2-2-5)
0331628  การให้คำาปรึกษาอาชีพ 3(2-2-5)
0331629  การให้คำาปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ  3(2-2-5)
0331651  สัมมนาทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
0331661  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางจิตวิทยา 3(0-6-3)
    การให้คำาปรึกษา
 หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต
0331642  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0)
 หมวดวิทยานิพนธ์
 แผน ก แบบ ก 2     12 หน่วยกิต
0331691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
 แผน ข        6 หน่วยกิต
0331692  การค้นคว้าอิสระ  6(0-18-0)

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6  วิชาเอก วิชาบังคับ 6
0331521 ความเป็นนักจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5) 0331512 การวิจัยทางจิตวิทยา 3(2-2-5)
0331531 พื้นฐานด้านจิตวิทยา 3(3-0-6)  การให้คำาปรึกษา
 วิชาเอก วิชาบังคับ 9 0331533 การประเมินทางจิตวิทยา 3(3-0-6)
0331511 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)  ในการให้คำาปรึกษา
0331522 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)  วิชาเอก วิชาเลือก 6
0331532 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5) 0331…. ................................. 3(……..)
   0331…. ................................. 3(……..)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   12

			แผนการศึกษา	หลักสูตรการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	:			สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา	ภาคปกติ	 	

แผน ก แบบ ก 2     
 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ช้ันปีท่ี	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 	 วิชาพ้ืนฐาน	(ไม่นับหน่วยกิต)	 6	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 6
 0331521 ความเป็นนักจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5) 0331512 การวิจัยทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5)
 0331531 พ้ืนฐานด้านจิตวิทยา 3(3-0-6) 0331533 การประเมินทางจิตวิทยาในการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
	 	 	 วิชาเอก	(บังคับ)	 9	 	 วิชาเอก	(เลือก)	 6
 0331511 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 0331523 การให้คำาปรึกษารายบุคคล 3(2-2-5)
 0331522 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6) 0331524 การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5)
 0331532 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 9	 	 รวมหน่วยกิต	 12

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต :   สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา ภาคปกติ  

แผน ก แบบ ก 2     
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   วิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6  วิชาเอก (บังคับ) 6
 0331521 ความเป็นนักจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5) 0331512 การวิจัยทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5)
 0331531 พ้ืนฐานด้านจิตวิทยา 3(3-0-6) 0331533 การประเมินทางจิตวิทยาในการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
   วิชาเอก (บังคับ) 9  วิชาเอก (เลือก) 6
 0331511 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 0331523 การให้คำาปรึกษารายบุคคล 3(2-2-5)
 0331522 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6) 0331524 การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5)
 0331532 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5)    
   รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 12

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559108



 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (บังคับ) 3  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3
 0331641 ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4) 0331642 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0)
   วิชาเอก (เลือก) 9  วิทยานิพนธ์ 6
 0331513 การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5) 0331692 การค้นคว้าอิสระ 6(0-18-0)
 0331527 การให้คำาปรึกษาชุมชน 3(2-2-5)    
 0331651 สัมมนาทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)    
   รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 9 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนต้น 1/60 ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนปลาย 2/60
   วิชาเอก (บังคับ) 3  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3
 0331641 ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4) 0331642 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0)
   วิชาเอก (เลือก) 3  วิทยานิพนธ์ 9
 0331651 สัมมนาทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4) 0331691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 2) 9(0-27-0)
   วิทยานิพนธ์ 3    
 0331691 วิทยานิพนธ์ (คร้ังท่ี 1) 3(0-9-0)    
   รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 12

   แผนการศึกษา หลักสูตรการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต :   สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา ภาคพิเศษ    

แผน ข      
 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนต้น 1/59 ช้ันปีท่ี 1 ภาคเรียนปลาย 2/59
   วิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6  วิชาเอก (บังคับ) 6
 0331521 ความเป็นนักจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5) 0331512 การวิจัยทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5)
 0331531 พ้ืนฐานด้านจิตวิทยา 3(3-0-6) 0331533 การประเมินทางจิตวิทยาในการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
   วิชาเอก (บังคับ) 9  วิชาเอก (เลือก) 6
 0331511 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 0331523 การให้คำาปรึกษารายบุคคล 3(2-2-5)
 0331522 ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6) 0331524 การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5)
 0331532 ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5)    
   รวมหน่วยกิต   9  รวมหน่วยกิต   12
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0331522  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
    Counseling Theories and Techniques
    ศึกษา วิเคราะห์และวิพากษ์ทฤษฎีและเทคนิคการให้ 
คำาปรึกษาของแต่ละกระบวนทัศน์ การสร้างสรรค์แนวคิดการให้ 
คำาปรึกษา โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม 
0331523  การให้คำาปรึกษารายบุคคล 3(2-2-5)
    Individual Counseling 
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษารายบุคคล  
วธิกีารวเิคราะหธ์รรมชาตขิองบคุคล สภาพปัญหา และบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง  
ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษารายบุคคล
0331524  การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5)
    Group Counseling      
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุ่ม  
บทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา บทบาทของสมาชิกกลุ่ม วิธีการวิเคราะห์
ธรรมชาติของกลุ่ม สภาพปัญหา และบริบทท่ีเกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติ 
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 
0331531  พื้นฐานด้านจิตวิทยา 3(3-0-6)
    Foundation of Psychology
    ความเปน็มาและขอบเขตของจติวิทยา การทำาความเขา้ใจ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตามสภาพทางชีวสังคม พฤติกรรมอปกติและ
พฤตกิรรมทางสงัคม พฒันาการและวฒุภิาวะ เชาวนป์ญัญา บคุลกิภาพ  
สุขภาพจิตและการปรับตัว 
0331532  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5)
    Theories and Techniques
    of Behavior Modification
    ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำามาใช้ในการปรับ
พฤติกรรม เปรียบเทียบเทคนิคและวิธีการปรับพฤติกรรมในรูปแบบ 
ต่างๆ การวางแผน และฝึกปฏิบัติการปรับพฤติกรรม 
0331533  การประเมินทางจิตวิทยาในการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
    Psychological Assessment in Counseling 
    เทคนคิและวิธกีารประเมินทางจติวิทยาในการใหค้ำาปรกึษา 
จรรยาบรรณของผูป้ระเมนิ การเลอืกใชแ้ละพฒันาเครือ่งมอืใหเ้หมาะสม 
กับผู้รับบริการ 
0331625  การให้คำาปรึกษาครอบครัว 3(2-2-5)
    Family Counseling      
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษาครอบครวั  
วิเคราะห์สภาพครอบครัว ปัญหา ความขัดแย้ง และความรุนแรงที่ 
เกิดขึ้นในครอบครัว การให้ความช่วยเหลือครอบครัว ฝึกปฏิบัติการให้
คำาปรึกษาครอบครัว
0331626  การให้คำาปรึกษาในองค์การ 3(2-2-5)
    Organizational Counseling
    ศึกษาและวิเคราะห์ วิวัฒนาการขององค์การตั้งแต่อดีต  
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ความต้องการและปัญหาพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การ การเลือกใช้เทคนิคการให้คำาปรึกษาที่เหมาะสม 
เพื่อการป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใน
องค์การ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาในองค์การ
0331627  การให้คำาปรึกษาชุมชน 3(2-2-5)
    Community Counseling
    ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างและปัญหาชุมชน เพื่อ
ทำาความเข้าใจชุมชน สามารถนำากระบวนการให้คำาปรึกษามาใช้เพ่ือ
การป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
ของชุมชน ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาชุมชน

0331628  การให้คำาปรึกษาอาชีพ 3(2-2-5)
    Career Counseling      
    ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ แนวโน้ม
ของอาชีพในอนาคต กระบวนการและเทคนิคการให้คำาปรึกษาด้าน
อาชีพ เพื่อการวางแผนตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ และการแสวงหาความ
ก้าวหน้าในอาชีพ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาอาชีพ
0331629  การให้คำาปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ 3(2-2-5)
    Counseling for Special Group      
    ศึกษาและวิเคราะห์วิถีชีวิตและปัญหาของบุคคลกลุ่ม
พิเศษต่างๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการปรับตัว หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มพิเศษ ทฤษฎีและกระบวนการให ้
คำาปรึกษา บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ให้คำาปรึกษาบุคคล
กลุ่มพิเศษ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ
0331641  ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
    Practicum in Counseling
    ฝึกกระบวนการให้คำาปรึกษา โดยเน้นการให้คำาปรึกษา
รายบุคคล การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม และการให้คำาปรึกษาครอบครัว  
ผสานความรูสู้ก่ารฝกึปฏิบตักิารใหค้ำาปรกึษาตามสถานการณจ์ริงในหอ้ง
ปฏบิติัการใหค้ำาปรกึษา เพือ่พฒันาแนวทางการใหค้ำาปรกึษาเฉพาะตน
0331642  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0)
    Internship
    ฝกึประสบการณว์ชิาชีพจิตวทิยาการใหค้ำาปรกึษาในหนว่ย
งานของรัฐ หรือเอกชน จำานวนไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง
0331651  สัมมนาทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
    Seminar in Counseling Psychology
    สัมมนาปัญหาการให้คำาปรึกษาและงานวิจัยทางด้าน
จิตวิทยาการให้คำาปรึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้ม 
การจัดบริการให้คำาปรึกษา แนวทางการให้คำาปรึกษาและการวิจัย 
ทางด้านจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 
0331661  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(0-6-3)
    ทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา
    Selected Topics in Counseling Psychology
    ศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้ 
คำาปรึกษาอย่างลุ่มลึกตามความสนใจ และนำาเสนอในรูปแบบรายงาน  
เพื่อพัฒนาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
0331691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ศกึษาคน้ควา้และทำาวจัิยทางด้านจิตวทิยาการใหค้ำาปรกึษา 
สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
0331692  การค้นคว้าอิสระ  6(0-18-0)
    Independent Study
    ศึกษาประเด็นของจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา แสวงหา 
คำาตอบอย่างเจาะลึกด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่มีลำาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน  
มอีาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ เขยีนรายงานการวจิยั และผ่านการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
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0331522  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
    Counseling Theories and Techniques
    ศึกษา วิเคราะห์และวิพากษ์ทฤษฎีและเทคนิคการให้ 
คำาปรึกษาของแต่ละกระบวนทัศน์ การสร้างสรรค์แนวคิดการให้ 
คำาปรึกษา โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม 
0331523  การให้คำาปรึกษารายบุคคล 3(2-2-5)
    Individual Counseling 
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษารายบคุคล  
วธิกีารวเิคราะหธ์รรมชาตขิองบคุคล สภาพปัญหา และบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง  
ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษารายบุคคล
0331524  การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5)
    Group Counseling      
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุ่ม  
บทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา บทบาทของสมาชิกกลุ่ม วิธีการวิเคราะห์
ธรรมชาติของกลุ่ม สภาพปัญหา และบริบทที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติ 
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 
0331531  พื้นฐานด้านจิตวิทยา 3(3-0-6)
    Foundation of Psychology
    ความเปน็มาและขอบเขตของจิตวทิยา การทำาความเขา้ใจ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตามสภาพทางชีวสังคม พฤติกรรมอปกติและ
พฤติกรรมทางสงัคม พฒันาการและวฒิุภาวะ เชาวนป์ญัญา บคุลกิภาพ  
สุขภาพจิตและการปรับตัว 
0331532  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5)
    Theories and Techniques
    of Behavior Modification
    ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำามาใช้ในการปรับ
พฤติกรรม เปรียบเทียบเทคนิคและวิธีการปรับพฤติกรรมในรูปแบบ 
ต่างๆ การวางแผน และฝึกปฏิบัติการปรับพฤติกรรม 
0331533  การประเมินทางจิตวิทยาในการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
    Psychological Assessment in Counseling 
    เทคนคิและวธีิการประเมนิทางจิตวทิยาในการใหค้ำาปรกึษา 
จรรยาบรรณของผูป้ระเมนิ การเลอืกใชแ้ละพฒันาเครือ่งมอืใหเ้หมาะสม 
กับผู้รับบริการ 
0331625  การให้คำาปรึกษาครอบครัว 3(2-2-5)
    Family Counseling      
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษาครอบครวั  
วิเคราะห์สภาพครอบครัว ปัญหา ความขัดแย้ง และความรุนแรงท่ี 
เกิดขึ้นในครอบครัว การให้ความช่วยเหลือครอบครัว ฝึกปฏิบัติการให้
คำาปรึกษาครอบครัว
0331626  การให้คำาปรึกษาในองค์การ 3(2-2-5)
    Organizational Counseling
    ศึกษาและวิเคราะห์ วิวัฒนาการขององค์การตั้งแต่อดีต  
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ความต้องการและปัญหาพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การ การเลือกใช้เทคนิคการให้คำาปรึกษาที่เหมาะสม 
เพื่อการป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใน
องค์การ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาในองค์การ
0331627  การให้คำาปรึกษาชุมชน 3(2-2-5)
    Community Counseling
    ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างและปัญหาชุมชน เพื่อ
ทำาความเข้าใจชุมชน สามารถนำากระบวนการให้คำาปรึกษามาใช้เพื่อ
การป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
ของชุมชน ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาชุมชน

0331628  การให้คำาปรึกษาอาชีพ 3(2-2-5)
    Career Counseling      
    ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ แนวโน้ม
ของอาชีพในอนาคต กระบวนการและเทคนิคการให้คำาปรึกษาด้าน
อาชีพ เพื่อการวางแผนตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ และการแสวงหาความ
ก้าวหน้าในอาชีพ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาอาชีพ
0331629  การให้คำาปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ 3(2-2-5)
    Counseling for Special Group      
    ศึกษาและวิเคราะห์วิถีชีวิตและปัญหาของบุคคลกลุ่ม
พิเศษต่างๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการปรับตัว หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มพิเศษ ทฤษฎีและกระบวนการให ้
คำาปรึกษา บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ให้คำาปรึกษาบุคคล
กลุ่มพิเศษ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ
0331641  ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
    Practicum in Counseling
    ฝึกกระบวนการให้คำาปรึกษา โดยเน้นการให้คำาปรึกษา
รายบุคคล การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม และการให้คำาปรึกษาครอบครัว  
ผสานความรูสู้ก่ารฝกึปฏิบตักิารใหค้ำาปรกึษาตามสถานการณจ์ริงในหอ้ง
ปฏบิตักิารใหค้ำาปรกึษา เพือ่พฒันาแนวทางการใหค้ำาปรกึษาเฉพาะตน
0331642  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0)
    Internship
    ฝกึประสบการณว์ชิาชพีจติวทิยาการใหค้ำาปรกึษาในหนว่ย
งานของรัฐ หรือเอกชน จำานวนไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง
0331651  สัมมนาทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
    Seminar in Counseling Psychology
    สัมมนาปัญหาการให้คำาปรึกษาและงานวิจัยทางด้าน
จิตวิทยาการให้คำาปรึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้ม 
การจัดบริการให้คำาปรึกษา แนวทางการให้คำาปรึกษาและการวิจัย 
ทางด้านจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 
0331661  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(0-6-3)
    ทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา
    Selected Topics in Counseling Psychology
    ศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้ 
คำาปรึกษาอย่างลุ่มลึกตามความสนใจ และนำาเสนอในรูปแบบรายงาน  
เพื่อพัฒนาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
0331691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ศกึษาคน้ควา้และทำาวจิยัทางดา้นจติวทิยาการใหค้ำาปรกึษา 
สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
0331692  การค้นคว้าอิสระ  6(0-18-0)
    Independent Study
    ศึกษาประเด็นของจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา แสวงหา 
คำาตอบอย่างเจาะลึกด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่มีลำาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน  
มอีาจารยท่ี์ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เขยีนรายงานการวิจยั และผ่านการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 83

0331522  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
    Counseling Theories and Techniques
    ศึกษา วิเคราะห์และวิพากษ์ทฤษฎีและเทคนิคการให้ 
คำาปรึกษาของแต่ละกระบวนทัศน์ การสร้างสรรค์แนวคิดการให้ 
คำาปรึกษา โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม 
0331523  การให้คำาปรึกษารายบุคคล 3(2-2-5)
    Individual Counseling 
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษารายบคุคล  
วธิกีารวเิคราะหธ์รรมชาตขิองบคุคล สภาพปัญหา และบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง  
ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษารายบุคคล
0331524  การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5)
    Group Counseling      
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุ่ม  
บทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา บทบาทของสมาชิกกลุ่ม วิธีการวิเคราะห์
ธรรมชาติของกลุ่ม สภาพปัญหา และบริบทท่ีเกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติ 
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 
0331531  พื้นฐานด้านจิตวิทยา 3(3-0-6)
    Foundation of Psychology
    ความเปน็มาและขอบเขตของจติวิทยา การทำาความเขา้ใจ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตามสภาพทางชีวสังคม พฤติกรรมอปกติและ
พฤตกิรรมทางสงัคม พฒันาการและวฒุภิาวะ เชาวนป์ญัญา บคุลกิภาพ  
สุขภาพจิตและการปรับตัว 
0331532  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5)
    Theories and Techniques
    of Behavior Modification
    ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำามาใช้ในการปรับ
พฤติกรรม เปรียบเทียบเทคนิคและวิธีการปรับพฤติกรรมในรูปแบบ 
ต่างๆ การวางแผน และฝึกปฏิบัติการปรับพฤติกรรม 
0331533  การประเมินทางจิตวิทยาในการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
    Psychological Assessment in Counseling 
    เทคนคิและวิธกีารประเมินทางจติวิทยาในการใหค้ำาปรกึษา 
จรรยาบรรณของผูป้ระเมนิ การเลอืกใชแ้ละพฒันาเครือ่งมอืใหเ้หมาะสม 
กับผู้รับบริการ 
0331625  การให้คำาปรึกษาครอบครัว 3(2-2-5)
    Family Counseling      
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษาครอบครวั  
วิเคราะห์สภาพครอบครัว ปัญหา ความขัดแย้ง และความรุนแรงที่ 
เกิดขึ้นในครอบครัว การให้ความช่วยเหลือครอบครัว ฝึกปฏิบัติการให้
คำาปรึกษาครอบครัว
0331626  การให้คำาปรึกษาในองค์การ 3(2-2-5)
    Organizational Counseling
    ศึกษาและวิเคราะห์ วิวัฒนาการขององค์การตั้งแต่อดีต  
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ความต้องการและปัญหาพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การ การเลือกใช้เทคนิคการให้คำาปรึกษาที่เหมาะสม 
เพื่อการป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใน
องค์การ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาในองค์การ
0331627  การให้คำาปรึกษาชุมชน 3(2-2-5)
    Community Counseling
    ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างและปัญหาชุมชน เพื่อ
ทำาความเข้าใจชุมชน สามารถนำากระบวนการให้คำาปรึกษามาใช้เพ่ือ
การป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
ของชุมชน ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาชุมชน

0331628  การให้คำาปรึกษาอาชีพ 3(2-2-5)
    Career Counseling      
    ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ แนวโน้ม
ของอาชีพในอนาคต กระบวนการและเทคนิคการให้คำาปรึกษาด้าน
อาชีพ เพื่อการวางแผนตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ และการแสวงหาความ
ก้าวหน้าในอาชีพ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาอาชีพ
0331629  การให้คำาปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ 3(2-2-5)
    Counseling for Special Group      
    ศึกษาและวิเคราะห์วิถีชีวิตและปัญหาของบุคคลกลุ่ม
พิเศษต่างๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการปรับตัว หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มพิเศษ ทฤษฎีและกระบวนการให ้
คำาปรึกษา บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ให้คำาปรึกษาบุคคล
กลุ่มพิเศษ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ
0331641  ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
    Practicum in Counseling
    ฝึกกระบวนการให้คำาปรึกษา โดยเน้นการให้คำาปรึกษา
รายบุคคล การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม และการให้คำาปรึกษาครอบครัว  
ผสานความรูสู้ก่ารฝกึปฏิบตักิารใหค้ำาปรกึษาตามสถานการณจ์รงิในหอ้ง
ปฏบิติัการใหค้ำาปรกึษา เพือ่พฒันาแนวทางการใหค้ำาปรกึษาเฉพาะตน
0331642  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0)
    Internship
    ฝกึประสบการณว์ชิาชีพจิตวทิยาการใหค้ำาปรกึษาในหนว่ย
งานของรัฐ หรือเอกชน จำานวนไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง
0331651  สัมมนาทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
    Seminar in Counseling Psychology
    สัมมนาปัญหาการให้คำาปรึกษาและงานวิจัยทางด้าน
จิตวิทยาการให้คำาปรึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้ม 
การจัดบริการให้คำาปรึกษา แนวทางการให้คำาปรึกษาและการวิจัย 
ทางด้านจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 
0331661  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(0-6-3)
    ทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา
    Selected Topics in Counseling Psychology
    ศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้ 
คำาปรึกษาอย่างลุ่มลึกตามความสนใจ และนำาเสนอในรูปแบบรายงาน  
เพื่อพัฒนาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
0331691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ศกึษาคน้ควา้และทำาวจัิยทางด้านจติวทิยาการใหค้ำาปรกึษา 
สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
0331692  การค้นคว้าอิสระ  6(0-18-0)
    Independent Study
    ศึกษาประเด็นของจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา แสวงหา 
คำาตอบอย่างเจาะลึกด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่มีลำาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน  
มอีาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ เขยีนรายงานการวจิยั และผ่านการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255682

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาเอก วิชาบังคับ 3  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3
0331641 ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4) 0331642 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0)
 วิชาเอก วิชาเลือก 3  วิทยานิพนธ์ 9
0331…. ................................. 3(……..) 0331691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 9(0-27-0)
 วิทยานิพนธ์ 3
0331691 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 3(0-9-0)
  รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

แผนการศึกษา แผน ข หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6  วิชาเอก วิชาบังคับ 6
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หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0331511  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
    Research Methodology
    in Behavioral Sciences
    ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์  
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เทคนิคการกำาหนดหัวข้อ  
การกำาหนดสมมติฐาน การเก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การประมวล
ข้อมูล เครื่องมือและสถิติสำาหรับวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย
และการอ้างอิง ฝึกทำาเค้าโครงวิจัย
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วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำามาประยุกต์ในการวางแผนและออกแบบ
การวิจัยทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษาในประเด็นที่สนใจ เขียน และ 
นำาเสนอเค้าโครงวิจัย

0331513  การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5)
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    ศึกษาและวิเคราะห์ฐานคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ  
แนวทางตา่งๆ ทีใ่ชก้นัอยูท่ัว่ไปในการศกึษาประเดน็ปัญหาดา้นจติวทิยา
การใหค้ำาปรกึษา วทิยาระเบยีบวธิวีจิยั การทำาความเขา้ใจปรากฏการณ์
ทางสังคม การทบทวนวิเคราะห์องค์ความรู้ การเชื่อมโยงความรู้ในเชิง
ทฤษฎีกับคำาถามการวิจัย การออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอผลการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย 
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พลวตัของวชิาชพีจติวทิยาการใหค้ำาปรกึษา จรรยาวชิาชพี การเตรียมตวั 
เข้าสู่การเป็นนักวิชาชีพ เทคนิคพื้นฐานสำาคัญของการให้คำาปรึกษา  
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คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอผลการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย 
และฝึกปฏิบัติ 
0331521  ความเป็นนักจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5)
    Counseling Psychologist’s Attributes
    ศกึษาและวิเคราะหวิ์วฒันาการ การดำารงอยู ่อตัลกัษณแ์ละ
พลวตัของวชิาชพีจติวทิยาการใหค้ำาปรกึษา จรรยาวชิาชพี การเตรยีมตวั 
เข้าสู่การเป็นนักวิชาชีพ เทคนิคพื้นฐานสำาคัญของการให้คำาปรึกษา  
และฝึกปฏิบัติ

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 71

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 83

0331522  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
    Counseling Theories and Techniques
    ศึกษา วิเคราะห์และวิพากษ์ทฤษฎีและเทคนิคการให้ 
คำาปรึกษาของแต่ละกระบวนทัศน์ การสร้างสรรค์แนวคิดการให้ 
คำาปรึกษา โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม 
0331523  การให้คำาปรึกษารายบุคคล 3(2-2-5)
    Individual Counseling 
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการให้คำาปรกึษารายบคุคล  
วิธกีารวิเคราะหธ์รรมชาตขิองบคุคล สภาพปัญหา และบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง  
ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษารายบุคคล
0331524  การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5)
    Group Counseling      
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม  
บทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา บทบาทของสมาชิกกลุ่ม วิธีการวิเคราะห์
ธรรมชาติของกลุ่ม สภาพปัญหา และบริบทที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติ 
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 
0331531  พื้นฐานด้านจิตวิทยา 3(3-0-6)
    Foundation of Psychology
    ความเปน็มาและขอบเขตของจติวทิยา การทำาความเขา้ใจ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตามสภาพทางชีวสังคม พฤติกรรมอปกติและ
พฤตกิรรมทางสงัคม พฒันาการและวุฒิภาวะ เชาวนปั์ญญา บคุลกิภาพ  
สุขภาพจิตและการปรับตัว 
0331532  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5)
    Theories and Techniques
    of Behavior Modification
    ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำามาใช้ในการปรับ
พฤติกรรม เปรียบเทียบเทคนิคและวิธีการปรับพฤติกรรมในรูปแบบ 
ต่างๆ การวางแผน และฝึกปฏิบัติการปรับพฤติกรรม 
0331533  การประเมินทางจิตวิทยาในการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
    Psychological Assessment in Counseling 
    เทคนคิและวธิกีารประเมนิทางจติวทิยาในการใหค้ำาปรึกษา 
จรรยาบรรณของผูป้ระเมนิ การเลอืกใช้และพัฒนาเครือ่งมือใหเ้หมาะสม 
กับผู้รับบริการ 
0331625  การให้คำาปรึกษาครอบครัว 3(2-2-5)
    Family Counseling      
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนิคการให้คำาปรกึษาครอบครัว  
วิเคราะห์สภาพครอบครัว ปัญหา ความขัดแย้ง และความรุนแรงที่ 
เกิดขึ้นในครอบครัว การให้ความช่วยเหลือครอบครัว ฝึกปฏิบัติการให้
คำาปรึกษาครอบครัว
0331626  การให้คำาปรึกษาในองค์การ 3(2-2-5)
    Organizational Counseling
    ศึกษาและวิเคราะห์ วิวัฒนาการขององค์การตั้งแต่อดีต  
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ความต้องการและปัญหาพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การ การเลือกใช้เทคนิคการให้คำาปรึกษาที่เหมาะสม 
เพื่อการป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใน
องค์การ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาในองค์การ
0331627  การให้คำาปรึกษาชุมชน 3(2-2-5)
    Community Counseling
    ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างและปัญหาชุมชน เพื่อ
ทำาความเข้าใจชุมชน สามารถนำากระบวนการให้คำาปรึกษามาใช้เพื่อ
การป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
ของชุมชน ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาชุมชน

0331628  การให้คำาปรึกษาอาชีพ 3(2-2-5)
    Career Counseling      
    ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ แนวโน้ม
ของอาชีพในอนาคต กระบวนการและเทคนิคการให้คำาปรึกษาด้าน
อาชีพ เพื่อการวางแผนตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ และการแสวงหาความ
ก้าวหน้าในอาชีพ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาอาชีพ
0331629  การให้คำาปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ 3(2-2-5)
    Counseling for Special Group      
    ศึกษาและวิเคราะห์วิถีชีวิตและปัญหาของบุคคลกลุ่ม
พิเศษต่างๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการปรับตัว หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มพิเศษ ทฤษฎีและกระบวนการให ้
คำาปรึกษา บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ให้คำาปรึกษาบุคคล
กลุ่มพิเศษ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ
0331641  ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
    Practicum in Counseling
    ฝึกกระบวนการให้คำาปรึกษา โดยเน้นการให้คำาปรึกษา
รายบุคคล การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม และการให้คำาปรึกษาครอบครัว  
ผสานความรูสู้ก่ารฝึกปฏิบตักิารใหค้ำาปรกึษาตามสถานการณจ์ริงในหอ้ง
ปฏบิตักิารใหค้ำาปรึกษา เพือ่พฒันาแนวทางการให้คำาปรกึษาเฉพาะตน
0331642  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0)
    Internship
    ฝกึประสบการณว์ชิาชพีจติวทิยาการใหค้ำาปรกึษาในหนว่ย
งานของรัฐ หรือเอกชน จำานวนไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง
0331651  สัมมนาทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
    Seminar in Counseling Psychology
    สัมมนาปัญหาการให้คำาปรึกษาและงานวิจัยทางด้าน
จิตวิทยาการให้คำาปรึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้ม 
การจัดบริการให้คำาปรึกษา แนวทางการให้คำาปรึกษาและการวิจัย 
ทางด้านจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 
0331661  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(0-6-3)
    ทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา
    Selected Topics in Counseling Psychology
    ศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้ 
คำาปรึกษาอย่างลุ่มลึกตามความสนใจ และนำาเสนอในรูปแบบรายงาน  
เพื่อพัฒนาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
0331691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ศกึษาคน้ควา้และทำาวจิยัทางดา้นจติวทิยาการใหค้ำาปรกึษา 
สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
0331692  การค้นคว้าอิสระ  6(0-18-0)
    Independent Study
    ศึกษาประเด็นของจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา แสวงหา 
คำาตอบอย่างเจาะลึกด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่มีลำาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน  
มอีาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ เขยีนรายงานการวจิยั และผ่านการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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0331522  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
    Counseling Theories and Techniques
    ศึกษา วิเคราะห์และวิพากษ์ทฤษฎีและเทคนิคการให้ 
คำาปรึกษาของแต่ละกระบวนทัศน์ การสร้างสรรค์แนวคิดการให้ 
คำาปรึกษา โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม 
0331523  การให้คำาปรึกษารายบุคคล 3(2-2-5)
    Individual Counseling 
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษารายบุคคล  
วธิกีารวเิคราะหธ์รรมชาตขิองบคุคล สภาพปัญหา และบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง  
ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษารายบุคคล
0331524  การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 3(2-2-5)
    Group Counseling      
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษาแบบกลุ่ม  
บทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา บทบาทของสมาชิกกลุ่ม วิธีการวิเคราะห์
ธรรมชาติของกลุ่ม สภาพปัญหา และบริบทท่ีเกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติ 
การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม 
0331531  พื้นฐานด้านจิตวิทยา 3(3-0-6)
    Foundation of Psychology
    ความเปน็มาและขอบเขตของจติวิทยา การทำาความเขา้ใจ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตามสภาพทางชีวสังคม พฤติกรรมอปกติและ
พฤตกิรรมทางสงัคม พฒันาการและวฒุภิาวะ เชาวนป์ญัญา บคุลกิภาพ  
สุขภาพจิตและการปรับตัว 
0331532  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม 3(2-2-5)
    Theories and Techniques
    of Behavior Modification
    ศึกษา วิเคราะห์ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำามาใช้ในการปรับ
พฤติกรรม เปรียบเทียบเทคนิคและวิธีการปรับพฤติกรรมในรูปแบบ 
ต่างๆ การวางแผน และฝึกปฏิบัติการปรับพฤติกรรม 
0331533  การประเมินทางจิตวิทยาในการให้คำาปรึกษา 3(3-0-6)
    Psychological Assessment in Counseling 
    เทคนคิและวิธกีารประเมินทางจติวิทยาในการใหค้ำาปรกึษา 
จรรยาบรรณของผูป้ระเมนิ การเลอืกใชแ้ละพฒันาเครือ่งมอืใหเ้หมาะสม 
กับผู้รับบริการ 
0331625  การให้คำาปรึกษาครอบครัว 3(2-2-5)
    Family Counseling      
    ทฤษฎ ีกระบวนการ และเทคนคิการใหค้ำาปรกึษาครอบครวั  
วิเคราะห์สภาพครอบครัว ปัญหา ความขัดแย้ง และความรุนแรงที่ 
เกิดขึ้นในครอบครัว การให้ความช่วยเหลือครอบครัว ฝึกปฏิบัติการให้
คำาปรึกษาครอบครัว
0331626  การให้คำาปรึกษาในองค์การ 3(2-2-5)
    Organizational Counseling
    ศึกษาและวิเคราะห์ วิวัฒนาการขององค์การตั้งแต่อดีต  
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ความต้องการและปัญหาพฤติกรรม
ของบุคคลในองค์การ การเลือกใช้เทคนิคการให้คำาปรึกษาที่เหมาะสม 
เพื่อการป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใน
องค์การ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาในองค์การ
0331627  การให้คำาปรึกษาชุมชน 3(2-2-5)
    Community Counseling
    ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างและปัญหาชุมชน เพื่อ
ทำาความเข้าใจชุมชน สามารถนำากระบวนการให้คำาปรึกษามาใช้เพ่ือ
การป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
ของชุมชน ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาชุมชน

0331628  การให้คำาปรึกษาอาชีพ 3(2-2-5)
    Career Counseling      
    ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ แนวโน้ม
ของอาชีพในอนาคต กระบวนการและเทคนิคการให้คำาปรึกษาด้าน
อาชีพ เพื่อการวางแผนตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ และการแสวงหาความ
ก้าวหน้าในอาชีพ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาอาชีพ
0331629  การให้คำาปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ 3(2-2-5)
    Counseling for Special Group      
    ศึกษาและวิเคราะห์วิถีชีวิตและปัญหาของบุคคลกลุ่ม
พิเศษต่างๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการปรับตัว หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มพิเศษ ทฤษฎีและกระบวนการให ้
คำาปรึกษา บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้ให้คำาปรึกษาบุคคล
กลุ่มพิเศษ ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาบุคคลกลุ่มพิเศษ
0331641  ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
    Practicum in Counseling
    ฝึกกระบวนการให้คำาปรึกษา โดยเน้นการให้คำาปรึกษา
รายบุคคล การให้คำาปรึกษาแบบกลุ่ม และการให้คำาปรึกษาครอบครัว  
ผสานความรูสู้ก่ารฝกึปฏิบัตกิารใหค้ำาปรกึษาตามสถานการณจ์รงิในหอ้ง
ปฏบิติัการใหค้ำาปรกึษา เพือ่พฒันาแนวทางการใหค้ำาปรกึษาเฉพาะตน
0331642  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0)
    Internship
    ฝกึประสบการณว์ชิาชีพจิตวทิยาการใหค้ำาปรกึษาในหนว่ย
งานของรัฐ หรือเอกชน จำานวนไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง
0331651  สัมมนาทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 3(1-4-4)
    Seminar in Counseling Psychology
    สัมมนาปัญหาการให้คำาปรึกษาและงานวิจัยทางด้าน
จิตวิทยาการให้คำาปรึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ แนวโน้ม 
การจัดบริการให้คำาปรึกษา แนวทางการให้คำาปรึกษาและการวิจัย 
ทางด้านจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา 
0331661  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(0-6-3)
    ทางจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา
    Selected Topics in Counseling Psychology
    ศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้ 
คำาปรึกษาอย่างลุ่มลึกตามความสนใจ และนำาเสนอในรูปแบบรายงาน  
เพื่อพัฒนาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
0331691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
    ศกึษาคน้ควา้และทำาวจัิยทางด้านจิตวทิยาการใหค้ำาปรกึษา 
สามารถตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลั่นกรอง หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
0331692  การค้นคว้าอิสระ  6(0-18-0)
    Independent Study
    ศึกษาประเด็นของจิตวิทยาการให้คำาปรึกษา แสวงหา 
คำาตอบอย่างเจาะลึกด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่มีลำาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน  
มอีาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ เขยีนรายงานการวจิยั และผ่านการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 111



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
111มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556110

ปรัญญา
 บูรณาการองค์ความรู้ นำาไปสู่การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1 เป็นผู้มีความรู้ระดับสูงที่มีแนวความคิดในการวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการและการดำาเนินงานเชิงระบบ สามารถบูรณาการ 
   ความรู้ด้านต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม กายภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีในการผลิตและการแปรรูปและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   กับผลิตผลทางการเกษตรและการพัฒนาชุมชน เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการและการดำาเนินการ รวมทั้งใช้ในการ 
   ดำาเนินงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตรตามหลักการเกษตรยั่งยืนและปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2553

ก. หมวดวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

 - วิชาเอกเลือก

 -  รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าตามความเห็นของอาจารย์ประจำาวิชา

    ที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก

 - วิชาเอกบังคับ

 - รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

ข. วิทยานิพนธ์

ค. รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจำานวนหน่วยกิตขั้นต่ำาของหลักสูตร

รายวิชา
ก. หมวดวิชาเอก
  วิชาเอกบังคับ 15 หน่วยกิต
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
  ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6)
  ที่ยั่งยืน 
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับ 3(2-3-4)
  การจัดการทรัพยากรการเกษตร 
0405541 สัมมนา/ กรณีศึกษา        (ไม่นับหน่วยกิต) 1(1-0-2) 
  วิชาเอกเลือก             ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
0405513 การวิเคราะห์และประเมินระบบเกษตรยั่งยืน 3(2-3-4)
0405514 สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(2-3-4)
0405515 การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3(2-3-4)
0405516 การจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)

0405517 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(3-0-6)
0405518 การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)
0405519 การวางแผนการใช้ที่ดิน 3(2-3-4)
0405522 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6)
0405523 กฎหมายการเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
  และสิ่งแวดล้อม
0405524 สิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(2-3-4)
0405533 การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 3(2-3-4)
0405534 ชุมชน ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-3-4)
  และการอนุรักษ์ และ/หรือ รายวิชาในคณะหรือสาขาวิชา 
  อื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ 
  สถาบันการศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยทักษิณรับรอง ตาม 
  ข้อเสนอแนะของอาจารย์หรือกรรมการที่ปรึกษา
ข. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)
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                                À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ ·ºπ ° (2)
1. «‘™“æ◊Èπ∞“π 9
2. «‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21

- °≈ÿà¡«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15
- °≈ÿà¡«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6

3. «‘∑¬“π‘æπ∏å 12
®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 42

§≥–«‘∑¬“°“√ ÿ¢¿“æ·≈–°“√°’Ã“

ª√—™≠“
∫Ÿ√≥“°“√Õß§å§«“¡√Ÿâ„π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ ¥â«¬ªí≠≠“·≈–®√‘¬∏√√¡ π”‰ª Ÿà°“√ √â“ß —ß§¡ ÿ¢¿“æ

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ “¢“°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥– ¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥«‘‡§√“–Àå‡™‘ß√–∫∫Õ¬à“ß √â“ß √√§å
3. ¡’§«“¡ “¡“√∂∑“ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ¥â“π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ
4. ‡ªìπºŸâπÌ“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ  “¢“°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.».2548 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√·ºπ ° (2) ®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡

μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 42 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√¥—ßπ’È

   À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.».2548

·ºπ°“√‡√’¬πÀ≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“§≥‘μ»“ μ√å À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.». 2549 ·∫∫ ° ·∫∫ ° 1

√–¥—∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 9 Àπà«¬°‘μ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2  9 Àπà«¬°‘μ

™—Èπ «‘∑¬“π‘æπ∏å 9 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9
ªï∑’Ë 1 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0) 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0)

√–¥—∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 9 Àπà«¬°‘μ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2  9 Àπà«¬°‘μ

™—Èπ «‘∑¬“π‘æπ∏å 9 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9
ªï∑’Ë 2 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0) 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0)

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π 9 Àπà«¬°‘μ
0504512  —ß§¡»“ μ√å·≈–æƒμ‘°√√¡»“ μ√å ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504513 √–∫“¥«‘∑¬“¢—Èπ Ÿß 3(2-2-5)
0504531  ∂‘μ‘·≈–°“√«‘®—¬„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)

À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
0504511 √–∫∫ ÿ¢¿“æ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-6)
0504614 ‡»√…∞»“ μ√å ÿ¢¿“æ 3(3-0-6)
0504622 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504624 °“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504632 °“√ —¡¡π“ª√–‡¥Áπ°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ 1(0-3-0)
0504641 ªØ‘∫—μ‘°“√°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ 2(1-3-2)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°  ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ

0504615 √–∫∫ “√ π‡∑»„π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504616 °“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504623 °“√®—¥°“√°“√‡ß‘π°“√§≈—ß„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(3-0-6)
0504625 °“√æ—≤π“Õß§å°√·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504626 °ÆÀ¡“¬¡À“™π°—∫°“√∫√‘À“√¿“§√—∞ 3(3-0-6)

„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ
0504627 °“√°√–®“¬Õ”π“®„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504628 °“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504633 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
0504634 °“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—μ‘°“√·∫∫¡’ à«π√à«¡ 3(2-2-5)
0504635 °“√æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬ 3(2-2-5)
0504642 °“√»÷°…“§âπ§«â“Õ‘ √– 3(0-12-0)

«‘∑¬“π‘æπ∏å 12 Àπà«¬°‘μ
0504651 «‘∑¬“π‘æπ∏å 12(0-36-0)

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559112



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558112

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน (วิทยาเขตพัทลุง)   
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)
วิชาเอก การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 9  วิชาบังคับ 7
	 0405511	 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)	 0405521	 การจัดการระบบนิเวศเกษตร	 3(2-3-4)
	 0405512	 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ	 3(2-3-4)	 0405532	 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับ	 3(2-3-4)
	 	 ทรัพยากรการเกษตรที่ยั่งยึน	 	 	 การจัดการทรัพยากรการเกษตร
	 0405531	 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)	 0405541	 สัมมนา	/	กรณีศึกษา	 1(1-0-2)
  วิชาเอกเลือก 3  วิชาเลือก 6
..............	 วิชาเลือก	 3(...........)	 ..............	 วิชาเลือก	 3(...........)
	 	 	 	 ..............	 วิชาเลือก	 3(...........)

  รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 13

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 6  วิทยานิพนธ์ 6
	 0405651	 วิทยานิพนธ์	1	 6(0-18-0)	 0405652	 วิทยานิพนธ์	2		 6(0-18-0)

  รวมหน่วยกิต 6  รวมหน่วยกิต 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน (วิทยาเขตพัทลุง)   
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคพิเศษ)
วิชาเอก การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน หน่วยกิต    
  วิชาเอกเลือก 6    
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(...........)	 	 	 	
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(...........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 6

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาเอก 1  วิทยานิพนธ์ 6
	 0405541	 สัมมนา	/	กรณีศึกษา	 1(1-0-2)	 0405652	 วิทยานิพนธ์		(ครั้งที่	2)	 6(0-18-0)
  วิทยานิพนธ์ 6    
 0405651	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 6(0-18-0)	 	 	  

  รวมหน่วยกิต 7  รวมหน่วยกิต 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 9   6
	 0405511	 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน	 3(3-0-6)	 0405521	 การจัดการระบบนิเวศเกษตร	 3(2-3-4)
	 0405512	 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ	 3(2-3-4)	 0405532	 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับการ	 3(2-3-4)
	 	 ทรัพยากรการเกษตรที่ยั่งยึน	 	 	 จัดการทรัพยากรการเกษตร	
	 0405531	 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน	 3(3-0-6)	 	
     วิชาเลือก 3
	 	 	 	 ..............	 วิชาเลือก	 3(...........)

  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 113



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
113มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 111

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
 วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 6
 ………………………………
 ………………………………
  รวมหน่วยกิต   13

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 ……………………………………
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)

  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและ 3(3-0-6)
 การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 …………………………………….
  รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคพิเศษ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
 การเกษตรที่ยั่งยืน
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56
 วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 6
 ………………………………..
 …………………..……………
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   7

 หมวดวิชาเอกบังคับ
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
  Sustainable Agricultural Resources
  Management
  มโนทศันแ์ละทฤษฎดีา้นการจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้
ทางดา้นกายภาพ ชวีภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐสงัคม การบูรณาการรปู
แบบ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร
อย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การวางแผน การจัดการ และการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
  ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน   
  Research Methodology for Sustainable
  Agricultural Resources  Management
  การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบม ี
สว่นรว่ม หลกัการและระเบยีบวธีิการวจัิยทีเ่ก่ียวกับการจัดการทรพัยากร 
การเกษตรอยา่งยัง่ยนื การวเิคราะหป์ญัหาเพือ่กำาหนดหวัข้องานวจิยั วธิี
การรวบรวมขอ้มลูเพือ่วางแผนการวจัิย การกำาหนดตวัอยา่ง และเทคนคิ
วิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิเคราะห์ผลการวิจัย การจัดทำา
รายงานเพื่อการนำาเสนอในการประชุม และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 111

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
 วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 6
 ………………………………
 ………………………………
  รวมหน่วยกิต   13

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 ……………………………………
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)

  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและ 3(3-0-6)
 การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 …………………………………….
  รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคพิเศษ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
 การเกษตรที่ยั่งยืน
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56
 วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 6
 ………………………………..
 …………………..……………
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   7

 หมวดวิชาเอกบังคับ
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
  Sustainable Agricultural Resources
  Management
  มโนทศันแ์ละทฤษฎดีา้นการจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้
ทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐสงัคม การบรูณาการรปู
แบบ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร
อย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การวางแผน การจัดการ และการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
  ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน   
  Research Methodology for Sustainable
  Agricultural Resources  Management
  การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบมี 
สว่นรว่ม หลกัการและระเบยีบวธีิการวจัิยทีเ่ก่ียวกับการจัดการทรพัยากร 
การเกษตรอยา่งยัง่ยนื การวเิคราะหป์ญัหาเพือ่กำาหนดหวัข้องานวจิยั วธิี
การรวบรวมขอ้มลูเพือ่วางแผนการวจัิย การกำาหนดตวัอยา่ง และเทคนคิ
วิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิเคราะห์ผลการวิจัย การจัดทำา
รายงานเพื่อการนำาเสนอในการประชุม และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 111

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
 วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 6
 ………………………………
 ………………………………
  รวมหน่วยกิต   13

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 ……………………………………
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)

  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและ 3(3-0-6)
 การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 …………………………………….
  รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคพิเศษ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
 การเกษตรที่ยั่งยืน
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56
 วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 6
 ………………………………..
 …………………..……………
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   7

 หมวดวิชาเอกบังคับ
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
  Sustainable Agricultural Resources
  Management
  มโนทศันแ์ละทฤษฎดีา้นการจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้
ทางด้านกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และเศรษฐสังคม การบรูณาการรูป
แบบ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร
อย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การวางแผน การจัดการ และการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
  ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน   
  Research Methodology for Sustainable
  Agricultural Resources  Management
  การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบมี 
สว่นรว่ม หลกัการและระเบยีบวธิกีารวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัการทรพัยากร 
การเกษตรอยา่งยัง่ยนื การวเิคราะหป์ญัหาเพือ่กำาหนดหวัขอ้งานวจัิย วธีิ
การรวบรวมขอ้มลูเพือ่วางแผนการวิจยั การกำาหนดตวัอยา่ง และเทคนคิ
วิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิเคราะห์ผลการวิจัย การจัดทำา
รายงานเพื่อการนำาเสนอในการประชุม และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556112

0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
  Agroecosystem  Management
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนิเวศวิทยาการเกษตร และระบบ
นเิวศเกษตรเขตรอ้นชืน้ วิเคราะห์โครงสรา้งและการทำาหนา้ทีข่องสรรพ
สิง่ในระบบนเิวศเกษตร หลกัคดิการจดัการทรพัยากรเกษตรอยา่งยัง่ยนื
บนฐานนเิวศวทิยา กรณศีกึษาเกีย่วกบัระบบการผลติทางการเกษตรใน
ภูมินิเวศ ภูมิสังคมที่แตกต่าง และแนวทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
สู่ความยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
  การเกษตรที่ยั่งยืน   
  Sufficiency Economy and Sustainable
  Agricultural Development
   นยิามและความหมายของการพฒันาของการเกษตรทีย่ัง่ยนื 
วิวัฒนาการการเกษตรรูปแบบต่างๆ ของระบบเกษตรยั่งยืน ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง การประยกุตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งในระดับมหภาค จุลภาค และการ
ผลิตระดับไร่นา/ครัวเรือน และวิสาหกิจ
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับ 3(2-3-4)
  การจัดการทรัพยากรการเกษตร   
  Technology and Local Wisdom for
  Agricultural  Resources  Management
   มโนทัศน์ หลักการ ระบบ กลไก กระบวนการ การพัฒนา 
และการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และ
เศรษฐสังคม และสอดคล้องกับคุณค่าทางนิเวศวิทยา และวิถีชุมชน
 หมวดวิชาเอกเลือก
0405513   การวิเคราะห์และประเมินระบบเกษตรยั่งยืน 3(2-3-4)
  Analysis and Assessment of Sustainable
  Agricultural Systems
   การประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การ
วางแผน เทคนิควิธีการการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผล 
เทคนคิในการสรา้งแบบจำาลองของระบบซบัซอ้นโดยเฉพาะระบบเกษตร     
ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะ
สม การประยกุตใ์ชแ้บบจำาลองช่วยในการตดัสนิใจในการใชร้ะบบเกษตร
ยั่งยืน
0405514 สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(2-3-4)
      Information System for Agricultural
  Resources Management
              ความหมายและบทบาทของสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร คุณสมบัติและขอบเขตของสารสนเทศในการจัดการ
ทรพัยากรเกษตร แหลง่ของสารสนเทศเพ่ือการจดัการทรพัยากรเกษตร 
การใชส้ารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรเกษตร เพือ่การวางแผนการ
ผลิตและเพื่อการจัดการการผลิตเข้าสู่ตลาด
0405515 การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3(2-3-4)
  Community Learning Center Management
   แนวคิด แนวทาง และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน แนวคิดและกระบวนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับ
ฟาร์ม การจดัเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรู ้และการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน 
การจัดการศูนย์เรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

0405516 การจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
  Agribusiness Management
   แนวคิดการจัดการธุรกิจการเกษตร ระบบธุรกิจการเกษตร 
ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ การ
จัดการของผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร องค์การและการจัดการองค์การ
การตลาดการเงิน การผลิต/การปฏิบัติการ และทรัพยากรมนุษย์ โดย
คำานึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร 
คณุธรรม จรยิธรรม สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจัดการทรพัยากรเกษตร
อย่างยั่งยืน 
0405517 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
  ทรัพยากรเกษตร 
  Utilization of Technology for Agricultural
  Resources Management
             ความหมาย ความสำาคัญและประเภทของเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการทรพัยากรเกษตร ข้อควรพจิารณาในการใช้เทคโนโลยเีพือ่การ
จดัการทรพัยากรเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศและอืน่ๆในการวางแผน
การจดัการทรพัยากร เทคโนโลยเีพือ่การจดัการทรพัยากรในการผลติพืช
และสัตว์ เทคโนโลยีใน การอนุรักษ์ดินและน้ำา
0405518   การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)
             Management of Agricultural
  Production Factors
  ประเภทของปจัจยัการผลติทางการเกษตร ความสำาคญัและ
ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิตทางการ
เกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตพืชเชิงเดี่ยว พืชหมุนเวียน พืชผสม
ผสาน การจัดการปจัจัยการผลติสตัวเ์ชงิพาณชิย ์ผลติสตัวข์องเกษตรกร
รายยอ่ย ปญัหาเก่ียวกับปัจจัยการผลติทางการเกษตร ทางเลอืกในการ
จัดการปัจจัย
0405519 การวางแผนการใช้ที่ดิน 3(2-3-4)
               Land Use Planning
          คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการ
วางแผนการใช้ที่ดิน หลักการพ้ืนฐานของการวางแผนการใช้ท่ีดิน 
กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ระบบข้อมูลและโปรแกรมสำาเร็จรูป
ในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงระบบและเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมของแผนการใช้ที่ดิน ข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติการในการดำาเนินการ
วางแผนการใช้ที่ดิน 
0405522 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6)
  Human Ecology
   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม เนน้ทางดา้นกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และเศรษฐสงัคม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอื่น ได้แก่ โครงสร้างประชากร การกระจายประชากร 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม และพฤตกิรรมมนษุย ์การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ การประยุกต์นิเวศวิทยามนุษย์กับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
  Agroecosystem  Management
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนิเวศวิทยาการเกษตร และระบบ
นเิวศเกษตรเขตรอ้นชืน้ วเิคราะหโ์ครงสรา้งและการทำาหนา้ทีข่องสรรพ
สิง่ในระบบนเิวศเกษตร หลกัคดิการจดัการทรพัยากรเกษตรอยา่งยัง่ยนื
บนฐานนเิวศวทิยา กรณศีกึษาเก่ียวกับระบบการผลติทางการเกษตรใน
ภูมินิเวศ ภูมิสังคมที่แตกต่าง และแนวทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
สู่ความยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
  การเกษตรที่ยั่งยืน   
  Sufficiency Economy and Sustainable
  Agricultural Development
   นยิามและความหมายของการพฒันาของการเกษตรทีย่ัง่ยนื 
วิวัฒนาการการเกษตรรูปแบบต่างๆ ของระบบเกษตรยั่งยืน ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง การประยกุตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งในระดับมหภาค จุลภาค และการ
ผลิตระดับไร่นา/ครัวเรือน และวิสาหกิจ
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับ 3(2-3-4)
  การจัดการทรัพยากรการเกษตร   
  Technology and Local Wisdom for
  Agricultural  Resources  Management
   มโนทัศน์ หลักการ ระบบ กลไก กระบวนการ การพัฒนา 
และการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และ
เศรษฐสังคม และสอดคล้องกับคุณค่าทางนิเวศวิทยา และวิถีชุมชน
 หมวดวิชาเอกเลือก
0405513   การวิเคราะห์และประเมินระบบเกษตรยั่งยืน 3(2-3-4)
  Analysis and Assessment of Sustainable
  Agricultural Systems
   การประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การ
วางแผน เทคนิควิธีการการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผล 
เทคนคิในการสรา้งแบบจำาลองของระบบซบัซอ้นโดยเฉพาะระบบเกษตร     
ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะ
สม การประยกุตใ์ชแ้บบจำาลองชว่ยในการตดัสนิใจในการใชร้ะบบเกษตร
ยั่งยืน
0405514 สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(2-3-4)
      Information System for Agricultural
  Resources Management
              ความหมายและบทบาทของสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร คุณสมบัติและขอบเขตของสารสนเทศในการจัดการ
ทรพัยากรเกษตร แหลง่ของสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรพัยากรเกษตร 
การใช้สารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรเกษตร เพือ่การวางแผนการ
ผลิตและเพื่อการจัดการการผลิตเข้าสู่ตลาด
0405515 การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3(2-3-4)
  Community Learning Center Management
   แนวคิด แนวทาง และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน แนวคิดและกระบวนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับ
ฟารม์ การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู้ชมุชน 
การจัดการศูนย์เรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

0405516 การจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
  Agribusiness Management
   แนวคิดการจัดการธุรกิจการเกษตร ระบบธุรกิจการเกษตร 
ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ การ
จัดการของผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร องค์การและการจัดการองค์การ
การตลาดการเงิน การผลิต/การปฏิบัติการ และทรัพยากรมนุษย์ โดย
คำานึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร 
คุณธรรม จริยธรรม สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจดัการทรัพยากรเกษตร
อย่างยั่งยืน 
0405517 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
  ทรัพยากรเกษตร 
  Utilization of Technology for Agricultural
  Resources Management
             ความหมาย ความสำาคัญและประเภทของเทคโนโลยีเพื่อ
การจดัการทรพัยากรเกษตร ขอ้ควรพจิารณาในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การ
จดัการทรพัยากรเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศและอืน่ๆในการวางแผน
การจดัการทรัพยากร เทคโนโลยีเพือ่การจดัการทรัพยากรในการผลิตพืช
และสัตว์ เทคโนโลยีใน การอนุรักษ์ดินและน้ำา
0405518   การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)
             Management of Agricultural
  Production Factors
  ประเภทของปจัจยัการผลติทางการเกษตร ความสำาคญัและ
ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิตทางการ
เกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตพืชเชิงเดี่ยว พืชหมุนเวียน พืชผสม
ผสาน การจดัการปจัจยัการผลติสตัวเ์ชงิพาณชิย ์ผลติสตัวข์องเกษตรกร
รายยอ่ย ปญัหาเกีย่วกบัปจัจยัการผลติทางการเกษตร ทางเลอืกในการ
จัดการปัจจัย
0405519 การวางแผนการใช้ที่ดิน 3(2-3-4)
               Land Use Planning
          คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการ
วางแผนการใช้ท่ีดิน หลักการพ้ืนฐานของการวางแผนการใช้ท่ีดิน 
กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ระบบข้อมูลและโปรแกรมสำาเร็จรูป
ในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงระบบและเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมของแผนการใช้ที่ดิน ข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติการในการดำาเนินการ
วางแผนการใช้ที่ดิน 
0405522 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6)
  Human Ecology
   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม เนน้ทางดา้นกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และเศรษฐสงัคม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอื่น ได้แก่ โครงสร้างประชากร การกระจายประชากร 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม และพฤตกิรรมมนษุย ์การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ การประยุกต์นิเวศวิทยามนุษย์กับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556112

0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
  Agroecosystem  Management
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนิเวศวิทยาการเกษตร และระบบ
นเิวศเกษตรเขตร้อนชืน้ วิเคราะห์โครงสรา้งและการทำาหนา้ทีข่องสรรพ
สิง่ในระบบนเิวศเกษตร หลกัคดิการจดัการทรพัยากรเกษตรอยา่งยัง่ยนื
บนฐานนเิวศวทิยา กรณศีกึษาเกีย่วกบัระบบการผลติทางการเกษตรใน
ภูมินิเวศ ภูมิสังคมที่แตกต่าง และแนวทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
สู่ความยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
  การเกษตรที่ยั่งยืน   
  Sufficiency Economy and Sustainable
  Agricultural Development
   นยิามและความหมายของการพฒันาของการเกษตรทีย่ัง่ยนื 
วิวัฒนาการการเกษตรรูปแบบต่างๆ ของระบบเกษตรยั่งยืน ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง การประยกุตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งในระดับมหภาค จุลภาค และการ
ผลิตระดับไร่นา/ครัวเรือน และวิสาหกิจ
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับ 3(2-3-4)
  การจัดการทรัพยากรการเกษตร   
  Technology and Local Wisdom for
  Agricultural  Resources  Management
   มโนทัศน์ หลักการ ระบบ กลไก กระบวนการ การพัฒนา 
และการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และ
เศรษฐสังคม และสอดคล้องกับคุณค่าทางนิเวศวิทยา และวิถีชุมชน
 หมวดวิชาเอกเลือก
0405513   การวิเคราะห์และประเมินระบบเกษตรยั่งยืน 3(2-3-4)
  Analysis and Assessment of Sustainable
  Agricultural Systems
   การประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การ
วางแผน เทคนิควิธีการการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผล 
เทคนคิในการสรา้งแบบจำาลองของระบบซบัซอ้นโดยเฉพาะระบบเกษตร     
ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะ
สม การประยกุตใ์ช้แบบจำาลองช่วยในการตดัสนิใจในการใชร้ะบบเกษตร
ยั่งยืน
0405514 สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(2-3-4)
      Information System for Agricultural
  Resources Management
              ความหมายและบทบาทของสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร คุณสมบัติและขอบเขตของสารสนเทศในการจัดการ
ทรพัยากรเกษตร แหลง่ของสารสนเทศเพ่ือการจดัการทรพัยากรเกษตร 
การใชส้ารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรเกษตร เพือ่การวางแผนการ
ผลิตและเพื่อการจัดการการผลิตเข้าสู่ตลาด
0405515 การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3(2-3-4)
  Community Learning Center Management
   แนวคิด แนวทาง และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน แนวคิดและกระบวนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับ
ฟาร์ม การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน 
การจัดการศูนย์เรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

0405516 การจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
  Agribusiness Management
   แนวคิดการจัดการธุรกิจการเกษตร ระบบธุรกิจการเกษตร 
ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ การ
จัดการของผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร องค์การและการจัดการองค์การ
การตลาดการเงิน การผลิต/การปฏิบัติการ และทรัพยากรมนุษย์ โดย
คำานึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร 
คณุธรรม จรยิธรรม สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจัดการทรพัยากรเกษตร
อย่างยั่งยืน 
0405517 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
  ทรัพยากรเกษตร 
  Utilization of Technology for Agricultural
  Resources Management
             ความหมาย ความสำาคัญและประเภทของเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการทรพัยากรเกษตร ข้อควรพจิารณาในการใช้เทคโนโลยเีพือ่การ
จดัการทรพัยากรเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศและอืน่ๆในการวางแผน
การจดัการทรพัยากร เทคโนโลยเีพือ่การจดัการทรพัยากรในการผลิตพืช
และสัตว์ เทคโนโลยีใน การอนุรักษ์ดินและน้ำา
0405518   การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)
             Management of Agricultural
  Production Factors
  ประเภทของปจัจยัการผลติทางการเกษตร ความสำาคญัและ
ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิตทางการ
เกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตพืชเชิงเดี่ยว พืชหมุนเวียน พืชผสม
ผสาน การจัดการปจัจัยการผลติสตัวเ์ชงิพาณชิย ์ผลติสตัวข์องเกษตรกร
รายยอ่ย ปญัหาเก่ียวกับปจัจัยการผลติทางการเกษตร ทางเลอืกในการ
จัดการปัจจัย
0405519 การวางแผนการใช้ที่ดิน 3(2-3-4)
               Land Use Planning
          คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการ
วางแผนการใช้ที่ดิน หลักการพ้ืนฐานของการวางแผนการใช้ท่ีดิน 
กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ระบบข้อมูลและโปรแกรมสำาเร็จรูป
ในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงระบบและเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมของแผนการใช้ที่ดิน ข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติการในการดำาเนินการ
วางแผนการใช้ที่ดิน 
0405522 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6)
  Human Ecology
   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม เนน้ทางดา้นกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และเศรษฐสงัคม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอื่น ได้แก่ โครงสร้างประชากร การกระจายประชากร 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม และพฤตกิรรมมนษุย ์การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ การประยุกต์นิเวศวิทยามนุษย์กับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559114
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คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
 วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 6
 ………………………………
 ………………………………
  รวมหน่วยกิต   13

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 ……………………………………
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)

  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและ 3(3-0-6)
 การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 …………………………………….
  รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคพิเศษ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
 การเกษตรที่ยั่งยืน
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56
 วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 6
 ………………………………..
 …………………..……………
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   7

 หมวดวิชาเอกบังคับ
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
  Sustainable Agricultural Resources
  Management
  มโนทัศนแ์ละทฤษฎดีา้นการจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้
ทางดา้นกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และเศรษฐสงัคม การบูรณาการรปู
แบบ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร
อย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การวางแผน การจัดการ และการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
  ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน   
  Research Methodology for Sustainable
  Agricultural Resources  Management
  การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบม ี
สว่นรว่ม หลกัการและระเบยีบวธิกีารวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัการทรพัยากร 
การเกษตรอยา่งยัง่ยนื การวเิคราะหป์ญัหาเพือ่กำาหนดหวัขอ้งานวจิยั วธิี
การรวบรวมข้อมูลเพือ่วางแผนการวิจยั การกำาหนดตวัอยา่ง และเทคนคิ
วิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิเคราะห์ผลการวิจัย การจัดทำา
รายงานเพื่อการนำาเสนอในการประชุม และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
 วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 6
 ………………………………
 ………………………………
  รวมหน่วยกิต   13

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 ……………………………………
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)

  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและ 3(3-0-6)
 การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 …………………………………….
  รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคพิเศษ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
 การเกษตรที่ยั่งยืน
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56
 วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 6
 ………………………………..
 …………………..……………
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   7

 หมวดวิชาเอกบังคับ
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
  Sustainable Agricultural Resources
  Management
  มโนทัศนแ์ละทฤษฎดีา้นการจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้
ทางดา้นกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และเศรษฐสงัคม การบูรณาการรปู
แบบ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร
อย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การวางแผน การจัดการ และการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
  ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน   
  Research Methodology for Sustainable
  Agricultural Resources  Management
  การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบมี 
สว่นรว่ม หลกัการและระเบยีบวธิกีารวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัการทรพัยากร 
การเกษตรอยา่งยัง่ยนื การวเิคราะหป์ญัหาเพือ่กำาหนดหวัขอ้งานวจิยั วธิี
การรวบรวมข้อมูลเพือ่วางแผนการวิจยั การกำาหนดตวัอยา่ง และเทคนคิ
วิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิเคราะห์ผลการวิจัย การจัดทำา
รายงานเพื่อการนำาเสนอในการประชุม และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
 วิชาเอกเลือก  6 หน่วยกิต 6
 ………………………………
 ………………………………
  รวมหน่วยกิต   13

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-3-4)
 สำาหรับการจัดการทรัพยากรการเกษตร
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 ……………………………………
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)

  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและ 3(3-0-6)
 การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
 วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 3
 …………………………………….
  รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   6

แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคพิเศษ)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
 ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
 การเกษตรที่ยั่งยืน
  รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56
 วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต 6
 ………………………………..
 …………………..……………
  รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
0405651 วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
  รวมหน่วยกิต   7

 หมวดวิชาเอกบังคับ
0405511 การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
  Sustainable Agricultural Resources
  Management
  มโนทศันแ์ละทฤษฎดีา้นการจดัการทรัพยากรการเกษตรทัง้
ทางดา้นกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และเศรษฐสงัคม การบรูณาการรปู
แบบ เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตร
อย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงหลักองค์กรแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การวางแผน การจัดการ และการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

0405512 ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 3(2-3-4)
  ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน   
  Research Methodology for Sustainable
  Agricultural Resources  Management
  การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบมี 
สว่นรว่ม หลกัการและระเบยีบวธีิการวจัิยทีเ่ก่ียวกับการจัดการทรพัยากร 
การเกษตรอยา่งยัง่ยนื การวเิคราะหปั์ญหาเพือ่กำาหนดหวัข้องานวจัิย วธีิ
การรวบรวมขอ้มลูเพือ่วางแผนการวจัิย การกำาหนดตวัอยา่ง และเทคนคิ
วิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิเคราะห์ผลการวิจัย การจัดทำา
รายงานเพื่อการนำาเสนอในการประชุม และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556112

0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
  Agroecosystem  Management
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนิเวศวิทยาการเกษตร และระบบ
นเิวศเกษตรเขตรอ้นชืน้ วเิคราะหโ์ครงสรา้งและการทำาหนา้ทีข่องสรรพ
สิง่ในระบบนเิวศเกษตร หลกัคดิการจดัการทรพัยากรเกษตรอยา่งยัง่ยนื
บนฐานนเิวศวทิยา กรณศีกึษาเก่ียวกับระบบการผลติทางการเกษตรใน
ภูมินิเวศ ภูมิสังคมที่แตกต่าง และแนวทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
สู่ความยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
  การเกษตรที่ยั่งยืน   
  Sufficiency Economy and Sustainable
  Agricultural Development
   นยิามและความหมายของการพฒันาของการเกษตรทีย่ัง่ยนื 
วิวัฒนาการการเกษตรรูปแบบต่างๆ ของระบบเกษตรยั่งยืน ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง การประยกุตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งในระดับมหภาค จุลภาค และการ
ผลิตระดับไร่นา/ครัวเรือน และวิสาหกิจ
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับ 3(2-3-4)
  การจัดการทรัพยากรการเกษตร   
  Technology and Local Wisdom for
  Agricultural  Resources  Management
   มโนทัศน์ หลักการ ระบบ กลไก กระบวนการ การพัฒนา 
และการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และ
เศรษฐสังคม และสอดคล้องกับคุณค่าทางนิเวศวิทยา และวิถีชุมชน
 หมวดวิชาเอกเลือก
0405513   การวิเคราะห์และประเมินระบบเกษตรยั่งยืน 3(2-3-4)
  Analysis and Assessment of Sustainable
  Agricultural Systems
   การประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การ
วางแผน เทคนิควิธีการการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผล 
เทคนคิในการสรา้งแบบจำาลองของระบบซบัซอ้นโดยเฉพาะระบบเกษตร     
ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะ
สม การประยกุตใ์ชแ้บบจำาลองชว่ยในการตดัสนิใจในการใชร้ะบบเกษตร
ยั่งยืน
0405514 สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(2-3-4)
      Information System for Agricultural
  Resources Management
              ความหมายและบทบาทของสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร คุณสมบัติและขอบเขตของสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร แหลง่ของสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรพัยากรเกษตร 
การใชส้ารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรเกษตร เพือ่การวางแผนการ
ผลิตและเพื่อการจัดการการผลิตเข้าสู่ตลาด
0405515 การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3(2-3-4)
  Community Learning Center Management
   แนวคิด แนวทาง และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน แนวคิดและกระบวนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับ
ฟาร์ม การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน 
การจัดการศูนย์เรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

0405516 การจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
  Agribusiness Management
   แนวคิดการจัดการธุรกิจการเกษตร ระบบธุรกิจการเกษตร 
ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ การ
จัดการของผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร องค์การและการจัดการองค์การ
การตลาดการเงิน การผลิต/การปฏิบัติการ และทรัพยากรมนุษย์ โดย
คำานึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร 
คณุธรรม จรยิธรรม สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจดัการทรพัยากรเกษตร
อย่างยั่งยืน 
0405517 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
  ทรัพยากรเกษตร 
  Utilization of Technology for Agricultural
  Resources Management
             ความหมาย ความสำาคัญและประเภทของเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการทรพัยากรเกษตร ข้อควรพจิารณาในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การ
จดัการทรพัยากรเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศและอืน่ๆในการวางแผน
การจดัการทรพัยากร เทคโนโลยเีพือ่การจดัการทรพัยากรในการผลติพืช
และสัตว์ เทคโนโลยีใน การอนุรักษ์ดินและน้ำา
0405518   การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)
             Management of Agricultural
  Production Factors
  ประเภทของปจัจยัการผลิตทางการเกษตร ความสำาคญัและ
ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิตทางการ
เกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตพืชเชิงเดี่ยว พืชหมุนเวียน พืชผสม
ผสาน การจัดการปจัจยัการผลติสตัว์เชิงพาณชิย ์ผลติสตัวข์องเกษตรกร
รายยอ่ย ปัญหาเกีย่วกบัปจัจยัการผลติทางการเกษตร ทางเลอืกในการ
จัดการปัจจัย
0405519 การวางแผนการใช้ที่ดิน 3(2-3-4)
               Land Use Planning
          คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการ
วางแผนการใช้ที่ดิน หลักการพ้ืนฐานของการวางแผนการใช้ที่ดิน 
กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ระบบข้อมูลและโปรแกรมสำาเร็จรูป
ในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงระบบและเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมของแผนการใช้ที่ดิน ข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติการในการดำาเนินการ
วางแผนการใช้ที่ดิน 
0405522 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6)
  Human Ecology
   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม เนน้ทางด้านกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และเศรษฐสงัคม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอื่น ได้แก่ โครงสร้างประชากร การกระจายประชากร 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม และพฤตกิรรมมนษุย ์การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ การประยุกต์นิเวศวิทยามนุษย์กับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556112

0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
  Agroecosystem  Management
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนิเวศวิทยาการเกษตร และระบบ
นเิวศเกษตรเขตรอ้นชืน้ วิเคราะห์โครงสรา้งและการทำาหนา้ทีข่องสรรพ
สิง่ในระบบนเิวศเกษตร หลกัคดิการจดัการทรพัยากรเกษตรอยา่งยัง่ยนื
บนฐานนเิวศวทิยา กรณศีกึษาเกีย่วกบัระบบการผลติทางการเกษตรใน
ภูมินิเวศ ภูมิสังคมที่แตกต่าง และแนวทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
สู่ความยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
  การเกษตรที่ยั่งยืน   
  Sufficiency Economy and Sustainable
  Agricultural Development
   นยิามและความหมายของการพฒันาของการเกษตรทีย่ัง่ยนื 
วิวัฒนาการการเกษตรรูปแบบต่างๆ ของระบบเกษตรยั่งยืน ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง การประยกุตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกิจพอเพยีงทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งในระดับมหภาค จุลภาค และการ
ผลิตระดับไร่นา/ครัวเรือน และวิสาหกิจ
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับ 3(2-3-4)
  การจัดการทรัพยากรการเกษตร   
  Technology and Local Wisdom for
  Agricultural  Resources  Management
   มโนทัศน์ หลักการ ระบบ กลไก กระบวนการ การพัฒนา 
และการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และ
เศรษฐสังคม และสอดคล้องกับคุณค่าทางนิเวศวิทยา และวิถีชุมชน
 หมวดวิชาเอกเลือก
0405513   การวิเคราะห์และประเมินระบบเกษตรยั่งยืน 3(2-3-4)
  Analysis and Assessment of Sustainable
  Agricultural Systems
   การประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การ
วางแผน เทคนิควิธีการการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผล 
เทคนคิในการสรา้งแบบจำาลองของระบบซบัซอ้นโดยเฉพาะระบบเกษตร     
ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะ
สม การประยกุตใ์ชแ้บบจำาลองช่วยในการตดัสนิใจในการใชร้ะบบเกษตร
ยั่งยืน
0405514 สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(2-3-4)
      Information System for Agricultural
  Resources Management
              ความหมายและบทบาทของสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร คุณสมบัติและขอบเขตของสารสนเทศในการจัดการ
ทรพัยากรเกษตร แหลง่ของสารสนเทศเพ่ือการจดัการทรพัยากรเกษตร 
การใช้สารสนเทศเพือ่การจดัการทรัพยากรเกษตร เพือ่การวางแผนการ
ผลิตและเพื่อการจัดการการผลิตเข้าสู่ตลาด
0405515 การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3(2-3-4)
  Community Learning Center Management
   แนวคิด แนวทาง และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน แนวคิดและกระบวนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับ
ฟารม์ การจดัเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรู ้และการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 
การจัดการศูนย์เรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

0405516 การจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
  Agribusiness Management
   แนวคิดการจัดการธุรกิจการเกษตร ระบบธุรกิจการเกษตร 
ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ การ
จัดการของผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร องค์การและการจัดการองค์การ
การตลาดการเงิน การผลิต/การปฏิบัติการ และทรัพยากรมนุษย์ โดย
คำานึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร 
คณุธรรม จรยิธรรม สงัคม ส่ิงแวดล้อม และการจดัการทรพัยากรเกษตร
อย่างยั่งยืน 
0405517 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
  ทรัพยากรเกษตร 
  Utilization of Technology for Agricultural
  Resources Management
             ความหมาย ความสำาคัญและประเภทของเทคโนโลยีเพื่อ
การจดัการทรพัยากรเกษตร ขอ้ควรพจิารณาในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การ
จดัการทรพัยากรเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศและอืน่ๆในการวางแผน
การจดัการทรพัยากร เทคโนโลยเีพือ่การจดัการทรพัยากรในการผลิตพืช
และสัตว์ เทคโนโลยีใน การอนุรักษ์ดินและน้ำา
0405518   การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)
             Management of Agricultural
  Production Factors
  ประเภทของปจัจยัการผลติทางการเกษตร ความสำาคญัและ
ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิตทางการ
เกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตพืชเชิงเดี่ยว พืชหมุนเวียน พืชผสม
ผสาน การจดัการปจัจยัการผลติสตัวเ์ชงิพาณชิย ์ผลติสตัวข์องเกษตรกร
รายยอ่ย ปญัหาเกีย่วกับปจัจยัการผลติทางการเกษตร ทางเลอืกในการ
จัดการปัจจัย
0405519 การวางแผนการใช้ที่ดิน 3(2-3-4)
               Land Use Planning
          คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการ
วางแผนการใช้ที่ดิน หลักการพ้ืนฐานของการวางแผนการใช้ที่ดิน 
กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ระบบข้อมูลและโปรแกรมสำาเร็จรูป
ในการวางแผนการใช้ท่ีดิน การวิเคราะห์เชิงระบบและเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมของแผนการใช้ที่ดิน ข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติการในการดำาเนินการ
วางแผนการใช้ที่ดิน 
0405522 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6)
  Human Ecology
   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม เนน้ทางดา้นกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และเศรษฐสงัคม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอื่น ได้แก่ โครงสร้างประชากร การกระจายประชากร 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม และพฤตกิรรมมนษุย ์การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ การประยุกต์นิเวศวิทยามนุษย์กับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556112

0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
  Agroecosystem  Management
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนิเวศวิทยาการเกษตร และระบบ
นเิวศเกษตรเขตรอ้นชืน้ วเิคราะหโ์ครงสรา้งและการทำาหนา้ทีข่องสรรพ
สิง่ในระบบนเิวศเกษตร หลกัคดิการจดัการทรพัยากรเกษตรอยา่งยัง่ยนื
บนฐานนเิวศวทิยา กรณศีกึษาเก่ียวกับระบบการผลติทางการเกษตรใน
ภูมินิเวศ ภูมิสังคมที่แตกต่าง และแนวทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
สู่ความยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
  การเกษตรที่ยั่งยืน   
  Sufficiency Economy and Sustainable
  Agricultural Development
   นยิามและความหมายของการพฒันาของการเกษตรทีย่ัง่ยนื 
วิวัฒนาการการเกษตรรูปแบบต่างๆ ของระบบเกษตรยั่งยืน ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง การประยกุตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งในระดับมหภาค จุลภาค และการ
ผลิตระดับไร่นา/ครัวเรือน และวิสาหกิจ
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับ 3(2-3-4)
  การจัดการทรัพยากรการเกษตร   
  Technology and Local Wisdom for
  Agricultural  Resources  Management
   มโนทัศน์ หลักการ ระบบ กลไก กระบวนการ การพัฒนา 
และการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และ
เศรษฐสังคม และสอดคล้องกับคุณค่าทางนิเวศวิทยา และวิถีชุมชน
 หมวดวิชาเอกเลือก
0405513   การวิเคราะห์และประเมินระบบเกษตรยั่งยืน 3(2-3-4)
  Analysis and Assessment of Sustainable
  Agricultural Systems
   การประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การ
วางแผน เทคนิควิธีการการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผล 
เทคนคิในการสรา้งแบบจำาลองของระบบซบัซอ้นโดยเฉพาะระบบเกษตร     
ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะ
สม การประยกุตใ์ชแ้บบจำาลองชว่ยในการตดัสนิใจในการใชร้ะบบเกษตร
ยั่งยืน
0405514 สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(2-3-4)
      Information System for Agricultural
  Resources Management
              ความหมายและบทบาทของสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร คุณสมบัติและขอบเขตของสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร แหลง่ของสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรพัยากรเกษตร 
การใชส้ารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรเกษตร เพือ่การวางแผนการ
ผลิตและเพื่อการจัดการการผลิตเข้าสู่ตลาด
0405515 การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3(2-3-4)
  Community Learning Center Management
   แนวคิด แนวทาง และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน แนวคิดและกระบวนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับ
ฟาร์ม การจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน 
การจัดการศูนย์เรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

0405516 การจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
  Agribusiness Management
   แนวคิดการจัดการธุรกิจการเกษตร ระบบธุรกิจการเกษตร 
ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ การ
จัดการของผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร องค์การและการจัดการองค์การ
การตลาดการเงิน การผลิต/การปฏิบัติการ และทรัพยากรมนุษย์ โดย
คำานึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร 
คณุธรรม จรยิธรรม สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจดัการทรพัยากรเกษตร
อย่างยั่งยืน 
0405517 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
  ทรัพยากรเกษตร 
  Utilization of Technology for Agricultural
  Resources Management
             ความหมาย ความสำาคัญและประเภทของเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการทรพัยากรเกษตร ขอ้ควรพจิารณาในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การ
จดัการทรพัยากรเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศและอืน่ๆในการวางแผน
การจดัการทรพัยากร เทคโนโลยเีพือ่การจดัการทรพัยากรในการผลิตพืช
และสัตว์ เทคโนโลยีใน การอนุรักษ์ดินและน้ำา
0405518   การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)
             Management of Agricultural
  Production Factors
  ประเภทของปจัจยัการผลิตทางการเกษตร ความสำาคญัและ
ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิตทางการ
เกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตพืชเชิงเดี่ยว พืชหมุนเวียน พืชผสม
ผสาน การจดัการปจัจยัการผลติสตัว์เชิงพาณชิย ์ผลติสตัวข์องเกษตรกร
รายยอ่ย ปญัหาเกีย่วกบัปจัจยัการผลติทางการเกษตร ทางเลอืกในการ
จัดการปัจจัย
0405519 การวางแผนการใช้ที่ดิน 3(2-3-4)
               Land Use Planning
          คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการ
วางแผนการใช้ที่ดิน หลักการพ้ืนฐานของการวางแผนการใช้ที่ดิน 
กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ระบบข้อมูลและโปรแกรมสำาเร็จรูป
ในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงระบบและเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมของแผนการใช้ที่ดิน ข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติการในการดำาเนินการ
วางแผนการใช้ที่ดิน 
0405522 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6)
  Human Ecology
   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม เนน้ทางด้านกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และเศรษฐสงัคม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอื่น ได้แก่ โครงสร้างประชากร การกระจายประชากร 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม และพฤตกิรรมมนษุย ์การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ การประยุกต์นิเวศวิทยามนุษย์กับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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0405523 กฎหมายการเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
  และสิ่งแวดล้อม
  Agriculture and Conservation of Nature
  and Environment Law
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ ระหว่างระบบ
นิเวศสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักสหวิทยาการในการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนโยบายของรัฐ องค์กร 
มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นในการวางแผนการจัดการ
การใช้และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
จดัการ มลพษิ กฎหมายมาตรฐานผลติภัณฑ์เกษตรและว่าด้วยพชืพนัธ์ุ
การเกษตร กฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาที่ดิน การ
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยยากำาจดัศตัรพูชืและวตัถมุี
พษิ กฎหมายสง่เสริมการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำาและการอนรุกัษแ์หลง่อนุบาล
สัตว์น้ำาตามธรรมชาติ
0405524 สิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(2-3-4)
  Environment and Agricultural Resources
  Management
            ความหมาย ประเภทและคุณสมบัติสิ่งแวดล้อม ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความ สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิง่แวดลอ้มการเกษตร การวเิคราะหแ์ละการจดัการสิง่แวดลอ้มเบือ้งต้น 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจัดการทรัพยากรเกษตรและกรณีศึกษา
0405533   การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 3(2-3-4)
  ของชุมชน  
  Agricultural Development with
  Community Participation
   การวางแผนการพัฒนาการเกษตรโดยการมีส่วนร่วม
ระหวา่งชมุชน องคก์รการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคราชการและเอกชน 
ภายใตก้รอบการเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม และเศรษฐสงัคม การพฒันา
กระบวนการ มสีว่นรว่ม การวางแผน การรบัฟงัความคดิเหน็ การจดัการ
ความขัดแย้ง มาตรฐานคุณภาพผลผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

0405534   ชุมชน ทรัพยากร ความหลากหลาย 3(2-3-4)
  ทางชีวภาพและการอนุรักษ์
  Community, Resources, Biodiversity
  and Conservation
           ความสำาคัญของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างความ
หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะและสถานภาพของชุมชน ความ
สมัพนัธ์ร์ะหว่างทรพัยากรกบัผูใ้ชท้รพัยากร ความสมัพนัธ์ข์องชมุชนกบั
ทรัพยากรในแต่ละภูมิภาค เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์์ทรัพยากรใน
แต่ละท้องถิ่นในความหมายของคำาว่า ภูมิสังคม ตามแนวพระราชดาริ 
เทคนิค วิธีการในการอนุรักษ์์ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
  Seminar/Special Problem/Case Study
   การศกึษาคน้ควา้ทัง้จากการศกึษาเอกสาร หรอืศกึษากรณี 
  ตัวอย่าง มีการจัดทำารายงานและการนำาเสนอ
0405651   วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
   Thesis 1
   ทำาวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างยั่งยืน : จัดทำาเค้าโครงการวิทยานิพนธ์ นำาเสนอและ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)
   Thesis 2
   ทำาวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างยั่งยืน ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดำาเนนิการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหตี้พมิพ์
ในวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุกิลัน่กรอง หรอืเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 113

0405523 กฎหมายการเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
  และสิ่งแวดล้อม
  Agriculture and Conservation of Nature
  and Environment Law
  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ ระหว่างระบบ
นิเวศสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักสหวิทยาการในการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนโยบายของรัฐ องค์กร 
มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นในการวางแผนการจัดการ
การใช้และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
จดัการ มลพษิ กฎหมายมาตรฐานผลติภัณฑ์เกษตรและว่าดว้ยพชืพนัธ์ุ
การเกษตร กฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการพัฒนาที่ดิน การ
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยยากำาจดัศตัรพูชืและวตัถมุี
พษิ กฎหมายสง่เสริมการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำาและการอนรุกัษแ์หลง่อนุบาล
สัตว์น้ำาตามธรรมชาติ
0405524 สิ่งแวดล้อมกับการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(2-3-4)
  Environment and Agricultural Resources
  Management
            ความหมาย ประเภทและคุณสมบัติสิ่งแวดล้อม ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความ สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิง่แวดลอ้มการเกษตร การวเิคราะหแ์ละการจดัการสิง่แวดลอ้มเบือ้งต้น 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจัดการทรัพยากรเกษตรและกรณีศึกษา
0405533   การพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 3(2-3-4)
  ของชุมชน  
  Agricultural Development with
  Community Participation
   การวางแผนการพัฒนาการเกษตรโดยการมีส่วนร่วม
ระหวา่งชมุชน องคก์รการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคราชการและเอกชน 
ภายใตก้รอบการเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม และเศรษฐสงัคม การพฒันา
กระบวนการ มสีว่นรว่ม การวางแผน การรบัฟงัความคดิเหน็ การจดัการ
ความขัดแย้ง มาตรฐานคุณภาพผลผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

0405534   ชุมชน ทรัพยากร ความหลากหลาย 3(2-3-4)
  ทางชีวภาพและการอนุรักษ์
  Community, Resources, Biodiversity
  and Conservation
           ความสำาคัญของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างความ
หลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะและสถานภาพของชุมชน ความ
สมัพนัธ์ร์ะหว่างทรพัยากรกบัผูใ้ชท้รพัยากร ความสมัพนัธ์ข์องชมุชนกบั
ทรัพยากรในแต่ละภูมิภาค เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์์ทรัพยากรใน
แต่ละท้องถิ่นในความหมายของคำาว่า ภูมิสังคม ตามแนวพระราชดาริ 
เทคนิค วิธีการในการอนุรักษ์์ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
0405541 สัมมนา/กรณีศึกษา 1(1-0-2)
  Seminar/Special Problem/Case Study
   การศกึษาคน้ควา้ทัง้จากการศกึษาเอกสาร หรอืศกึษากรณี 
  ตัวอย่าง มีการจัดทำารายงานและการนำาเสนอ
0405651   วิทยานิพนธ์ 1 6(0-18-0)
   Thesis 1
   ทำาวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างยั่งยืน : จัดทำาเค้าโครงการวิทยานิพนธ์ นำาเสนอและ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
0405652 วิทยานิพนธ์ 2 6(0-18-0)
   Thesis 2
   ทำาวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
การเกษตรอย่างยั่งยืน ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดำาเนนิการใหผ้ลงานหรอืสว่นหนึง่ของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์
ในวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการทีม่ผีูท้รงคณุวฒุกิลัน่กรอง หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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0405521 การจัดการระบบนิเวศเกษตร 3(2-3-4)
  Agroecosystem  Management
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนิเวศวิทยาการเกษตร และระบบ
นเิวศเกษตรเขตรอ้นชืน้ วเิคราะหโ์ครงสรา้งและการทำาหนา้ทีข่องสรรพ
สิง่ในระบบนเิวศเกษตร หลกัคดิการจดัการทรัพยากรเกษตรอย่างย่ังยนื
บนฐานนเิวศวทิยา กรณศีกึษาเกีย่วกับระบบการผลติทางการเกษตรใน
ภูมินิเวศ ภูมิสังคมที่แตกต่าง และแนวทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
สู่ความยั่งยืน
0405531 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา 3(3-0-6)
  การเกษตรที่ยั่งยืน   
  Sufficiency Economy and Sustainable
  Agricultural Development
   นยิามและความหมายของการพัฒนาของการเกษตรทีย่ัง่ยนื 
วิวัฒนาการการเกษตรรูปแบบต่างๆ ของระบบเกษตรย่ังยืน ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง การประยกุตใ์ชแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ทั้งในระดับมหภาค จุลภาค และการ
ผลิตระดับไร่นา/ครัวเรือน และวิสาหกิจ
0405532 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับ 3(2-3-4)
  การจัดการทรัพยากรการเกษตร   
  Technology and Local Wisdom for
  Agricultural  Resources  Management
   มโนทัศน์ หลักการ ระบบ กลไก กระบวนการ การพัฒนา 
และการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจดัการทรพัยากรการเกษตรทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และ
เศรษฐสังคม และสอดคล้องกับคุณค่าทางนิเวศวิทยา และวิถีชุมชน
 หมวดวิชาเอกเลือก
0405513   การวิเคราะห์และประเมินระบบเกษตรยั่งยืน 3(2-3-4)
  Analysis and Assessment of Sustainable
  Agricultural Systems
   การประยุกต์ใช้งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การ
วางแผน เทคนิควิธีการการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผล 
เทคนคิในการสรา้งแบบจำาลองของระบบซบัซอ้นโดยเฉพาะระบบเกษตร     
ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะ
สม การประยกุตใ์ชแ้บบจำาลองชว่ยในการตดัสนิใจในการใชร้ะบบเกษตร
ยั่งยืน
0405514 สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร 3(2-3-4)
      Information System for Agricultural
  Resources Management
              ความหมายและบทบาทของสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรเกษตร คุณสมบัติและขอบเขตของสารสนเทศในการจัดการ
ทรพัยากรเกษตร แหลง่ของสารสนเทศเพ่ือการจดัการทรพัยากรเกษตร 
การใชส้ารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรเกษตร เพือ่การวางแผนการ
ผลิตและเพื่อการจัดการการผลิตเข้าสู่ตลาด
0405515 การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 3(2-3-4)
  Community Learning Center Management
   แนวคิด แนวทาง และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน แนวคิดและกระบวนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับ
ฟารม์ การจดัเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูช้มุชน 
การจัดการศูนย์เรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

0405516 การจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
  Agribusiness Management
   แนวคิดการจัดการธุรกิจการเกษตร ระบบธุรกิจการเกษตร 
ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ การ
จัดการของผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร องค์การและการจัดการองค์การ
การตลาดการเงิน การผลิต/การปฏิบัติการ และทรัพยากรมนุษย์ โดย
คำานึงถึงการบูรณาการทางธุรกิจ ห่วงโซ่แห่งคุณค่าในธุรกิจการเกษตร 
คณุธรรม จรยิธรรม สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการจดัการทรพัยากรเกษตร
อย่างยั่งยืน 
0405517 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
  ทรัพยากรเกษตร 
  Utilization of Technology for Agricultural
  Resources Management
             ความหมาย ความสำาคัญและประเภทของเทคโนโลยีเพื่อ
การจดัการทรพัยากรเกษตร ขอ้ควรพจิารณาในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การ
จดัการทรพัยากรเกษตร เทคโนโลยสีารสนเทศและอืน่ๆในการวางแผน
การจดัการทรพัยากร เทคโนโลยเีพือ่การจดัการทรพัยากรในการผลติพืช
และสัตว์ เทคโนโลยีใน การอนุรักษ์ดินและน้ำา
0405518   การจัดการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)
             Management of Agricultural
  Production Factors
  ประเภทของปจัจยัการผลิตทางการเกษตร ความสำาคญัและ
ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิตทางการ
เกษตร การจัดการปัจจัยการผลิตพืชเชิงเดี่ยว พืชหมุนเวียน พืชผสม
ผสาน การจดัการปจัจยัการผลติสตัว์เชิงพาณชิย ์ผลติสตัวข์องเกษตรกร
รายยอ่ย ปญัหาเกีย่วกบัปจัจยัการผลติทางการเกษตร ทางเลอืกในการ
จัดการปัจจัย
0405519 การวางแผนการใช้ที่ดิน 3(2-3-4)
               Land Use Planning
          คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการ
วางแผนการใช้ที่ดิน หลักการพ้ืนฐานของการวางแผนการใช้ที่ดิน 
กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ระบบข้อมูลและโปรแกรมสำาเร็จรูป
ในการวางแผนการใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงระบบและเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมของแผนการใช้ที่ดิน ข้อพิจารณาเชิงปฏิบัติการในการดำาเนินการ
วางแผนการใช้ที่ดิน 
0405522 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6)
  Human Ecology
   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้ม เนน้ทางด้านกายภาพ ชวีภาพ วฒันธรรม และเศรษฐสงัคม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอื่น ได้แก่ โครงสร้างประชากร การกระจายประชากร 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม และพฤตกิรรมมนษุย ์การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ การประยุกต์นิเวศวิทยามนุษย์กับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 115



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
115มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 3  วิทยานิพนธ์ 6
	 0504631	 การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ	 1(0-3-0)	 0504651	 วิทยานิพนธ์		(ครั้งที่	2)	 6(0-18-0)
	 0504641	 ปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ	 2(1-3-2)	
  วิชาเลือก 3    
	 0504......	 .......................................	 3(........)	 	 	 	
  วิทยานิพนธ์ 6    
	 0504651	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 6(0-18-0)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาพื้นฐาน 9  วิชาพื้นฐาน 3
	 0504511	 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ	 3(2-2-5)	 0504514	 สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ	2	 3(2-2-5)
	 0504512	 ระบาดวิทยาชั้นสูง	 3(2-2-5)	 	 วิชาเอกบังคับ 9
	 0504513	 สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ	1	 3(2-2-5)	 0504522	 เศรษฐ์ศาสตร์สุขภาพ	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0504523	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ	 3(2-2-5)
  วิชาเอกบังคับ 3	 0504524	 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระบบสุขภาพ	 3(2-2-5)
	 0504521	 การจัดการระบบสุขภาพ	 3(3-0-6)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 12

 หมายเหตุ 		รายวิชา	0504651	วิทยานิพนธ์	กำาหนดให้ลงทะเบียน	จำานวน	2	ภาคเรียน	โดยมีการประเมินระดับขั้นเมื่อสอบปากเปล่าแล้วเสร็จคู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556114

96
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

                                À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ ·ºπ ° (2)
1. «‘™“æ◊Èπ∞“π 9
2. «‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21

- °≈ÿà¡«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15
- °≈ÿà¡«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6

3. «‘∑¬“π‘æπ∏å 12
®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 42

§≥–«‘∑¬“°“√ ÿ¢¿“æ·≈–°“√°’Ã“

ª√—™≠“
∫Ÿ√≥“°“√Õß§å§«“¡√Ÿâ„π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ ¥â«¬ªí≠≠“·≈–®√‘¬∏√√¡ π”‰ª Ÿà°“√ √â“ß —ß§¡ ÿ¢¿“æ

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ “¢“°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥– ¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥«‘‡§√“–Àå‡™‘ß√–∫∫Õ¬à“ß √â“ß √√§å
3. ¡’§«“¡ “¡“√∂∑“ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ¥â“π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ
4. ‡ªìπºŸâπÌ“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ  “¢“°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.».2548 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√·ºπ ° (2) ®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡

μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 42 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√¥—ßπ’È

   À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.».2548

·ºπ°“√‡√’¬πÀ≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“§≥‘μ»“ μ√å À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.». 2549 ·∫∫ ° ·∫∫ ° 1

√–¥—∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 9 Àπà«¬°‘μ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2  9 Àπà«¬°‘μ

™—Èπ «‘∑¬“π‘æπ∏å 9 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9
ªï∑’Ë 1 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0) 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0)

√–¥—∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 9 Àπà«¬°‘μ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2  9 Àπà«¬°‘μ

™—Èπ «‘∑¬“π‘æπ∏å 9 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9
ªï∑’Ë 2 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0) 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0)

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π 9 Àπà«¬°‘μ
0504512  —ß§¡»“ μ√å·≈–æƒμ‘°√√¡»“ μ√å ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504513 √–∫“¥«‘∑¬“¢—Èπ Ÿß 3(2-2-5)
0504531  ∂‘μ‘·≈–°“√«‘®—¬„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)

À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
0504511 √–∫∫ ÿ¢¿“æ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-6)
0504614 ‡»√…∞»“ μ√å ÿ¢¿“æ 3(3-0-6)
0504622 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504624 °“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504632 °“√ —¡¡π“ª√–‡¥Áπ°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ 1(0-3-0)
0504641 ªØ‘∫—μ‘°“√°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ 2(1-3-2)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°  ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ

0504615 √–∫∫ “√ π‡∑»„π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504616 °“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504623 °“√®—¥°“√°“√‡ß‘π°“√§≈—ß„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(3-0-6)
0504625 °“√æ—≤π“Õß§å°√·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504626 °ÆÀ¡“¬¡À“™π°—∫°“√∫√‘À“√¿“§√—∞ 3(3-0-6)

„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ
0504627 °“√°√–®“¬Õ”π“®„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504628 °“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504633 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
0504634 °“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—μ‘°“√·∫∫¡’ à«π√à«¡ 3(2-2-5)
0504635 °“√æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬ 3(2-2-5)
0504642 °“√»÷°…“§âπ§«â“Õ‘ √– 3(0-12-0)

«‘∑¬“π‘æπ∏å 12 Àπà«¬°‘μ
0504651 «‘∑¬“π‘æπ∏å 12(0-36-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  พ.ศ. 2554

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 บูรณาการองค์ความรู้ในการจัดการระบบสุขภาพ ด้วยปัญญาและ 
 จริยธรรม นำาไปสู่การสร้างสังคมสุขภาพ
 วัตถุประสงค์
 เพือ่ผลติมหาบณัฑิตสาขาวิชาการจดัการระบบสขุภาพ ทีม่คีณุธรรม  
 จริยธรรมและ มีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการระบบสุขภาพอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงระบบอย่างสร้างสรรค์
 3. มีความสามารถทางการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ 
  จัดการระบบสุขภาพ
 4. เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สขุภาพ จำานวนหนว่ยกติรวม ตลอดหลกัสตูร ไม่นอ้ยกว่า  42  หนว่ยกติ  
ตามโครงสร้างดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
  - วิชาบังคับ     15 หน่วยกิต
  - วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
0504511  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
0504512  ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)
0504513  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5)
0504514  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
หมวดวิชาเอก      18 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต
0504521  การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
0504522  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6)
0504523  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
0504524  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
0504631 การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0)
0504641 ปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ 2(1-3-2)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
0504621  การกระจายอำานาจในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
0504622  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
0504623  ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
0504632  การวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ  3(2-2-5)
0504633  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
0504642  การศึกษาอิสระ   3(0-9-0)
หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
0504651  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาพื้นฐาน 9  วิชาพื้นฐาน 3
0504511 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 0504514 สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
0504512 ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)  วิชาบังคับ 9
0504513 สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5) 0504522 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
 วิชาบังคับ 3 0504523 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
0504521 การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 0504524 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
     ในระบบสุขภาพ
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาบังคับ 3  วิทยานิพนธ์ 6
0504631 การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0) 0504651 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
0504641 ปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ 2(1-3-2)
 วิชาเลือก              3
0504..... ………………………………….. 3(........)
 วิทยานิพนธ์ 6
0504651 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 6(0-18-0)
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หมายเหตุ :  รายวิชา 0504651 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียน จำานวน 2 ภาคเรียน โดยมีการประเมินระดับขั้น เมื่อสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพ (วิทยาเขตพัทลุง)
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)
วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559116



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
115มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 3  วิทยานิพนธ์ 6
	 0504631	 การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ	 1(0-3-0)	 0504651	 วิทยานิพนธ์		(ครั้งที่	2)	 6(0-18-0)
	 0504641	 ปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ	 2(1-3-2)	
  วิชาเลือก 3    
	 0504......	 .......................................	 3(........)	 	 	 	
  วิทยานิพนธ์ 6    
	 0504651	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 6(0-18-0)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต

  วิชาพื้นฐาน 9  วิชาพื้นฐาน 3
	 0504511	 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ	 3(2-2-5)	 0504514	 สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ	2	 3(2-2-5)
	 0504512	 ระบาดวิทยาชั้นสูง	 3(2-2-5)	 	 วิชาเอกบังคับ 9
	 0504513	 สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ	1	 3(2-2-5)	 0504522	 เศรษฐ์ศาสตร์สุขภาพ	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0504523	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ	 3(2-2-5)
  วิชาเอกบังคับ 3	 0504524	 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระบบสุขภาพ	 3(2-2-5)
	 0504521	 การจัดการระบบสุขภาพ	 3(3-0-6)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 12

 หมายเหตุ 		รายวิชา	0504651	วิทยานิพนธ์	กำาหนดให้ลงทะเบียน	จำานวน	2	ภาคเรียน	โดยมีการประเมินระดับขั้นเมื่อสอบปากเปล่าแล้วเสร็จคู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556114
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§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

                                À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ ·ºπ ° (2)
1. «‘™“æ◊Èπ∞“π 9
2. «‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 21

- °≈ÿà¡«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15
- °≈ÿà¡«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6

3. «‘∑¬“π‘æπ∏å 12
®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 42

§≥–«‘∑¬“°“√ ÿ¢¿“æ·≈–°“√°’Ã“

ª√—™≠“
∫Ÿ√≥“°“√Õß§å§«“¡√Ÿâ„π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ ¥â«¬ªí≠≠“·≈–®√‘¬∏√√¡ π”‰ª Ÿà°“√ √â“ß —ß§¡ ÿ¢¿“æ

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ “¢“°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥– ¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√§‘¥«‘‡§√“–Àå‡™‘ß√–∫∫Õ¬à“ß √â“ß √√§å
3. ¡’§«“¡ “¡“√∂∑“ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ¥â“π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ
4. ‡ªìπºŸâπÌ“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ  “¢“°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.».2548 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√·ºπ ° (2) ®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡

μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 42 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√¥—ßπ’È

   À≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.».2548

·ºπ°“√‡√’¬πÀ≈—° Ÿμ√«‘∑¬“»“ μ√¡À“∫—≥±‘μ («∑.¡.)  “¢“«‘™“§≥‘μ»“ μ√å À≈—° Ÿμ√„À¡à æ.». 2549 ·∫∫ ° ·∫∫ ° 1

√–¥—∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 9 Àπà«¬°‘μ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2  9 Àπà«¬°‘μ

™—Èπ «‘∑¬“π‘æπ∏å 9 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9
ªï∑’Ë 1 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0) 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0)

√–¥—∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 9 Àπà«¬°‘μ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2  9 Àπà«¬°‘μ

™—Èπ «‘∑¬“π‘æπ∏å 9 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9
ªï∑’Ë 2 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0) 0202698 «‘∑¬“π‘æπ∏å 9(0-27-0)

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π 9 Àπà«¬°‘μ
0504512  —ß§¡»“ μ√å·≈–æƒμ‘°√√¡»“ μ√å ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504513 √–∫“¥«‘∑¬“¢—Èπ Ÿß 3(2-2-5)
0504531  ∂‘μ‘·≈–°“√«‘®—¬„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)

À¡«¥«‘™“‡Õ° 21 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
0504511 √–∫∫ ÿ¢¿“æ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-6)
0504614 ‡»√…∞»“ μ√å ÿ¢¿“æ 3(3-0-6)
0504622 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504624 °“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504632 °“√ —¡¡π“ª√–‡¥Áπ°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ 1(0-3-0)
0504641 ªØ‘∫—μ‘°“√°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ 2(1-3-2)

«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°  ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ

0504615 √–∫∫ “√ π‡∑»„π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504616 °“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504623 °“√®—¥°“√°“√‡ß‘π°“√§≈—ß„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(3-0-6)
0504625 °“√æ—≤π“Õß§å°√·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504626 °ÆÀ¡“¬¡À“™π°—∫°“√∫√‘À“√¿“§√—∞ 3(3-0-6)

„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ
0504627 °“√°√–®“¬Õ”π“®„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504628 °“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
0504633 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
0504634 °“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—μ‘°“√·∫∫¡’ à«π√à«¡ 3(2-2-5)
0504635 °“√æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬ 3(2-2-5)
0504642 °“√»÷°…“§âπ§«â“Õ‘ √– 3(0-12-0)

«‘∑¬“π‘æπ∏å 12 Àπà«¬°‘μ
0504651 «‘∑¬“π‘æπ∏å 12(0-36-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  พ.ศ. 2554

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 บูรณาการองค์ความรู้ในการจัดการระบบสุขภาพ ด้วยปัญญาและ 
 จริยธรรม นำาไปสู่การสร้างสังคมสุขภาพ
 วัตถุประสงค์
 เพือ่ผลติมหาบณัฑติสาขาวชิาการจัดการระบบสขุภาพ ทีม่คีณุธรรม  
 จริยธรรมและ มีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการระบบสุขภาพอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงระบบอย่างสร้างสรรค์
 3. มีความสามารถทางการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ 
  จัดการระบบสุขภาพ
 4. เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบ
สขุภาพ จำานวนหนว่ยกติรวม ตลอดหลกัสตูร ไมน่อ้ยกวา่  42  หนว่ยกติ  
ตามโครงสร้างดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
 หมวดวิชาพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
  - วิชาบังคับ     15 หน่วยกิต
  - วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาพื้นฐาน     ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
0504511  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
0504512  ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)
0504513  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5)
0504514  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
หมวดวิชาเอก      18 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต
0504521  การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
0504522  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  3(3-0-6)
0504523  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
0504524  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
0504631 การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0)
0504641 ปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ 2(1-3-2)
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
0504621  การกระจายอำานาจในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
0504622  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
0504623  ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
0504632  การวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ  3(2-2-5)
0504633  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
0504642  การศึกษาอิสระ   3(0-9-0)
หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
0504651  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 วิชาพื้นฐาน 9  วิชาพื้นฐาน 3
0504511 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 0504514 สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
0504512 ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)  วิชาบังคับ 9
0504513 สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5) 0504522 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
 วิชาบังคับ 3 0504523 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
0504521 การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6) 0504524 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
     ในระบบสุขภาพ
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
 วิชาบังคับ 3  วิทยานิพนธ์ 6
0504631 การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0) 0504651 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) 6(0-18-0)
0504641 ปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ 2(1-3-2)
 วิชาเลือก              3
0504..... ………………………………….. 3(........)
 วิทยานิพนธ์ 6
0504651 วิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1) 6(0-18-0)
   รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หมายเหตุ :  รายวิชา 0504651 วิทยานิพนธ์ กำาหนดให้ลงทะเบียน จำานวน 2 ภาคเรียน โดยมีการประเมินระดับขั้น เมื่อสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพ (วิทยาเขตพัทลุง)
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคปกติ)
วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558116

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชา การจัดการระบบสุขภาพ (วิทยาเขตพัทลุง)  
แผน ก แบบ ก 2 (นิสิตภาคพิเศษ)
วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ

หมายเหตุ 		รายวิชา	0504651	วิทยานิพนธ์	กำาหนดให้ลงทะเบียน	จำานวน	2	ภาคเรียน	โดยมีการประเมินระดับขั้นเมื่อสอบปากเปล่าแล้วเสร็จ

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาพื้นฐาน 9  วิชาพื้นฐาน 3
	 0504511	 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ	 3(2-2-5)	 0504514	 สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ	2	 3(2-2-5)
	 0504512	 ระบาดวิทยาชั้นสูง	 3(2-2-5)	 	 วิชาเอกบังคับ 6
	 0504513	 สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ	1	 3(2-2-5)	 0504523	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ	 3(2-2-5)
	 	 	 	 0504524	 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระบบสุขภาพ	 3(2-2-5)
  วิชาเอกบังคับ 3    
	 0504521	 การจัดการระบบสุขภาพ	 3(3-0-6)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 9

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน หน่วยกิต    
  วิชาเอกบังคับ 3    
	 0504522	 เศรษฐ์ศาสตร์สุขภาพ	 3(3-0-6)	 	 	 	
  วิชาเลือก 3    
	 0504......	 .......................................	 3(........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 6

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย หน่วยกิต
  วิชาบังคับ 3  วิทยานิพนธ์ 6
	 0504631	 การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ	 1(0-3-0)	 0504651	 วิทยานิพนธ์		(	ครั้งที่	2	)	 6(0-18-0)
	 0504641	 ปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ	 2(1-3-2)	 	 	 	
  วิทยานิพนธ์ 6    

	 0504651	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 6(0-18-0)	 	 	  
  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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0504511  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
    Social and Behavioral Sciences for Health
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร ์
อิทธิพลขององค์ประกอบและกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิทยาสังคมที่มีต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย การวิเคราะห์พฤติกรรม
สขุภาพ ปรากฏการณเ์ชงิสขุภาพ และฝกึปฏบิตักิารจดัการระบบสขุภาพ
โดยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
0504512  ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)
    Advanced Epidemiology
    ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบในการศึกษาทางระบาดวิทยา 
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา และการนำาองค์ความรู้ทางระบาดวิทยา
มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพ
0504513  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 1
    ศึกษาวิเคราะห์ การค้นหาปัญหาวิจัย การกำาหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รูปแบบการวิจัย การคำานวณหา
ขนาดตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู การเลอืกใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งต้น และ
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยงานด้านสุขภาพและการจัดการระบบ
สุขภาพ

0504514  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 2
    ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
การเขยีนรายงานวจิยัเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการและนำาเสนอผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ
0504521  การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
    Health System Management
    ศึกษาหลักการ และแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ โดย
เนน้การประยกุตเ์พือ่ใชส้ำาหรบัการพฒันาระบบสขุภาพของประเทศไทย 
ประกอบด้วยการวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อำานวยการ การนเิทศงาน การควบคมุกำากบั รวมทัง้การประเมนิผล การ
วเิคราะหป์ญัหาการจดัการระบบสขุภาพและจดัทำาโครงการดา้นสขุภาพ
0504522  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
    Health Economics
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบการคลังสุขภาพ ที่มาและการจัดการ
งบประมาณในการใช้ จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย ความ
สัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ การประเมินทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าเพื่อการตัดสินใจให้บริการสุขภาพ
0504523  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Strategic Management in Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของระบบสุขภาพ การนำาแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาระบบสุขภาพ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง

0504524  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Learning Organization Development
    in Health System
    ศึกษา ฝึกปฎิบัติและวิเคราะห์แนวคิดและหลักการของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การนำาแนวคิดและหลักการขององค์กรแห่งการ
เรยีนรูม้าใชใ้นการพฒันาองคก์ารในระบบสุขภาพ ครอบคลมุการพฒันา
บุคคลให้มีภาวะผู้นำา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน การ
สื่อสารภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดของบุคคล
เพื่อร่วมพัฒนาองค์การ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
0504621  การกระจายอำานาจในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Decentralization in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหค์วามหมาย ความสำาคัญของ
การกระจายอำานาจ พระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ ผล 
กระทบ จากกระจายอำานาจและแนวทางการจดัการความรว่มมอืระหวา่ง 
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและผลของ
การกระจายอำานาจต่อสุขภาพของประชาชน
0504622  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Human Resource Management in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฏ ีหลกัการและ
กระบวนการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ในระบบสขุภาพ การวเิคราะหง์าน 
การวางแผนกำาลังคน การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มผลิตภาพรายบุคคล
และขององคก์าร การวเิคราะหแ์ละประเมนิการจดัการทรพัยากรมนษุย์
ในระบบสุขภาพ
0504623  ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
    Comparative Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และองคป์ระกอบของระบบสขุภาพ รวมถึงการปฎิรปูระบบสขุภาพของ
ไทยและนานาชาติ
0504631  การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0)
    Seminar in Health System Management Issues
    สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสุขภาพ
0504632  การวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Qualitative Research in Health System
    ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎี
ต่างๆ การศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธ์ุวรรณา การผสมผสานงานวิจัยเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ การเขยีนรายงาน จรยิธรรมการวจิยัและฝกึปฏบิตัิ
จัดทำาโครงรา่งการวจัิยเชิงคณุภาพเกีย่วกบัระบบสุขภาพ เกบ็ข้อมลูภาค
สนาม วิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอผลงานวิจัย
0504633  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Participatory Action Research in Health System
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและการปฏิบตั ิกระบวนการ
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือและเทคนิคสำาคัญ 
การจัดทำาแบบบันทึกภาคสนาม การทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึก
ปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
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0504511  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
    Social and Behavioral Sciences for Health
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร์ 
อิทธิพลขององค์ประกอบและกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิทยาสังคมที่มีต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย การวิเคราะห์พฤติกรรม
สขุภาพ ปรากฏการณเ์ชงิสขุภาพ และฝกึปฏบิตักิารจดัการระบบสขุภาพ
โดยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
0504512  ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)
    Advanced Epidemiology
    ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบในการศึกษาทางระบาดวิทยา 
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา และการนำาองค์ความรู้ทางระบาดวิทยา
มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพ
0504513  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 1
    ศึกษาวิเคราะห์ การค้นหาปัญหาวิจัย การกำาหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รูปแบบการวิจัย การคำานวณหา
ขนาดตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู การเลอืกใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งต้น และ
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยงานด้านสุขภาพและการจัดการระบบ
สุขภาพ

0504514  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 2
    ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
การเขยีนรายงานวจัิยเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการและนำาเสนอผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ
0504521  การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
    Health System Management
    ศึกษาหลักการ และแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ โดย
เนน้การประยกุตเ์พือ่ใชส้ำาหรบัการพฒันาระบบสขุภาพของประเทศไทย 
ประกอบด้วยการวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อำานวยการ การนเิทศงาน การควบคมุกำากบั รวมทัง้การประเมนิผล การ
วเิคราะหป์ญัหาการจดัการระบบสขุภาพและจดัทำาโครงการดา้นสขุภาพ
0504522  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
    Health Economics
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบการคลังสุขภาพ ที่มาและการจัดการ
งบประมาณในการใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย ความ
สัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ การประเมินทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าเพื่อการตัดสินใจให้บริการสุขภาพ
0504523  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Strategic Management in Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของระบบสุขภาพ การนำาแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาระบบสุขภาพ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง

0504524  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Learning Organization Development
    in Health System
    ศึกษา ฝึกปฎิบัติและวิเคราะห์แนวคิดและหลักการของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การนำาแนวคิดและหลักการขององค์กรแห่งการ
เรยีนรูม้าใชใ้นการพฒันาองคก์ารในระบบสุขภาพ ครอบคลมุการพฒันา
บุคคลให้มีภาวะผู้นำา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน การ
สื่อสารภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดของบุคคล
เพื่อร่วมพัฒนาองค์การ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
0504621  การกระจายอำานาจในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Decentralization in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหค์วามหมาย ความสำาคัญของ
การกระจายอำานาจ พระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผล 
กระทบ จากกระจายอำานาจและแนวทางการจดัการความรว่มมอืระหวา่ง 
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและผลของ
การกระจายอำานาจต่อสุขภาพของประชาชน
0504622  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Human Resource Management in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฏ ีหลกัการและ
กระบวนการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ในระบบสขุภาพ การวเิคราะหง์าน 
การวางแผนกำาลังคน การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มผลิตภาพรายบุคคล
และขององคก์าร การวเิคราะหแ์ละประเมนิการจดัการทรพัยากรมนษุย์
ในระบบสุขภาพ
0504623  ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
    Comparative Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และองคป์ระกอบของระบบสขุภาพ รวมถึงการปฎิรปูระบบสขุภาพของ
ไทยและนานาชาติ
0504631  การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0)
    Seminar in Health System Management Issues
    สัมมนาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสุขภาพ
0504632  การวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Qualitative Research in Health System
    ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎี
ต่างๆ การศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธ์ุวรรณา การผสมผสานงานวิจัยเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ การเขยีนรายงาน จรยิธรรมการวจิยัและฝกึปฏบิตัิ
จัดทำาโครงรา่งการวจัิยเชิงคณุภาพเกีย่วกบัระบบสุขภาพ เกบ็ข้อมลูภาค
สนาม วิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอผลงานวิจัย
0504633  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Participatory Action Research in Health System
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและการปฏิบตั ิกระบวนการ
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือและเทคนิคสำาคัญ 
การจัดทำาแบบบันทึกภาคสนาม การทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึก
ปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 115

0504511  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
    Social and Behavioral Sciences for Health
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร์ 
อิทธิพลขององค์ประกอบและกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิทยาสังคมที่มีต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย การวิเคราะห์พฤติกรรม
สขุภาพ ปรากฏการณเ์ชงิสขุภาพ และฝกึปฏบิติัการจัดการระบบสขุภาพ
โดยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
0504512  ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)
    Advanced Epidemiology
    ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบในการศึกษาทางระบาดวิทยา 
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา และการนำาองค์ความรู้ทางระบาดวิทยา
มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพ
0504513  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 1
    ศึกษาวิเคราะห์ การค้นหาปัญหาวิจัย การกำาหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รูปแบบการวิจัย การคำานวณหา
ขนาดตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการ
เก็บรวบรวมข้อมลู การเลอืกใช้สถิติในการวเิคราะหข้์อมลูเบือ้งตน้ และ
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยงานด้านสุขภาพและการจัดการระบบ
สุขภาพ

0504514  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 2
    ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
การเขยีนรายงานวจัิยเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการและนำาเสนอผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ
0504521  การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
    Health System Management
    ศึกษาหลักการ และแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ โดย
เนน้การประยกุตเ์พือ่ใชส้ำาหรบัการพฒันาระบบสขุภาพของประเทศไทย 
ประกอบด้วยการวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อำานวยการ การนเิทศงาน การควบคมุกำากบั รวมทัง้การประเมนิผล การ
วเิคราะหป์ญัหาการจดัการระบบสขุภาพและจดัทำาโครงการดา้นสขุภาพ
0504522  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
    Health Economics
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ ระบบการคลังสุขภาพ ที่มาและการจัดการ
งบประมาณในการใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย ความ
สัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ การประเมินทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าเพื่อการตัดสินใจให้บริการสุขภาพ
0504523  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Strategic Management in Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของระบบสุขภาพ การนำาแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาระบบสุขภาพ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง

0504524  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Learning Organization Development
    in Health System
    ศึกษา ฝึกปฎิบัติและวิเคราะห์แนวคิดและหลักการของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การนำาแนวคิดและหลักการขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาองค์การในระบบสุขภาพ ครอบคลมุการพฒันา
บุคคลให้มีภาวะผู้นำา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน การ
สื่อสารภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดของบุคคล
เพื่อร่วมพัฒนาองค์การ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
0504621  การกระจายอำานาจในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Decentralization in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏิบตัแิละวิเคราะหค์วามหมาย ความสำาคัญของ
การกระจายอำานาจ พระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผล 
กระทบ จากกระจายอำานาจและแนวทางการจดัการความรว่มมอืระหวา่ง 
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและผลของ
การกระจายอำานาจต่อสุขภาพของประชาชน
0504622  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Human Resource Management in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฏ ีหลกัการและ
กระบวนการจดัการทรัพยากรมนษุย ์ในระบบสขุภาพ การวิเคราะหง์าน 
การวางแผนกำาลังคน การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มผลิตภาพรายบุคคล
และขององคก์าร การวเิคราะหแ์ละประเมนิการจดัการทรพัยากรมนษุย์
ในระบบสุขภาพ
0504623  ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
    Comparative Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และองค์ประกอบของระบบสขุภาพ รวมถึงการปฎรูิประบบสขุภาพของ
ไทยและนานาชาติ
0504631  การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0)
    Seminar in Health System Management Issues
    สัมมนาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสุขภาพ
0504632  การวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Qualitative Research in Health System
    ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎี
ต่างๆ การศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณา การผสมผสานงานวิจัยเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ การเขยีนรายงาน จรยิธรรมการวจิยัและฝกึปฏบิตัิ
จดัทำาโครงรา่งการวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกบัระบบสุขภาพ เกบ็ขอ้มลูภาค
สนาม วิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอผลงานวิจัย
0504633  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Participatory Action Research in Health System
    ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการและการปฏิบตั ิกระบวนการ
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือและเทคนิคสำาคัญ 
การจัดทำาแบบบันทึกภาคสนาม การทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึก
ปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ
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0504511  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
    Social and Behavioral Sciences for Health
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร์ 
อิทธิพลขององค์ประกอบและกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิทยาสังคมที่มีต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย การวิเคราะห์พฤติกรรม
สขุภาพ ปรากฏการณเ์ชงิสขุภาพ และฝกึปฏบิตักิารจดัการระบบสขุภาพ
โดยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
0504512  ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)
    Advanced Epidemiology
    ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบในการศึกษาทางระบาดวิทยา 
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา และการนำาองค์ความรู้ทางระบาดวิทยา
มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพ
0504513  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 1
    ศึกษาวิเคราะห์ การค้นหาปัญหาวิจัย การกำาหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รูปแบบการวิจัย การคำานวณหา
ขนาดตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู การเลอืกใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งต้น และ
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยงานด้านสุขภาพและการจัดการระบบ
สุขภาพ

0504514  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 2
    ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
การเขยีนรายงานวจิยัเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการและนำาเสนอผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ
0504521  การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
    Health System Management
    ศึกษาหลักการ และแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ โดย
เนน้การประยกุตเ์พือ่ใชส้ำาหรบัการพฒันาระบบสขุภาพของประเทศไทย 
ประกอบด้วยการวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อำานวยการ การนเิทศงาน การควบคมุกำากบั รวมทัง้การประเมนิผล การ
วเิคราะหป์ญัหาการจดัการระบบสขุภาพและจดัทำาโครงการดา้นสขุภาพ
0504522  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
    Health Economics
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบการคลังสุขภาพ ที่มาและการจัดการ
งบประมาณในการใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย ความ
สัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ การประเมินทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าเพื่อการตัดสินใจให้บริการสุขภาพ
0504523  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Strategic Management in Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของระบบสุขภาพ การนำาแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาระบบสุขภาพ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง

0504524  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Learning Organization Development
    in Health System
    ศึกษา ฝึกปฎิบัติและวิเคราะห์แนวคิดและหลักการของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การนำาแนวคิดและหลักการขององค์กรแห่งการ
เรยีนรูม้าใชใ้นการพฒันาองคก์ารในระบบสุขภาพ ครอบคลมุการพฒันา
บุคคลให้มีภาวะผู้นำา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน การ
สื่อสารภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดของบุคคล
เพื่อร่วมพัฒนาองค์การ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
0504621  การกระจายอำานาจในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Decentralization in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหค์วามหมาย ความสำาคญัของ
การกระจายอำานาจ พระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ ผล 
กระทบ จากกระจายอำานาจและแนวทางการจดัการความรว่มมอืระหวา่ง 
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและผลของ
การกระจายอำานาจต่อสุขภาพของประชาชน
0504622  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Human Resource Management in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฏ ีหลกัการและ
กระบวนการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ในระบบสขุภาพ การวเิคราะหง์าน 
การวางแผนกำาลังคน การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มผลิตภาพรายบุคคล
และขององคก์าร การวเิคราะหแ์ละประเมนิการจดัการทรพัยากรมนษุย์
ในระบบสุขภาพ
0504623  ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
    Comparative Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และองคป์ระกอบของระบบสขุภาพ รวมถึงการปฎิรปูระบบสขุภาพของ
ไทยและนานาชาติ
0504631  การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0)
    Seminar in Health System Management Issues
    สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสุขภาพ
0504632  การวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Qualitative Research in Health System
    ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎี
ต่างๆ การศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธ์ุวรรณา การผสมผสานงานวิจัยเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ การเขยีนรายงาน จรยิธรรมการวจิยัและฝกึปฏบิตัิ
จัดทำาโครงรา่งการวจัิยเชิงคณุภาพเกีย่วกบัระบบสขุภาพ เกบ็ข้อมลูภาค
สนาม วิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอผลงานวิจัย
0504633  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Participatory Action Research in Health System
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและการปฏิบตั ิกระบวนการ
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือและเทคนิคสำาคัญ 
การจัดทำาแบบบันทึกภาคสนาม การทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึก
ปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ
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0504511  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
    Social and Behavioral Sciences for Health
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร์ 
อิทธิพลขององค์ประกอบและกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิทยาสังคมที่มีต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย การวิเคราะห์พฤติกรรม
สขุภาพ ปรากฏการณเ์ชงิสขุภาพ และฝกึปฏิบติัการจดัการระบบสขุภาพ
โดยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
0504512  ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)
    Advanced Epidemiology
    ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบในการศึกษาทางระบาดวิทยา 
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา และการนำาองค์ความรู้ทางระบาดวิทยา
มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพ
0504513  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 1
    ศึกษาวิเคราะห์ การค้นหาปัญหาวิจัย การกำาหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รูปแบบการวิจัย การคำานวณหา
ขนาดตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู การเลอืกใชส้ถติใินการวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ และ
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยงานด้านสุขภาพและการจัดการระบบ
สุขภาพ

0504514  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 2
    ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
การเขียนรายงานวจิยัเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการและนำาเสนอผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ
0504521  การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
    Health System Management
    ศึกษาหลักการ และแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ โดย
เนน้การประยกุตเ์พือ่ใชส้ำาหรบัการพฒันาระบบสขุภาพของประเทศไทย 
ประกอบด้วยการวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อำานวยการ การนเิทศงาน การควบคมุกำากบั รวมทัง้การประเมนิผล การ
วเิคราะหป์ญัหาการจดัการระบบสขุภาพและจดัทำาโครงการด้านสุขภาพ
0504522  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
    Health Economics
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบการคลังสุขภาพ ที่มาและการจัดการ
งบประมาณในการใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย ความ
สัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ การประเมินทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าเพื่อการตัดสินใจให้บริการสุขภาพ
0504523  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Strategic Management in Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของระบบสุขภาพ การนำาแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาระบบสุขภาพ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง

0504524  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Learning Organization Development
    in Health System
    ศึกษา ฝึกปฎิบัติและวิเคราะห์แนวคิดและหลักการของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การนำาแนวคิดและหลักการขององค์กรแห่งการ
เรยีนรูม้าใชใ้นการพฒันาองคก์ารในระบบสุขภาพ ครอบคลมุการพฒันา
บุคคลให้มีภาวะผู้นำา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน การ
สื่อสารภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดของบุคคล
เพื่อร่วมพัฒนาองค์การ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
0504621  การกระจายอำานาจในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Decentralization in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหค์วามหมาย ความสำาคญัของ
การกระจายอำานาจ พระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผล 
กระทบ จากกระจายอำานาจและแนวทางการจดัการความรว่มมอืระหวา่ง 
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมและผลของ
การกระจายอำานาจต่อสุขภาพของประชาชน
0504622  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Human Resource Management in Health System
    ศกึษา ฝึกปฏิบตัแิละวิเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฏี หลกัการและ
กระบวนการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ในระบบสขุภาพ การวเิคราะหง์าน 
การวางแผนกำาลังคน การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มผลิตภาพรายบุคคล
และขององคก์าร การวิเคราะหแ์ละประเมินการจดัการทรพัยากรมนษุย์
ในระบบสุขภาพ
0504623  ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
    Comparative Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และองคป์ระกอบของระบบสขุภาพ รวมถงึการปฎริปูระบบสขุภาพของ
ไทยและนานาชาติ
0504631  การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0)
    Seminar in Health System Management Issues
    สัมมนาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสุขภาพ
0504632  การวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Qualitative Research in Health System
    ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎี
ต่างๆ การศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณา การผสมผสานงานวิจัยเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ การเขียนรายงาน จรยิธรรมการวจิยัและฝกึปฏบิตัิ
จดัทำาโครงรา่งการวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกบัระบบสุขภาพ เกบ็ข้อมลูภาค
สนาม วิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอผลงานวิจัย
0504633  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Participatory Action Research in Health System
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและการปฏิบตั ิกระบวนการ
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือและเทคนิคสำาคัญ 
การจัดทำาแบบบันทึกภาคสนาม การทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึก
ปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ
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0504511  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
    Social and Behavioral Sciences for Health
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร์ 
อิทธิพลขององค์ประกอบและกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิทยาสังคมที่มีต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย การวิเคราะห์พฤติกรรม
สขุภาพ ปรากฏการณเ์ชงิสขุภาพ และฝกึปฏบิตักิารจดัการระบบสขุภาพ
โดยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
0504512  ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)
    Advanced Epidemiology
    ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบในการศึกษาทางระบาดวิทยา 
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา และการนำาองค์ความรู้ทางระบาดวิทยา
มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพ
0504513  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 1
    ศึกษาวิเคราะห์ การค้นหาปัญหาวิจัย การกำาหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รูปแบบการวิจัย การคำานวณหา
ขนาดตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู การเลอืกใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งต้น และ
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยงานด้านสุขภาพและการจัดการระบบ
สุขภาพ

0504514  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 2
    ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
การเขยีนรายงานวจัิยเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการและนำาเสนอผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ
0504521  การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
    Health System Management
    ศึกษาหลักการ และแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ โดย
เนน้การประยกุตเ์พือ่ใชส้ำาหรบัการพฒันาระบบสขุภาพของประเทศไทย 
ประกอบด้วยการวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อำานวยการ การนเิทศงาน การควบคมุกำากบั รวมทัง้การประเมนิผล การ
วเิคราะหป์ญัหาการจดัการระบบสขุภาพและจดัทำาโครงการดา้นสขุภาพ
0504522  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
    Health Economics
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบการคลังสุขภาพ ที่มาและการจัดการ
งบประมาณในการใช้ จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย ความ
สัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ การประเมินทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าเพื่อการตัดสินใจให้บริการสุขภาพ
0504523  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Strategic Management in Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของระบบสุขภาพ การนำาแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาระบบสุขภาพ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง

0504524  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Learning Organization Development
    in Health System
    ศึกษา ฝึกปฎิบัติและวิเคราะห์แนวคิดและหลักการของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การนำาแนวคิดและหลักการขององค์กรแห่งการ
เรยีนรูม้าใชใ้นการพฒันาองคก์ารในระบบสุขภาพ ครอบคลมุการพฒันา
บุคคลให้มีภาวะผู้นำา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน การ
สื่อสารภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดของบุคคล
เพื่อร่วมพัฒนาองค์การ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
0504621  การกระจายอำานาจในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Decentralization in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหค์วามหมาย ความสำาคัญของ
การกระจายอำานาจ พระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ ผล 
กระทบ จากกระจายอำานาจและแนวทางการจดัการความรว่มมอืระหวา่ง 
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและผลของ
การกระจายอำานาจต่อสุขภาพของประชาชน
0504622  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Human Resource Management in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฏ ีหลกัการและ
กระบวนการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ในระบบสขุภาพ การวเิคราะหง์าน 
การวางแผนกำาลังคน การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มผลิตภาพรายบุคคล
และขององคก์าร การวเิคราะหแ์ละประเมนิการจดัการทรพัยากรมนษุย์
ในระบบสุขภาพ
0504623  ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
    Comparative Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และองคป์ระกอบของระบบสขุภาพ รวมถึงการปฎิรปูระบบสขุภาพของ
ไทยและนานาชาติ
0504631  การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0)
    Seminar in Health System Management Issues
    สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสุขภาพ
0504632  การวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Qualitative Research in Health System
    ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎี
ต่างๆ การศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธ์ุวรรณา การผสมผสานงานวิจัยเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ การเขยีนรายงาน จรยิธรรมการวจิยัและฝกึปฏบิตัิ
จัดทำาโครงรา่งการวจัิยเชิงคณุภาพเกีย่วกบัระบบสุขภาพ เกบ็ข้อมลูภาค
สนาม วิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอผลงานวิจัย
0504633  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Participatory Action Research in Health System
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและการปฏิบตั ิกระบวนการ
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือและเทคนิคสำาคัญ 
การจัดทำาแบบบันทึกภาคสนาม การทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึก
ปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ
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0504641  ปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ 2(1-3-2)
    Practicum in Health System Management
    ฝึกปฏิบัติการจัดการระบบสุขภาพ โดยเน้นการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ และการกระจายอำานาจสู่ชุมชน และ
ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความ
รู้ในการจัดการระบบสุขภาพ
0504642  การศึกษาอิสระ  3(0-9-0)
    Independent Study
    ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่ง
ผลต่อการจัดการ ตลอดจนแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบ
สขุภาพในประเดน็ทีผู่เ้รยีนสนใจ  และสอดคลอ้งกบัสถานการณส์ขุภาพ 
เพื่อพัฒนาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์

0504651  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
     ทำาวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings)
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0504641  ปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ 2(1-3-2)
    Practicum in Health System Management
    ฝึกปฏิบัติการจัดการระบบสุขภาพ โดยเน้นการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ และการกระจายอำานาจสู่ชุมชน และ
ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความ
รู้ในการจัดการระบบสุขภาพ
0504642  การศึกษาอิสระ  3(0-9-0)
    Independent Study
    ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่ง
ผลต่อการจัดการ ตลอดจนแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบ
สขุภาพในประเดน็ท่ีผูเ้รยีนสนใจ  และสอดคลอ้งกับสถานการณส์ขุภาพ 
เพื่อพัฒนาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์

0504651  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
     ทำาวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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0504511  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
    Social and Behavioral Sciences for Health
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร์ 
อิทธิพลขององค์ประกอบและกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิทยาสังคมที่มีต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย การวิเคราะห์พฤติกรรม
สขุภาพ ปรากฏการณเ์ชงิสขุภาพ และฝกึปฏบัิติการจัดการระบบสขุภาพ
โดยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
0504512  ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)
    Advanced Epidemiology
    ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบในการศึกษาทางระบาดวิทยา 
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา และการนำาองค์ความรู้ทางระบาดวิทยา
มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพ
0504513  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 1
    ศึกษาวิเคราะห์ การค้นหาปัญหาวิจัย การกำาหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รูปแบบการวิจัย การคำานวณหา
ขนาดตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการ
เกบ็รวบรวมข้อมลู การเลอืกใช้สถิติในการวเิคราะหข้์อมลูเบือ้งต้น และ
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยงานด้านสุขภาพและการจัดการระบบ
สุขภาพ

0504514  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 2
    ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
การเขยีนรายงานวจัิยเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการและนำาเสนอผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ
0504521  การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
    Health System Management
    ศึกษาหลักการ และแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ โดย
เนน้การประยกุตเ์พือ่ใชส้ำาหรบัการพฒันาระบบสขุภาพของประเทศไทย 
ประกอบด้วยการวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อำานวยการ การนเิทศงาน การควบคมุกำากบั รวมทัง้การประเมนิผล การ
วิเคราะหป์ญัหาการจดัการระบบสขุภาพและจดัทำาโครงการดา้นสขุภาพ
0504522  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
    Health Economics
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบการคลังสุขภาพ ที่มาและการจัดการ
งบประมาณในการใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย ความ
สัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ การประเมินทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าเพื่อการตัดสินใจให้บริการสุขภาพ
0504523  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Strategic Management in Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของระบบสุขภาพ การนำาแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาระบบสุขภาพ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง

0504524  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Learning Organization Development
    in Health System
    ศึกษา ฝึกปฎิบัติและวิเคราะห์แนวคิดและหลักการของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การนำาแนวคิดและหลักการขององค์กรแห่งการ
เรยีนรูม้าใชใ้นการพฒันาองคก์ารในระบบสุขภาพ ครอบคลมุการพฒันา
บุคคลให้มีภาวะผู้นำา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน การ
สื่อสารภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดของบุคคล
เพื่อร่วมพัฒนาองค์การ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
0504621  การกระจายอำานาจในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Decentralization in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหค์วามหมาย ความสำาคญัของ
การกระจายอำานาจ พระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผล 
กระทบ จากกระจายอำานาจและแนวทางการจดัการความรว่มมอืระหวา่ง 
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมและผลของ
การกระจายอำานาจต่อสุขภาพของประชาชน
0504622  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Human Resource Management in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏิบตัแิละวิเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฏ ีหลกัการและ
กระบวนการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ในระบบสขุภาพ การวเิคราะห์งาน 
การวางแผนกำาลังคน การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มผลิตภาพรายบุคคล
และขององคก์าร การวิเคราะหแ์ละประเมินการจดัการทรพัยากรมนษุย์
ในระบบสุขภาพ
0504623  ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
    Comparative Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และองคป์ระกอบของระบบสขุภาพ รวมถึงการปฎริปูระบบสขุภาพของ
ไทยและนานาชาติ
0504631  การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0)
    Seminar in Health System Management Issues
    สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสุขภาพ
0504632  การวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Qualitative Research in Health System
    ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎี
ต่างๆ การศึกษาเก่ียวกับชาติพันธุ์วรรณา การผสมผสานงานวิจัยเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ การเขียนรายงาน จรยิธรรมการวิจยัและฝกึปฏบิตัิ
จัดทำาโครงรา่งการวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกบัระบบสขุภาพ เกบ็ขอ้มลูภาค
สนาม วิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอผลงานวิจัย
0504633  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Participatory Action Research in Health System
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและการปฏิบัติ กระบวนการ
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เครื่องมือและเทคนิคสำาคัญ 
การจัดทำาแบบบันทึกภาคสนาม การทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึก
ปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ
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0504511  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
    Social and Behavioral Sciences for Health
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร์ 
อิทธิพลขององค์ประกอบและกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิทยาสังคมท่ีมีต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย การวิเคราะห์พฤติกรรม
สขุภาพ ปรากฏการณเ์ชงิสขุภาพ และฝกึปฏบิตักิารจดัการระบบสขุภาพ
โดยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
0504512  ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)
    Advanced Epidemiology
    ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบในการศึกษาทางระบาดวิทยา 
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา และการนำาองค์ความรู้ทางระบาดวิทยา
มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพ
0504513  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 1
    ศึกษาวิเคราะห์ การค้นหาปัญหาวิจัย การกำาหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รูปแบบการวิจัย การคำานวณหา
ขนาดตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล การเลอืกใชส้ถติใินการวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ และ
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยงานด้านสุขภาพและการจัดการระบบ
สุขภาพ

0504514  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 2
    ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
การเขยีนรายงานวจิยัเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการและนำาเสนอผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ
0504521  การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
    Health System Management
    ศึกษาหลักการ และแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ โดย
เนน้การประยุกตเ์พือ่ใชส้ำาหรับการพฒันาระบบสขุภาพของประเทศไทย 
ประกอบด้วยการวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อำานวยการ การนเิทศงาน การควบคุมกำากบั รวมท้ังการประเมนิผล การ
วิเคราะหป์ญัหาการจดัการระบบสขุภาพและจดัทำาโครงการดา้นสขุภาพ
0504522  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
    Health Economics
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบการคลังสุขภาพ ท่ีมาและการจัดการ
งบประมาณในการใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย ความ
สัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ การประเมินทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าเพื่อการตัดสินใจให้บริการสุขภาพ
0504523  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Strategic Management in Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของระบบสุขภาพ การนำาแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาระบบสุขภาพ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง

0504524  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Learning Organization Development
    in Health System
    ศึกษา ฝึกปฎิบัติและวิเคราะห์แนวคิดและหลักการของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การนำาแนวคิดและหลักการขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาองคก์ารในระบบสุขภาพ ครอบคลมุการพฒันา
บุคคลให้มีภาวะผู้นำา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน การ
สื่อสารภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดของบุคคล
เพื่อร่วมพัฒนาองค์การ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
0504621  การกระจายอำานาจในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Decentralization in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหค์วามหมาย ความสำาคญัของ
การกระจายอำานาจ พระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ ผล 
กระทบ จากกระจายอำานาจและแนวทางการจดัการความรว่มมอืระหวา่ง 
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและผลของ
การกระจายอำานาจต่อสุขภาพของประชาชน
0504622  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Human Resource Management in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฏ ีหลกัการและ
กระบวนการจดัการทรัพยากรมนษุย ์ในระบบสขุภาพ การวเิคราะหง์าน 
การวางแผนกำาลังคน การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มผลิตภาพรายบุคคล
และขององคก์าร การวเิคราะหแ์ละประเมนิการจดัการทรพัยากรมนษุย์
ในระบบสุขภาพ
0504623  ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
    Comparative Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และองค์ประกอบของระบบสขุภาพ รวมถึงการปฎิรปูระบบสขุภาพของ
ไทยและนานาชาติ
0504631  การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0)
    Seminar in Health System Management Issues
    สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสุขภาพ
0504632  การวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Qualitative Research in Health System
    ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎี
ต่างๆ การศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธ์ุวรรณา การผสมผสานงานวิจัยเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ การเขยีนรายงาน จรยิธรรมการวจิยัและฝกึปฏบิตัิ
จดัทำาโครงรา่งการวจัิยเชิงคณุภาพเกีย่วกบัระบบสุขภาพ เกบ็ข้อมลูภาค
สนาม วิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอผลงานวิจัย
0504633  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Participatory Action Research in Health System
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและการปฏิบตั ิกระบวนการ
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เคร่ืองมือและเทคนิคสำาคัญ 
การจัดทำาแบบบันทึกภาคสนาม การทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึก
ปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 115

0504511  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
    Social and Behavioral Sciences for Health
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีางสงัคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตร ์
อิทธิพลขององค์ประกอบและกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมและ
จิตวิทยาสังคมที่มีต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย การวิเคราะห์พฤติกรรม
สขุภาพ ปรากฏการณเ์ชงิสขุภาพ และฝกึปฏบัิติการจัดการระบบสขุภาพ
โดยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
0504512  ระบาดวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)
    Advanced Epidemiology
    ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบในการศึกษาทางระบาดวิทยา 
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา และการนำาองค์ความรู้ทางระบาดวิทยา
มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาสุขภาพ
0504513  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 1 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 1
    ศึกษาวิเคราะห์ การค้นหาปัญหาวิจัย การกำาหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รูปแบบการวิจัย การคำานวณหา
ขนาดตัวอย่าง และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการ
เกบ็รวบรวมข้อมูล การเลอืกใช้สถิติในการวเิคราะหข้์อมลูเบือ้งต้น และ
ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยงานด้านสุขภาพและการจัดการระบบ
สุขภาพ

0504514  สถิติและการวิจัยในระบบสุขภาพ 2 3(2-2-5)
    Statistics and Research in Health System 2
    ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง การเขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
การเขยีนรายงานวจัิยเพือ่ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการและนำาเสนอผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับการจัดการระบบสุขภาพ
0504521  การจัดการระบบสุขภาพ 3(3-0-6)
    Health System Management
    ศึกษาหลักการ และแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ โดย
เนน้การประยกุตเ์พือ่ใชส้ำาหรบัการพฒันาระบบสขุภาพของประเทศไทย 
ประกอบด้วยการวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อำานวยการ การนเิทศงาน การควบคมุกำากบั รวมทัง้การประเมนิผล การ
วิเคราะหป์ญัหาการจดัการระบบสขุภาพและจดัทำาโครงการดา้นสขุภาพ
0504522  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
    Health Economics
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบการคลังสุขภาพ ที่มาและการจัดการ
งบประมาณในการใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย ความ
สัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ การประเมินทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าเพื่อการตัดสินใจให้บริการสุขภาพ
0504523  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Strategic Management in Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของระบบสุขภาพ การนำาแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาระบบสุขภาพ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง

0504524  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Learning Organization Development
    in Health System
    ศึกษา ฝึกปฎิบัติและวิเคราะห์แนวคิดและหลักการของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การนำาแนวคิดและหลักการขององค์กรแห่งการ
เรยีนรูม้าใชใ้นการพฒันาองคก์ารในระบบสุขภาพ ครอบคลมุการพฒันา
บุคคลให้มีภาวะผู้นำา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน การ
สื่อสารภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดของบุคคล
เพื่อร่วมพัฒนาองค์การ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและการคิด
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
0504621  การกระจายอำานาจในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Decentralization in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏบิตัแิละวเิคราะหค์วามหมาย ความสำาคญัของ
การกระจายอำานาจ พระราชบญัญตักิำาหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 
อำานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผล 
กระทบ จากกระจายอำานาจและแนวทางการจดัการความรว่มมอืระหวา่ง 
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมและผลของ
การกระจายอำานาจต่อสุขภาพของประชาชน
0504622  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Human Resource Management in Health System
    ศกึษา ฝกึปฏิบตัแิละวิเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฏ ีหลกัการและ
กระบวนการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ในระบบสขุภาพ การวเิคราะห์งาน 
การวางแผนกำาลังคน การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มผลิตภาพรายบุคคล
และขององคก์าร การวิเคราะหแ์ละประเมินการจดัการทรพัยากรมนษุย์
ในระบบสุขภาพ
0504623  ระบบสุขภาพเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
    Comparative Health System
    ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ
และองคป์ระกอบของระบบสขุภาพ รวมถึงการปฎริปูระบบสขุภาพของ
ไทยและนานาชาติ
0504631  การสัมมนาประเด็นการจัดการระบบสุขภาพ 1(0-3-0)
    Seminar in Health System Management Issues
    สัมมนาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสุขภาพ
0504632  การวิจัยเชิงคุณภาพในระบบสุขภาพ 3(2-2-5)
    Qualitative Research in Health System
    ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎี
ต่างๆ การศึกษาเก่ียวกับชาติพันธุ์วรรณา การผสมผสานงานวิจัยเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ การเขียนรายงาน จรยิธรรมการวจิยัและฝกึปฏบิตัิ
จัดทำาโครงรา่งการวจิยัเชงิคณุภาพเกีย่วกบัระบบสุขภาพ เกบ็ขอ้มลูภาค
สนาม วิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอผลงานวิจัย
0504633  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3(2-2-5)
    ในระบบสุขภาพ
    Participatory Action Research in Health System
    ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและการปฏิบัติ กระบวนการ
ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม เครื่องมือและเทคนิคสำาคัญ 
การจัดทำาแบบบันทึกภาคสนาม การทบทวนหลังการปฏิบัติ การฝึก
ปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

คำาอธิบายรายวิชา

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556116

0504641  ปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ 2(1-3-2)
    Practicum in Health System Management
    ฝึกปฏิบัติการจัดการระบบสุขภาพ โดยเน้นการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ และการกระจายอำานาจสู่ชุมชน และ
ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความ
รู้ในการจัดการระบบสุขภาพ
0504642  การศึกษาอิสระ  3(0-9-0)
    Independent Study
    ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่ง
ผลต่อการจัดการ ตลอดจนแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบ
สขุภาพในประเดน็ท่ีผูเ้รยีนสนใจ  และสอดคลอ้งกบัสถานการณส์ขุภาพ 
เพื่อพัฒนาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์

0504651  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
     ทำาวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการหรือต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings)

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556116

0504641  ปฏิบัติการการจัดการระบบสุขภาพ 2(1-3-2)
    Practicum in Health System Management
    ฝึกปฏิบัติการจัดการระบบสุขภาพ โดยเน้นการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ และการกระจายอำานาจสู่ชุมชน และ
ศึกษาดูงานในองค์กรที่มีการใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการความ
รู้ในการจัดการระบบสุขภาพ
0504642  การศึกษาอิสระ  3(0-9-0)
    Independent Study
    ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่ง
ผลต่อการจัดการ ตลอดจนแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบ
สขุภาพในประเดน็ทีผู่เ้รยีนสนใจ  และสอดคลอ้งกบัสถานการณส์ขุภาพ 
เพื่อพัฒนาไปสู่การทำาวิทยานิพนธ์

0504651  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
    Thesis
     ทำาวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพ 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558118
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 117

0504632 °“√ —¡¡π“ª√–‡¥Áπ°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ 1(0-3-0)
Seminar in Health System Management Issues

   »÷°…“·≈–«‘‡§√“–Àåª√–‡¥Áπªí≠À“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√®—¥°“√√–∫∫
 ÿ¢¿“æ À√◊Õ°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ‚¥¬°√–∫«π°“√
 —¡¡π“

0504633 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
Qualitative  Research

»÷°…“·≈–«‘‡§√“–Àå·π«§‘¥ √Ÿª·∫∫·≈–«‘∏’°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
À≈—°°“√·≈–«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ «‘‡§√“–Àåªí≠À“
·≈–ªØ‘∫—μ‘°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ °“√
π”‡ πÕº≈°“√«‘®—¬ °“√‡¢’¬π·≈–‡º¬·æ√àº≈ß“π°“√«‘®—¬

0504634 °“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—μ‘°“√·∫∫¡’ à«π√à«¡ 3(2-2-5)
Participatory Action Research

»÷°…“·≈–«‘‡§√“–Àå·π«§‘¥ √Ÿª·∫∫ ·≈–°√–∫«π°“√¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
·∫∫¡’ à«π√à«¡ °“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“·≈–ªØ‘∫—μ‘°“√«‘®—¬·∫∫¡’ à«π√à«¡
‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ °“√π”‡ πÕ·≈–‡º¬·æ√àº≈ß“π
°“√«‘®—¬

98
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

0504635 °“√æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬ 3(2-2-5)
Research  Instrument  Development

»÷°…“·≈–«‘‡§√“–Àå·π«§‘¥ °“√æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬ª√–‡¿∑μà“ßÊ
°“√ √â“ß·≈–μ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬∑“ß ÿ¢¿“æ °“√ √â“ß·≈–
«‘‡§√“–Àå§ÿ≥¿“æ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬‚¥¬„™â‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ”‡√Á®√Ÿª

0504641 ªØ‘∫—μ‘°“√°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ  2(1-3-2)
Practicum in Health System Management

Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ ‚¥¬‡πâπ°“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å
°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ ·≈–°“√°√–®“¬Õ”π“® Ÿà™ÿ¡™π

0504642 °“√»÷°…“§âπ§«â“Õ‘ √– 3(0-12-0)
Independent Study

»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·≈– —ß‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫μà“ßÊ ∑’Ë àßº≈μàÕ°“√
®—¥°“√ μ≈Õ¥®π·π«∑“ß °“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√®—¥°“√√–∫∫
 ÿ¢¿“æ„πª√–‡¥Áπ∑’Ëπ‘ ‘μ π„®·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫ ∂“π°“√≥å ÿ¢¿“æ

0504651 «‘∑¬“π‘æπ∏å 12(0-48-0)
Thesis

∑”°“√«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√®—¥°“√À√◊Õ°“√æ—≤π“√–∫∫ ÿ¢¿“æ
¿“¬„μâ°“√„Àâ§”ª√÷°…“‚¥¬°√√¡°“√«‘∑¬“π‘æπ∏å

                                  À¡«¥«‘™“ ®”π«πÀπà«¬°‘μ ·ºπ ° (2)
«‘™“‡Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 30

«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫ 24
«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6

«‘∑¬“π‘æπ∏å 12

®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 42

ª√—™≠“ : ∫Ÿ√≥“°“√§«“¡√Ÿâ ‡™‘¥™Ÿ§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπºŸâπ”¥â“π°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ¡À“∫—≥±‘μ “¢“«‘™“°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Ÿâ ∑—°…–·≈–§«“¡‡™’Ë¬«™“≠∑“ß°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®
2.  “¡“√∂ √â“ßß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“‚§√ß°“√∏ÿ√°‘® ‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â„π°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®Õ¬à“ßª√– ‘∑∏‘¿“æ

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√∫√‘À“√∏ÿ√°‘®¡À“∫—≥±‘μ (∫∏.¡.)  “¢“«‘™“°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘® æ.».2549 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√·ºπ ° (2) ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥

À≈—° Ÿμ√‰¡àπâÕ¬°«à“ 42 Àπà«¬°‘μ μ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√¥—ßπ’È

§≥–‡»√…∞»“ μ√å·≈–∫√‘À“√∏ÿ√°‘®

   À≈—° Ÿμ√∫√‘À“√∏ÿ√°‘®¡À“∫—≥±‘μ (∫∏.¡.)  “¢“«‘™“°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘® æ.».2549

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
«‘™“ª√—∫æ◊Èπ∞“π (‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ)

1. π‘ ‘μ∑ÿ°§πμâÕß‡√’¬π√“¬«‘™“¥—ßπ’È ®”π«π 6 Àπà«¬°‘μ
0719501 ¿“…“Õ—ß°ƒ… ”À√—∫∏ÿ√°‘® 3(2-2-5)
0709662 ∏√√¡“¿‘∫“≈„π ∂“πª√–°Õ∫°“√ 3(3-0-6)

·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡
2. π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’„π “¢“∑“ß¥â“π∫√‘À“√

∏ÿ√°‘® μâÕß‡√’¬π√“¬«‘™“ª√—∫æ◊Èπ∞“π ®”π«π 9 Àπà«¬°‘μ ¥—ßπ’È
À¡“¬‡Àμÿ °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“¢Õßπ‘ ‘μ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®

¢ÕßÕ“®“√¬åºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√

0709521 ∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-6)
0709541 À≈—°°“√®—¥°“√ 3(3-0-6)
0709642 √–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(2-2-5)
À¡«¥«‘™“‡Õ°
«‘™“‡Õ°∫—ß§—∫

π‘ ‘μμâÕß»÷°…“«‘™“μàÕ‰ªπ’È ®”π«π 24 Àπà«¬°‘μ
0709511 °“√®—¥°“√°“√μ≈“¥ 3(3-0-6)
0709522 °“√∫—≠™’‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-6)
0709531 °“√‡ß‘π∫√‘…—∑ 3(3-0-6)
0709542 °“√®—¥°“√°“√º≈‘μ·≈–°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-6)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา 
 บรูณาการความรู ้เชดิชคูณุธรรม จรยิธรรม เปน็ผูน้ำาการจัดการธุรกิจ  
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเป็นการศึกษาในสาขาวิชา 
 การจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความ 
 รอบรู้ในศาสตร์และความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจ รวมทั้ง 
 ศาสตร์อื่นที่สัมพันธ์กัน
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ีมีคุณธรรม  
 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญทางการจัดการธุรกิจ 
 2. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นการจัดการ 
  ด้านธุรกิจ
 3. สามารถสรา้งงานวจิยัและพฒันาโครงการธรุกจิ เพือ่นำาไปใช้ใน 
  การจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ
 4. สามารถใช้สารสนเทศในการจัดการธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้าง ดังนี้
 แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       24 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต
 แผน ข
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเอก     ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ       24 หน่วยกิต
 วิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์     6 หน่วยกิต
 รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิต
0709501  ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
0709502  ธรรมาภิบาลในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
    และความรับผิดชอบต่อสังคม
2. หมวดวิชาเอก
 แผน ก แบบ ก 2     30 หน่วยกิต
     แผน ข        36 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ      24 หน่วยกิต
0709511  การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
0709521  การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

0709522  การจัดการการเงิน 3(3-0-6)
0709531  พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำา 3(3-0-6)
0709532  การจัดการการผลิตและการดำาเนินงาน 3(3-0-6)
0709533  การวิจัยธุรกิจ   3(2-2-5)
0709541  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ  3(3-0-6)
0709631  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 วิชาเลือก
 แผน ก แบบ ก 2     เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 แผน ข          เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
 กลุ่มวิชาการตลาด
0709611  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
0709612  การตลาดบริการ  3(3-0-6)
0709613  การจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(2-2-5)
0709614  การจัดการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ 3(3-0-6)
0709615  กลยุทธ์ราคา    3(3-0-6)
0709616  การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)
0709617  กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า 3(3-0-6)
0709618  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)
0709619  การศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 3(0-9-0)
 กลุ่มวิชาการบัญชีและการเงิน
0709621  การบัญชีและภาษีอากร 3(3-0-6)
0709622  การจัดการต้นทุน  3(3-0-6)
0709623  การวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
0709624  นโยบายการบัญชี  3(3-0-6)
0709625  การวิเคราะห์รายงานการเงิน 3(3-0-6)
0709626  การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6)
0709627  การจัดการสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
0709628  การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6)
 กลุ่มวิชาการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
0709632  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
0709633  การจัดการความรู้  3(3-0-6)
0709634  การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
    และการพัฒนาองค์การ
0709635  กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(2-2-5)
0709636  การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)
0709637  กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
0709638  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
0709639  โลจิสติกส์     3(3-0-6)
3. หมวดวิทยานิพนธ์
 แผน ก แบบ ก 2     12 หน่วยกิต
0709691  วิทยานิพนธ์    12(0-36-0)
 แผน ข        6 หน่วยกิต
0709692  สารนิพนธ์     6(0-18-0)

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
119มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58    

  วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3    

	 0709502	 ธรรมาภิบาลในสถานประกอบการ	 3(3-0-6)	 	 	 	

	 	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	 	 	 	 	

  วิชาเอก (เลือก) 3    

	 0709......	 ..........................................................	 3(...........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 6

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58    

  วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3    
	 0709502	 ธรรมาภิบาลในสถานประกอบการ	 3(3-0-6)	 	 	 	
	 	 และความรับผิดชอบต่อสังคม
  วิชาเอก (เลือก) 3
 0709........	 ..........................................................	 3(...........)

  รวมหน่วยกิต 3 

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/59
  วิชาเอก (บังคับ) 3  วิชาเอก (เลือก) 6
	 0709631	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 0709......	 ..........................................................	 3(...........)
  วิชาเอก (เลือก) 3	 0709......	 ..........................................................	 3(...........)
	 0709......	 ..........................................................	 3(...........)	 	 วิชาสารนิพนธ์ 3
  วิชาสารนิพนธ์ 3	 0709692	 สารนิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 3(0-9-0)
	 0709692	 สารนิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 3(0-9-0)	 	 	 	
  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/59
  วิชาเอก (บังคับ) 3  วิชาเอก (เลือก) 3
	 0709631	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 0709.......	 ...................................................	 3(.............)
  วิทยานิพนธ์ 6  วิทยานิพนธ์ 6
	 0709691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 6(0-18-0)	 0709691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 6(0-18-0)

  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58
  วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3  วิชาเอก (บังคับ) 12
	 0709501	 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจ	 3(2-2-5)	 0709511	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)
  วิชาเอก (บังคับ) 9	 0709522	 การจัดการการเงิน	 3(3-0-6)
	 0709521	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	 0709532	 การจัดการการผลิตและการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)
	 0709531	 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำา	 3(3-0-6)	 0709533	 การวิจัยธุรกิจ	 3(2-2-5)
	 0709541	 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	

  รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 12

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58
  วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3  วิชาเอก (บังคับ) 12
	 0709501	 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจ	 3(2-2-5)	 0709511	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)
  วิชาเอก (บังคับ) 9	 0709522	 การจัดการการเงิน	 3(3-0-6)
	 0709521	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	 0709532	 การจัดการผลิตและการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)
	 0709531	 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำา	 3(3-0-6)	 0709533	 การวิจัยธุรกิจ	 3(2-2-5)
	 0709541	 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	 	 	

  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 12

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2

แผน ข
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คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559120



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
119มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58    

  วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3    

	 0709502	 ธรรมาภิบาลในสถานประกอบการ	 3(3-0-6)	 	 	 	

	 	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	 	 	 	 	

  วิชาเอก (เลือก) 3    

	 0709......	 ..........................................................	 3(...........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 6

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58    

  วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3    
	 0709502	 ธรรมาภิบาลในสถานประกอบการ	 3(3-0-6)	 	 	 	
	 	 และความรับผิดชอบต่อสังคม
  วิชาเอก (เลือก) 3
 0709........	 ..........................................................	 3(...........)

  รวมหน่วยกิต 3 

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/59
  วิชาเอก (บังคับ) 3  วิชาเอก (เลือก) 6
	 0709631	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 0709......	 ..........................................................	 3(...........)
  วิชาเอก (เลือก) 3	 0709......	 ..........................................................	 3(...........)
	 0709......	 ..........................................................	 3(...........)	 	 วิชาสารนิพนธ์ 3
  วิชาสารนิพนธ์ 3	 0709692	 สารนิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 3(0-9-0)
	 0709692	 สารนิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 3(0-9-0)	 	 	 	
  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/59
  วิชาเอก (บังคับ) 3  วิชาเอก (เลือก) 3
	 0709631	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 0709.......	 ...................................................	 3(.............)
  วิทยานิพนธ์ 6  วิทยานิพนธ์ 6
	 0709691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 6(0-18-0)	 0709691	 วิทยานิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 6(0-18-0)

  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58
  วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3  วิชาเอก (บังคับ) 12
	 0709501	 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจ	 3(2-2-5)	 0709511	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)
  วิชาเอก (บังคับ) 9	 0709522	 การจัดการการเงิน	 3(3-0-6)
	 0709521	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	 0709532	 การจัดการการผลิตและการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)
	 0709531	 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำา	 3(3-0-6)	 0709533	 การวิจัยธุรกิจ	 3(2-2-5)
	 0709541	 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	

  รวมหน่วยกิต 12  รวมหน่วยกิต 12

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58
  วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3  วิชาเอก (บังคับ) 12
	 0709501	 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจ	 3(2-2-5)	 0709511	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)
  วิชาเอก (บังคับ) 9	 0709522	 การจัดการการเงิน	 3(3-0-6)
	 0709521	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	 0709532	 การจัดการผลิตและการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)
	 0709531	 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำา	 3(3-0-6)	 0709533	 การวิจัยธุรกิจ	 3(2-2-5)
	 0709541	 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	 	 	

  รวมหน่วยกิต 9  รวมหน่วยกิต 12

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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0709501 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจ 3(2-2-5)
 English for Business
 ฝกึทกัษะทางภาษาองักฤษทางดา้นการฟงั การพูด การอา่น 
การเขยีน เนน้การสรปุความ การเขยีนจดหมายธรุกจิ การเขยีนเรยีงความ 
และการนำาเสนอผลงาน
0709502 ธรรมาภิบาลในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
 และความรับผิดชอบต่อสังคม
 Corporate Governance and
 Social Responsibilities  
 แนวคิดทฤษฎี การบริหารจัดการในสถานประกอบการที่ด ี
การประยุกต์หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่ามาใช้เป็นหลักในการดำาเนินธุรกิจ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องในสถานประกอบการ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร ทั้งนี้ศึกษาและวิเคราะห์ โดยใช้กรณีศึกษา 
0709511 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
 Marketing Management
 กระบวนการจัดการด้านการตลาด บทบาทและหน้าที่ 
การตลาดในธรุกจิ สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ่
การจัดการด้านการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงยุทธ์ การวิเคราะห์
การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการ
วิจัยการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการ
วางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การควบคุม
ทางการตลาด และจรรยาบรรณในการจัดการด้านการตลาด
0709521 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 Managerial Accounting
 แนวคิดการใช้สารสนเทศทางการบัญชี การกำาหนดต้นทุน
สนิคา้ การวางแผน การควบคมุ และการประเมินผลการปฏิบตังิาน และ
การตัดสินใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ลักษณะข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
0709522 การจัดการการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Management
 แนวคิด ทฤษฎีทางการเงิน และเทคนิคการบริหารการเงิน 
การบริหารสนิทรัพย ์หนีส้นิ และโครงสรา้งเงนิทุน สภาพคลอ่ง งบกระแส 
เงินสด ความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินความเสี่ยง และอัตรา
ผลตอบแทน การจัดทำางบประมาณการลงทุน ต้นทุนของเงินทุน และ
จรรยาบรรณทางการเงิน
0709531 พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นำา 3(3-0-6)
 Organizational Behavior and Leadership
 แนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคลในองค์การ 
การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ วัฒนธรรมองค์การ การทำางานแบบทีม  
อำานาจ อิทธิพล การใช้กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการพฤติกรรมส่วน
บุคคลและพฤติกรรมกลุ่ม คุณลักษณะของผู้นำาที่ดี ภาวะผู้นำาในการ
จัดการในองค์การและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำา และจริยธรรม
ทางการจัดการ

0709532 การจัดการการผลิตและการดำาเนินงาน 3(3-0-6)
 Production and Operations Management
 องค์ประกอบของระบบการผลิตและการดำาเนินงาน 
หลกัการและเทคนคิการวางแผนการผลติ การแกไ้ขปญัหา การตดัสนิใจ 
การกำาหนดมาตรฐานการผลิต การดำาเนินงานในกระบวนการผลิต 
การควบคมุการผลติ และการควบคมุสนิคา้คงคลงั และจรยิธรรมในการ
จัดการการผลิตและการดำาเนินงาน
0709533 การวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5)
 Business Research
 ระเบยีบวธีิวจัิยและหลกัสถิติ เพือ่การวเิคราะหป์ญัหาทาง
ธรุกจิ ทฤษฎคีวามนา่จะเปน็ การประมาณคา่ การศกึษาเกีย่วกบัอนกุรม
เวลา การวิเคราะห์การถดถอย การเขียนโครงการวิจัยธุรกิจ ฝึกปฏิบัติ
การวิจัย จัดทำาแผนงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ 
สรุปผล เขียนรายงานและนำาเสนอผลการวิจัย
0709541 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 Managerial Economics
 วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การผลิต ต้นทุน โครงสร้าง
ตลาดสนิคา้ และการกำาหนดราคาสนิคา้ ตลอดจนการวางแผนการผลติ 
การตดัสนิใจในการลงทนุภายใตค้วามเสีย่งและความไมแ่นน่อน รวมทัง้
ศึกษาแบบจำาลองและเทคนิคต่างๆ เพื่อการพยากรณ์ 
0709611 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
 Consumer Behavior Analysis
 บทบาทและความสำาคัญของผู้บริโภค ตัวแบบพฤติกรรม 
ผูบ้รโิภค การแบ่งกลุม่ผูบ้รโิภค ปัจจัยต่างๆ ทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสนิใจ 
ของผู้บริโภค การวิจัยผู้บริโภค วัฒนธรรม ชั้นทางสังคมครอบครัว 
กลุม่อา้งองิ ลำาดบัขัน้ความตอ้งการ การจงูใจและความเกีย่วขอ้ง การรบัรู้ 
การเรยีนรูท้ศันคติและการเปลีย่นแปลงทศันคติ บคุลกิภาพ การประมวล
สารสนเทศของผู้บริโภค ประเภทของการตัดสินใจซื้อ และกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค
0709612 การตลาดบริการ 3(3-0-6)
 Services Marketing
 แนวคดิและทฤษฎกีารตลาดบรกิาร ลักษณะของการบรกิาร 
ประเภทของการบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคในการเผชิญหน้าบริการ 
การวางตำาแหน่งบริการ การจัดการส่วนประสมการตลาดบริการ 
การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และความสามารถในการผลิต 
บริการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และจริยธรรมทางการตลาดบริการ
0709613 การจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(2-2-5)
 Management of Marketing
 Information System
 วเิคราะหก์ระบวนการการประมวลผลข้อมูลทางการตลาด 
โดยอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เทคนิคในการออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบ การนำาเสนอข้อมูลสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการ 
ตัดสินใจ และจริยธรรมในการจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาด 
ฝึกปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล แปรผลข้อมูลและนำาเสนอ
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0709614 การจัดการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ 3(3-0-6)
 Innovation and New Product
 Management
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
การวเิคราะห์ประโยชนแ์ละตน้ทุนท่ีในการพฒันานวตักรรม กระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ในการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการนำาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด 
0709615 กลยุทธ์ราคา 3(3-0-6)
 Pricing Strategy
 แนวความคดิ เทคนคิ และกรอบการวเิคราะห ์การประเมนิ
และพฒันากลยทุธ ์การตัง้ราคา ปจัจยัท่ีจะตอ้งนำามาพจิารณาในการตัง้
ราคา ขัน้ตอนการกำาหนดทางเลอืกในการปรับราคา วิธกีารวเิคราะหแ์ละ
แนวทางในการแก้ปัญหา การตัดสินใจด้านการตั้งราคา และประเด็น
จริยธรรมทางการตลาด
0709616 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)
 Marketing Channel Management
 วิธีการดำาเนินกลยุทธ์และวิธีการจัดการช่องทางการจัด
จำาหนา่ย ซึง่จะเปน็ผลจากการศกึษาปจัจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการด้านช่องทางจัดจำาหน่าย เครื่องมือ
สำาหรับการคัดเลือก การจัดการ การประสานงาน และการจูงใจสมาชิก
ในช่องทางการจัดจำาหน่าย และประเด็นจริยธรรมทางการตลาด
0709617 กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า 3(3-0-6)
 Strategic Brand Management
 การตัดสินที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ตราสินค้าขององค์การ 
โดยให้ความสำาคัญในด้านความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนและการ
ประเมินกลยุทธ์ตราสินค้า ทฤษฎี เครื่องมือ และแบบจำาลองสำาหรับ
การตัดสินใจเรื่องตราสินค้า หลักการทางจิตวิทยาเก่ียวกับลูกค้า 
เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจในการจัดการด้านตราสินค้า
0709618 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Customer Relationship Management
 ความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ โดยเน้นการนำาข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้ามาใช้ เพื่อทำาให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ท่ีดีและความภักดี
ต่อองค์การ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า และ
ประเด็นจริยธรรมทางการตลาด
0709619 การศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 3(0-9-0)
 International Field Study
 ดงูานการดำาเนนิธรุกจิจรงิในตา่งประเทศ เพือ่เรยีนรูแ้นวคดิ 
วิสัยทัศน์ ทางธุรกิจ เขียนรายงานและนำาเสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการ
ศึกษาดูงานธุรกิจในต่างประเทศ
0709621 การบัญชีและภาษีอากร 3(3-0-6)
 Accounting and Taxation
 เกีย่วกับระบบภาษท่ีีเก่ียวข้องกับธรุกิจตา่งๆ ความสมัพันธ์
ระหว่างภาษีและการทำาบัญชีในธุรกิจ ประสิทธิภาพของการวางแผน
ภาษแีละการตดัสนิใจ  ปญัหาและการแกป้ญัหาทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบัญชีและภาษีอากร วิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
0709622 การจัดการต้นทุน 3(3-0-6)
 Cost Management
 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนในด้านการจำาแนก พฤติกรรม 
การประมาณ การควบคุม และการวิเคราะห์ผลต่าง การนำาข้อมูล
ต้นทุนไปใช้ เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ การประยุกต์เทคนิค 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและความเส่ียง การตั้ง
ราคาโอน ประเมินผลเพื่อการจัดการต้นทุน

0709623 การวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
 Accounting Information System Design
 เทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ข้อพิจารณา
ในการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบ
โปรแกรมทางการบญัชสีำาหรบังานในหนา้ทีต่า่งๆ การควบคุมระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ปัญหาและขั้นตอนในการออกแบบและการติดตั้งระบบ
บัญชี
0709624 นโยบายการบัญชี 3(3-0-6)
 Accounting Policy
 แนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะห์ และประมวลความรู้เกี่ยวกับ 
การบญัช ีเพ่ือนำามาใชใ้นการกำาหนดนโยบายการบญัช ีเพ่ือใหส้อดคลอ้ง 
กับการเปลี่ยนแปลง
0709625 การวิเคราะห์รายงานการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Report Analysis
 วิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่ต่างจากมาตรฐานและผลกระทบ 
ที่มีต่อรายงานการเงิน การปรับงบการเงินสำาหรับใช้ในการวิเคราะห์ 
การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
การวิเคราะห์การใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบการเงินเชิงลึกของแต่ละอุตสาหกรรม การจัดทำาประมาณการ 
งบการเงนิ การประยุกตซ์อฟตแ์วรส์ำาหรบัการวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์ 
ทางการเงิน ตัวแบบการประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์งบการเงิน
นานาชาติ
0709626 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6)
 Tax Planning
 ข้อพิพาททางภาษีอากรของกิจการธุรกิจในด้านภาษี 
เงินได้นิติบุคคลและภาษีอื่น วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหลักการ
บญัชีทีร่บัรองทัว่ไปกับวธีิการทางกฎหมายภาษีอากร ประมวลรัษฎากร 
คำาพิพากษา คำาวินิจฉัยคดีและคำาตอบข้อหารือของกรมสรรพากร 
เพื่อใช้ในการวางแผนภาษี
0709627 การจัดการสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Institutions Management
 โครงสร้าง หน้าที่ วัตถุประสงค์ และหลักการอื่นๆ ของ
สถาบันการเงินประเภทต่างๆ โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อแต่ละประเภท  
กลยุทธ์ในการดำาเนินงานของสถาบันการเงิน การจัดการสภาพคล่อง 
และนโยบายหลักของรัฐบาลในการควบคุมสถาบันการเงิน
0709628 การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Analysis
 เทคนคิและเครือ่งมอืทีใ่ชว้เิคราะหท์างการเงนิ การวเิคราะห ์
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อใช้วางแผน
ทางการเงิน การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตทางการเงินของธุรกิจ  
การปรับโครงสร้างหนี้และการแก้ไขปัญหาหนี้
0709631 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 Strategic Management
 และวินิจฉัยองค์การ วิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อม 
เพื่อวางแผนกลยุทธ์ การกำาหนดกลยุทธ์และจัดทำาแผนกลยุทธ์ 
ในระดับต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจขององค์การธุรกิจ 
การดำาเนินการตามแผนการติดตามและประเมิน
0709632 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
 Small Business Management
 ประเภทของธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำาเนิน
การจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม การใช้หลักการจัดการ การตลาด การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การผลิต การแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม และจริยธรรมในการจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
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0709614 การจัดการนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ 3(3-0-6)
 Innovation and New Product
 Management
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
การวิเคราะหป์ระโยชนแ์ละตน้ทนุทีใ่นการพฒันานวตักรรม กระบวนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ในการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการนำาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด 
0709615 กลยุทธ์ราคา 3(3-0-6)
 Pricing Strategy
 แนวความคิด เทคนคิ และกรอบการวเิคราะห ์การประเมนิ
และพฒันากลยทุธ ์การตัง้ราคา ปจัจยัทีจ่ะตอ้งนำามาพจิารณาในการตัง้
ราคา ขัน้ตอนการกำาหนดทางเลอืกในการปรับราคา วธีิการวเิคราะหแ์ละ
แนวทางในการแก้ปัญหา การตัดสินใจด้านการตั้งราคา และประเด็น
จริยธรรมทางการตลาด
0709616 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)
 Marketing Channel Management
 วิธีการดำาเนินกลยุทธ์และวิธีการจัดการช่องทางการจัด
จำาหนา่ย ซึง่จะเป็นผลจากการศกึษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการด้านช่องทางจัดจำาหน่าย เครื่องมือ
สำาหรับการคัดเลือก การจัดการ การประสานงาน และการจูงใจสมาชิก
ในช่องทางการจัดจำาหน่าย และประเด็นจริยธรรมทางการตลาด
0709617 กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า 3(3-0-6)
 Strategic Brand Management
 การตัดสินที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ตราสินค้าขององค์การ 
โดยให้ความสำาคัญในด้านความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนและการ
ประเมินกลยุทธ์ตราสินค้า ทฤษฎี เครื่องมือ และแบบจำาลองสำาหรับ
การตัดสินใจเรื่องตราสินค้า หลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับลูกค้า 
เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจในการจัดการด้านตราสินค้า
0709618 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Customer Relationship Management
 ความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ โดยเน้นการนำาข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้ามาใช้ เพื่อทำาให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ที่ดีและความภักดี
ต่อองค์การ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า และ
ประเด็นจริยธรรมทางการตลาด
0709619 การศึกษาดูงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 3(0-9-0)
 International Field Study
 ดงูานการดำาเนนิธรุกจิจรงิในตา่งประเทศ เพือ่เรยีนรูแ้นวคดิ 
วิสัยทัศน์ ทางธุรกิจ เขียนรายงานและนำาเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
ศึกษาดูงานธุรกิจในต่างประเทศ
0709621 การบัญชีและภาษีอากร 3(3-0-6)
 Accounting and Taxation
 เกีย่วกบัระบบภาษทีีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิตา่งๆ ความสมัพันธ์
ระหว่างภาษีและการทำาบัญชีในธุรกิจ ประสิทธิภาพของการวางแผน
ภาษแีละการตดัสนิใจ  ปญัหาและการแกปั้ญหาทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบัญชีและภาษีอากร วิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
0709622 การจัดการต้นทุน 3(3-0-6)
 Cost Management
 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนในด้านการจำาแนก พฤติกรรม 
การประมาณ การควบคุม และการวิเคราะห์ผลต่าง การนำาข้อมูล
ต้นทุนไปใช้ เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ การประยุกต์เทคนิค 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและความเส่ียง การตั้ง
ราคาโอน ประเมินผลเพื่อการจัดการต้นทุน

0709623 การวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
 Accounting Information System Design
 เทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ข้อพิจารณา
ในการเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบ
โปรแกรมทางการบญัชีสำาหรบังานในหนา้ท่ีตา่งๆ การควบคุมระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ปัญหาและข้ันตอนในการออกแบบและการติดตั้งระบบ
บัญชี
0709624 นโยบายการบัญชี 3(3-0-6)
 Accounting Policy
 แนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะห์ และประมวลความรู้เกี่ยวกับ 
การบญัช ีเพ่ือนำามาใชใ้นการกำาหนดนโยบายการบญัช ีเพ่ือให้สอดคลอ้ง 
กับการเปลี่ยนแปลง
0709625 การวิเคราะห์รายงานการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Report Analysis
 วิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่ต่างจากมาตรฐานและผลกระทบ 
ที่มีต่อรายงานการเงิน การปรับงบการเงินสำาหรับใช้ในการวิเคราะห์ 
การใช้รายงานของผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
การวิเคราะห์การใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบการเงินเชิงลึกของแต่ละอุตสาหกรรม การจัดทำาประมาณการ 
งบการเงนิ การประยุกตซ์อฟตแ์วรส์ำาหรบัการวเิคราะห์และการพยากรณ์ 
ทางการเงิน ตัวแบบการประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์งบการเงิน
นานาชาติ
0709626 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6)
 Tax Planning
 ข้อพิพาททางภาษีอากรของกิจการธุรกิจในด้านภาษี 
เงินได้นิติบุคคลและภาษีอื่น วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหลักการ
บญัชีทีร่บัรองทัว่ไปกับวธิกีารทางกฎหมายภาษอีากร ประมวลรษัฎากร 
คำาพิพากษา คำาวินิจฉัยคดีและคำาตอบข้อหารือของกรมสรรพากร 
เพื่อใช้ในการวางแผนภาษี
0709627 การจัดการสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Institutions Management
 โครงสร้าง หน้าท่ี วัตถุประสงค์ และหลักการอื่นๆ ของ
สถาบันการเงินประเภทต่างๆ โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อแต่ละประเภท  
กลยุทธ์ในการดำาเนินงานของสถาบันการเงิน การจัดการสภาพคล่อง 
และนโยบายหลักของรัฐบาลในการควบคุมสถาบันการเงิน
0709628 การวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Analysis
 เทคนคิและเครือ่งมือท่ีใช้วิเคราะห์ทางการเงนิ การวเิคราะห ์
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อใช้วางแผน
ทางการเงิน การตัดสินใจเก่ียวกับปัญหาวิกฤตทางการเงินของธุรกิจ  
การปรับโครงสร้างหนี้และการแก้ไขปัญหาหนี้
0709631 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 Strategic Management
 และวินิจฉัยองค์การ วิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อม 
เพื่อวางแผนกลยุทธ์ การกำาหนดกลยุทธ์และจัดทำาแผนกลยุทธ์ 
ในระดับต่างๆ เพ่ือการแก้ปัญหาและตัดสินใจขององค์การธุรกิจ 
การดำาเนินการตามแผนการติดตามและประเมิน
0709632 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
 Small Business Management
 ประเภทของธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำาเนิน
การจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม การใช้หลักการจัดการ การตลาด การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การผลิต การแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม และจริยธรรมในการจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
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0709633 การจัดการความรู้ 3(3-0-6)
 Knowledge Management
 การจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลสารสนเทศ 
ความคิด การกระทำาและประสบการณ์ของบุคคลและกลุ่มในองค์การ
เพื่อสร้างเป็นความรู้ หรือนวัตกรรม การจัดเก็บ การสืบค้นความรู้ 
การนำาความรู้ไปใช้ การเคลื่อนย้าย การกระจาย การแบ่งปันความรู้ 
และการสร้างความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์ในการจัดการธุรกิจ
0709634 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
 และพัฒนาองค์การ  
 Organization Development
 and Change Management
 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองค์การ การให้คำาปรึกษา การวินิจฉัยองค์การ เทคนิค
การใช้ตัวสอดแทรก การวางแผน การดำาเนินการ และการประเมิน 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
0709635 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 Strategic Negotiation in Business
 แนวคดิ ทฤษฎ ีประเภท และรปูแบบของการเจรจาต่อรอง 
การสร้างและพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรอง การขายความคิด 
การวิเคราะห์คู่เจรจา เทคนิคและเครื่องมือในการโน้มน้าวคู่เจรจา
กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง การพัฒนากลยุทธ์ การเตรียมความพร้อม
และสร้างบุคลิกภาพ เพื่อการเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี จริยธรรมในการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ ฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษาและบทบาทสมมติ 
0709636 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)
 Risk Management
 วิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
องคก์าร การวางแผนและการวเิคราะหค์วามเสีย่ง เพือ่กำาหนดนโยบาย  
วิธีการและการดำาเนินงาน เพื่อการจัดการความเสี่ยง การป้องกัน 
และควบคุมความเสี่ยง และการฝึกอบรมบุคคลในองค์การ เพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดได้

0709637 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 Strategic Human Resource Management
 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การกำาหนดกลยทุธก์ารวางแผนทรพัยากรมนษุย ์การสรรหา การคดัเลอืก 
การประเมนิการปฏิบตังิาน และการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์การจดัการ
ระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ ฝึกวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลต่อการดำาเนินงานในองค์การ และนำาเสนอกลยุทธ์ในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม
0709638 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 Human Resource Development
 แนวคดิ หลกัการ และวตัถปุระสงคใ์นการพัฒนาทรพัยากร
มนษุยใ์นองคก์ารใหม้ทีกัษะ ความรู ้และความสามารถในงานทรพัยากร
มนุษย์ทุกด้าน การทำาความเข้าใจในพฤติกรรมและการเรียนรู้ของ
พนักงานในองค์การ การวางแผน การจัดการเพื่อแก้ปัญหาการทำางาน  
การออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติด้านการฝึกอบรมและ
การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อความ
เหมาะสมกบังาน การสรา้งวัฒนธรรมองคก์ารใหเ้อือ้ต่อการเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำาเสนอกลยุทธ์ในลการพัฒนามนุษย์
0709639 โลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 Logistics
 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
สำาเร็จรูป การพยากรณ์ การจัดทำาตามคำาสั่ง การจัดการคลังสินค้า 
การวางแผนความตอ้งการวตัถดุบิ การจัดหาและการจดัซ้ือ การวางแผน
การผลิตและการดำาเนินการ การจัดการสินค้าคงเหลือ การจัดการ
รายการสิ่งของ การบรรจุภัณฑ์ และการจัดการการขนส่ง 
0709691 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
 Thesis
 ค้นคว้าและทำาวิจัยทางด้านการจัดการธุรกิจ สามารถ 
ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรอง
หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
0709692 สารนิพนธ์ 6(0-18-0)
 Research Paper
 กรณศีกึษา ปญัหาเกีย่วกบัการจดัการธรุกจิทีใ่ชร้ะเบียบวิธี
วิจัยช่วยในการหาคำาตอบอย่างเจาะลึก เรียบเรียงแล้วเขียนรายงานใน
ลักษณะสารนิพนธ์

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 123



ความร่วมมือระหว่างคณะ

หลักสูตรÀ≈—° Ÿμ√
√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตร



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558124

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน   

   หมวดวิชาความรู้สาขาวิชา วีชาชีพครู        12
	 0314501	 ทักษะทางภาษาสำาหรับครู	 	 	 3(2-2-5)
	 0314502	 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้	 3(2-2-5)
	 0314503	 การวัดและประเมินทางการศึกษา	 	 3(2-2-5)
	 0314505	 จิตวิทยาสำาหรับครู	 	 	 3(2-2-5)
     รวมหน่วยกิต  12

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 131
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 115

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ

§≥–»÷°…“»“ μ√å

À≈—° Ÿμ√ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ (ª.∫—≥±‘μ)  “¢“«‘™“«‘™“™’æ§√Ÿ

·ºπ°“√»÷°…“

√–¥—∫ ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ ®”π«π 9 Àπà«¬°‘μ

À¡«¥«‘™“§«“¡√Ÿâ “¢“«‘™“ «‘™“™’æ§√Ÿ 9
0314501 ∑—°…–∑“ß¿“…“ ”À√—∫§√Ÿ 3(2-2-5)
0314502 °“√æ—≤π“À≈—° Ÿμ√·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0314503 °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)

ª√—™≠“ : §√Ÿ¥’ ¡’ªí≠≠“ æ—≤π“°“√»÷°…“¥â«¬§ÿ≥¿“æ

√–¥—∫ ¿“§μâπ ®”π«π 17 Àπà«¬°‘μ ¿“§ª≈“¬ ®”π«π 11 Àπà«¬°‘μ

À¡«¥«‘™“§«“¡√Ÿâ “¢“«‘™“ «‘™“™’æ§√Ÿ 12 0314507 °“√«‘®—¬ ”À√—∫§√Ÿ 3(2-2-5)
0314504 π«—μ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ”À√—∫§√Ÿ 3(2-2-5) À¡«¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ§√Ÿ 8

ªï∑’Ë 1 0314505 ®‘μ«‘∑¬“·≈–§«“¡‡ªìπ§√Ÿ 3(2-2-5) 0314541 ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ§√Ÿ„π 2(0-6-0)
0314506 °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√ ”À√—∫§√Ÿ 3(2-2-5)  ∂“π»÷°…“ 1
0314..... °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“.... 3(...........) 0314542 ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ§√Ÿ„π 6(0-18-0)

 ∂“π»÷°…“ 2

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
‡æ◊ËÕº≈‘μ∫—≥±‘μ√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“ «‘™“™’æ§√Ÿ

∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È
1. ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–‡™‘ß«‘™“°“√¥â“π«‘™“™’æ§√Ÿ
2. ¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–ª√– ∫°“√≥å„π°“√ª√–¬ÿ°μå§«“¡√Ÿâ Ÿà°“√

ªØ‘∫—μ‘ß“π
3. ¡’®√√¬“∫√√≥«‘™“™’æ§√Ÿ  ¡’∫ÿ§≈‘°¿“æ·≈–§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë‡À¡“– ¡

°—∫§«“¡‡ªìπ§√Ÿ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ “¢“«‘™“ «‘™“™’æ§√Ÿ
®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 32 Àπà«¬°‘μ
°. À¡«¥«‘™“§«“¡√Ÿâ “¢“«‘™“ «‘™“™’æ§√Ÿ ‰¡àπâÕ¬°«à“24 Àπà«¬°‘μ

«‘™“∫—ß§—∫ 21 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 Àπà«¬°‘μ

¢. À¡«¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ§√Ÿ 8 Àπà«¬°‘μ
√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√
°. À¡«¥«‘™“§«“¡√Ÿâ “¢“«‘™“ «‘™“™’æ§√Ÿ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ

«‘™“∫—ß§—∫ 21 Àπà«¬°‘μ
0314501 ∑—°…–∑“ß¿“…“ ”À√—∫§√Ÿ 3(2-2-5)
0314502 °“√æ—≤π“À≈—° Ÿμ√·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0314503 °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0314504 π«—μ°√√¡·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ”À√—∫§√Ÿ 3(2-2-5)
0314505 ®‘μ«‘∑¬“·≈–§«“¡‡ªìπ§√Ÿ 3(2-2-5)
0314506 °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√ ”À√—∫§√Ÿ 3(2-2-5)
0314507 °“√«‘®—¬ ”À√—∫§√Ÿ 3(2-2-5)

«‘™“‡≈◊Õ°                                     ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 Àπà«¬°‘μ
0314511 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å 3(2-2-5)

0314512 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“‡§¡’ 3(2-2-5)
0314513 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“™’««‘∑¬“ 3(2-2-5)
0314514 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“øî ‘° å 3(2-2-5)
0314515 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“§≥‘μ»“ μ√å 3(2-2-5)
0314516 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“ ÿ¢»÷°…“·≈–æ≈»÷°…“ 3(2-2-5)
0314521 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“°“√ß“πÕ“™’æ·≈– 3(2-2-5)

‡∑§‚π‚≈¬’
0314522 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“§Õ¡æ‘«‡μÕ√å 3(2-2-5)
0314531 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“¿“…“‰∑¬ 3(2-2-5)
0314532 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ… 3(2-2-5)
0314533 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“¿“…“¡≈“¬Ÿ 3(2-2-5)
0314534 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“ —ß§¡»÷°…“ 3(2-2-5)
0314535 °“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘™“»‘≈ª– 3(2-2-5)
0314537 °“√®—¥°“√‡√’¬π√ŸâÕ“™’«»÷°…“ 3(2-2-5)
0314538 °“√®—¥ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ ”À√—∫ 3(2-2-5)

‡¥Á°ª∞¡«—¬
0314539 °“√»÷°…“μ≈Õ¥™’«‘μ 3(2-2-5)
0314540 °“√»÷°…“æ‘‡»… 3(2-2-5)
¢. À¡«¥«‘™“ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ§√Ÿ 8 Àπà«¬°‘μ
0314541 ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ§√Ÿ„π ∂“π»÷°…“ 1 2(0-6-0)
0314542 ª√– ∫°“√≥å«‘™“™’æ§√Ÿ„π ∂“π»÷°…“ 2 6(0-18-0)

À¡“¬‡Àμÿ
 ”À√—∫√“¬«‘™“ 0314501 ∑—°…–∑“ß¿“…“ ”À√—∫§√Ÿ √“¬«‘™“ 0314502

°“√æ—≤π“À≈—° Ÿμ√·≈–°“√®—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–√“¬«‘™“ 0314503 °“√«—¥
·≈–ª√–‡¡‘π∑“ß°“√»÷°…“ „π°√≥’∑’Ë°≈ÿà¡ºŸâ‡√’¬π‡ªìπ§√ŸºŸâ ÕπÕ‘ ≈“¡»÷°…“
°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ„Àâ§”π÷ß∂÷ßÀ≈—°»“ π“ §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß
«—≤π∏√√¡·≈–∫√‘∫∑¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ

ปรัชญา
 ครูดี มีปัญญา พัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
 เพื่อผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะดังนี้
  (1) มีความรู้และทักษะเชิงวิชาการด้านวิชาชีพครู
  (2) มีความสามารถและประสบการณ์ในการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและ 
   คุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครู

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พ.ศ. 2553

(1) หมวดวิชาความรู้สาขาวิชาชีพครู

(2) หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

 - วิชาบังคับ

 - วิชาเลือก

รายวิชาในหลักสูตร 
(1) หมวดวิชาความรู้สาขาวิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
0314501 ทักษะทางภาษาสำาหรับครู 3(2-2-5)
0314502 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
0314503 การวัดและประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
0314504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับครู 3(2-2-5)
0314505 จิตวิทยาสำาหรับครู 3(2-2-5) 
0314506 ความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
0314507 การวิจัยสำาหรับครู 3(2-2-5)
 วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
0314511 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
0314512 การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 3(2-2-5)
0314513 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3(2-2-5)
0314514 การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 3(2-2-5)
0314515 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
0314516 การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3(2-2-5)

0314521 การจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ 3(2-2-5)
  และเทคโนโลยี 
0314522 การจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา 3(2-2-5)
0314523 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
0314531 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3(2-2-5)
0314532 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
0314533 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษามลายู 3(2-2-5)
0314534 การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3(2-2-5)
0314535 การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 3(2-2-5)
0314541 การจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ 3(2-2-5)
0314551 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
0314552 การศึกษาตลอดชีวิต 3(2-2-5)
0314553 การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5)
0314554 สัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5)
(2) หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 6 หน่วยกิต
0314555 ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 2(0-6-0)
0314556 ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 4(0-12-0)

แผนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต : สาขาวิชาชีพครู

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
 หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 4
0314556 ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 4(0-12-0)

  รวมหน่วยกิต   4

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
 หมวดวิชาความรู้สาขาวิชา วิชาชีพครู 12
0314504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับครู 3(2-2-5)
0314506 ความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน  3(2-2-5)
0314507 การวิจัยสำาหรับครู 3(2-2-5)
03145.… การจัดการเรียนรู้วิชา......................... 3(.........)
 หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 2
0314555 ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 2(0-6-0)
  รวมหน่วยกิต   14

 แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 125



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
125มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556132

คำาอธิบายรายวิชา

0314501 ทักษะทางภาษาสำาหรับครู 3(2-2-5)
  Language Skills for Teachers
  ศึกษา และฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การวิเคราะห์ 
การเขยีนภาษาไทย ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร และการจดัการเรยีนรู ้
สำาหรับผู้เรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน
0314502 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
  Curriculum Development and Learning
  Arrangement
  ศกึษาปรชัญา แนวคดิ ทฤษฎีทางการศกึษา ทฤษฎหีลกัสตูร  
กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลาย การประเมิน
หลักสูตรก่อน ระหว่างและหลังการใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาการศึกษาไทย  
ระบบการจัดการศึกษาของไทย มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานช่วง
ชั้นและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของไทย  
วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎกีารเรียนรู้ รูปแบบการเรยีนรู ้วธิสีอนและเทคนคิการจดัการเรียน
รูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั การออกแบบและพฒันารปูแบบการเรียนการ
สอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ความแตกต่าง
ของผู้เรียนและการบรูณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม ศกึษาการใช ้การ
ผลติสือ่และนวตักรรมในการเรยีนรู ้ ศกึษาวธิกีารประเมินผลการเรยีนรู ้
และการสอนซอ่มเสริม  ศกึษาและฝกึปฏิบตักิารจดัทำาแผนจดัการเรยีนรู ้
โดยการบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทำาการสอนใน
สถานการณ์จำาลอง
0314503 การวัดและประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Measurement and Evaluation in
  Education
  ศึกษาหลักการ เทคนิคการวัดและประเมินผลทางการ
ศกึษา การประเมนิตามสภาพจรงิ การประเมนิจากแฟม้สะสมงาน  การ
ประเมนิการปฏบิตัใินบรบิทการเรยีนรู ้การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือสำาหรับวัดและประเมินทางการศึกษา  การกำาหนดเกณฑ์การ
ประเมนิ  สถติทิีใ่ชใ้นการจดักระทำาคะแนน การแปลความหมายคะแนน 
การประเมินผล วิเคราะห์จัดการแบบย่อยและแบบรวม ฝึกปฏิบัติการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมิน และการนำาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน  
0314504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับครู 3(2-2-5)
  Innovation and Technology for Teachers
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
การสง่เสรมิคณุภาพการเรยีนรูโ้ดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
การใชส้ือ่ การวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กิดจากการใชส้ือ่ การฝกึออกแบบ ผลติ 
ทดลองใช้ ประเมิน และปรับปรุงสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

0314505 จิตวิทยาสำาหรับครู 3(2-2-5)
  Psychology for Teachers 
  ศึกษาแนวคิดและความสำาคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ  
จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้คำาปรึกษาที่เก่ียวข้องกับ 
ผู้เรียนในแต่ละข้อ ธรรมชาติและพฤติกรรมของผู้เรียน พัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เชาวน์ปัญญา ความถนัด ความสนใจ และแรง
จูงใจของผู้เรียน บริการที่สำาคัญของการแนะแนวและการจัดบริการให้
คำาปรึกษา กระบวนการให้คำาปรึกษา ฝึกปฏิบัติ การส่งเสริมความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ และ
การส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาได้ตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
0314506 ความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
  Teacher Attributes and Classroom
  Management
  ศกึษาความสำาคญัและพฒันาการของวชิาชีพคร ูคณุลกัษณะ
ความเป็นครูที่ดี บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นำาทางวิชาการ ศึกษาและปฏิบัติ
การสรา้งเสรมิศกัยภาพ สมรรถภาพและทศันคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีคร ูศกึษา
ทฤษฎี หลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำาทางการศึกษา การคิดอย่าง
เป็นระบบ การทำางานเป็นทีม ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์
และการตดิตอ่สือ่สารในองคก์ร การจัดระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
จดัการ การประกนัคณุภาพการศกึษา การศกึษาเพือ่พฒันาชุมชน ศึกษา
และปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทำาโครงงานทางวิชาการ 
โครงการฝึกอาชีพ โครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและ
ชุมชน    
0314507 การวิจัยสำาหรับครู 3(2-2-5)
  Research for Teachers
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยและรูปแบบ
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการศึกษาและการเรียนรู้ในชั้น
เรยีน การกำาหนดปญัหาวจิยั การวางแผนออกแบบการวจิยั การพฒันา
นวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การเลือกตัวอย่าง  
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนำา
เสนอผลการวิจัยและการนำาผลการวิจัยไปใช้ การเสนอโครงการวิจัย 
การคน้ควา้ ศกึษางานวจิยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้และ
ฝกึปฏบัิต ิการทำาวจัิยเพือ่พฒันาการเรยีนรูโ้ดยใชผ้ลจากการสงัเกตและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56
 หมวดวิชาความรู้สาขาวิชา วิชาชีพครู 12
0314501 ทักษะทางภาษาสำาหรับครู 3(2-2-5)
0314502 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
0314503 การวัดและประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
0314505 จิตวิทยาสำาหรับครู 3(2-2-5)
  รวมหน่วยกิต   12

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น    ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย  

   หมวดวิชาความรู้สาขาวิชา วีชาชีพครู        12  หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ    4
	 0314504	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับครู	 	 3(2-2-5)	 0314556	 ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา	1	 4(0-12-0)
	 0314506	 ความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน	 3(2-2-5)
	 0314507	 การวิจัยสำาหรับครู	 	 	 3(2-2-5)
	 03145..	 การจัดการเรียนรู้วิชา...	 	 	 3(........)
   หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ          2
	 0314555	 ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา	1	 2(0-6-0)

     รวมหน่วยกิต  14   รวมหน่วยกิต  4

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559126



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
125มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556132

คำาอธิบายรายวิชา

0314501 ทักษะทางภาษาสำาหรับครู 3(2-2-5)
  Language Skills for Teachers
  ศึกษา และฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การวิเคราะห์ 
การเขยีนภาษาไทย ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร และการจัดการเรยีนรู ้
สำาหรับผู้เรียนทั้งในและนอกชั้นเรียน
0314502 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
  Curriculum Development and Learning
  Arrangement
  ศกึษาปรชัญา แนวคดิ ทฤษฎทีางการศกึษา ทฤษฎหีลกัสตูร  
กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย การประเมิน
หลักสูตรก่อน ระหว่างและหลังการใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาการศึกษาไทย  
ระบบการจัดการศึกษาของไทย มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานช่วง
ชั้นและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย  
วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎีการเรยีนรู้ รปูแบบการเรยีนรู ้วธิสีอนและเทคนคิการจดัการเรียน
รู้ท่ีเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั การออกแบบและพฒันารปูแบบการเรียนการ
สอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย ความแตกต่าง
ของผูเ้รยีนและการบรูณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีนรวม ศกึษาการใช ้การ
ผลติสือ่และนวตักรรมในการเรยีนรู ้ ศกึษาวธีิการประเมนิผลการเรยีนรู ้
และการสอนซอ่มเสรมิ  ศกึษาและฝกึปฏิบตักิารจดัทำาแผนจดัการเรยีนรู ้
โดยการบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทำาการสอนใน
สถานการณ์จำาลอง
0314503 การวัดและประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Measurement and Evaluation in
  Education
  ศึกษาหลักการ เทคนิคการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา การประเมนิตามสภาพจรงิ การประเมนิจากแฟม้สะสมงาน  การ
ประเมนิการปฏบิตัใินบรบิทการเรยีนรู ้การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือสำาหรับวัดและประเมินทางการศึกษา  การกำาหนดเกณฑ์การ
ประเมนิ  สถติทิีใ่ชใ้นการจัดกระทำาคะแนน การแปลความหมายคะแนน 
การประเมินผล วิเคราะห์จัดการแบบย่อยและแบบรวม ฝึกปฏิบัติการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมิน และการนำาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน  
0314504 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับครู 3(2-2-5)
  Innovation and Technology for Teachers
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม
ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 
การสง่เสรมิคณุภาพการเรยีนรูโ้ดยการประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การใชส้ือ่ การวเิคราะหป์ญัหาทีเ่กิดจากการใช้สือ่ การฝกึออกแบบ ผลติ 
ทดลองใช้ ประเมิน และปรับปรุงสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

0314505 จิตวิทยาสำาหรับครู 3(2-2-5)
  Psychology for Teachers 
  ศึกษาแนวคิดและความสำาคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ  
จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวและการให้คำาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้เรียนในแต่ละข้อ ธรรมชาติและพฤติกรรมของผู้เรียน พัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เชาวน์ปัญญา ความถนัด ความสนใจ และแรง
จูงใจของผู้เรียน บริการท่ีสำาคัญของการแนะแนวและการจัดบริการให้
คำาปรึกษา กระบวนการให้คำาปรึกษา ฝึกปฏิบัติ การส่งเสริมความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ และ
การส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาได้ตามศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
0314506 ความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
  Teacher Attributes and Classroom
  Management
  ศกึษาความสำาคญัและพฒันาการของวชิาชพีคร ูคณุลกัษณะ
ความเป็นครูที่ดี บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และผู้นำาทางวิชาการ ศึกษาและปฏิบัติ
การสรา้งเสรมิศกัยภาพ สมรรถภาพและทัศนคตท่ีิดตีอ่วชิาชพีครู ศกึษา
ทฤษฎี หลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำาทางการศึกษา การคิดอย่าง
เป็นระบบ การทำางานเป็นทีม ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์
และการตดิตอ่สือ่สารในองคก์ร การจดัระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
จดัการ การประกนัคณุภาพการศกึษา การศกึษาเพือ่พฒันาชุมชน ศกึษา
และปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทำาโครงงานทางวิชาการ 
โครงการฝึกอาชีพ โครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและ
ชุมชน    
0314507 การวิจัยสำาหรับครู 3(2-2-5)
  Research for Teachers
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ระเบียบวิธีวิจัยและรูปแบบ
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการศึกษาและการเรียนรู้ในชั้น
เรยีน การกำาหนดปญัหาวิจยั การวางแผนออกแบบการวจิยั การพฒันา
นวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การเลือกตัวอย่าง  
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนำา
เสนอผลการวิจัยและการนำาผลการวิจัยไปใช้ การเสนอโครงการวิจัย 
การคน้ควา้ ศกึษางานวิจยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้และ
ฝกึปฏบัิต ิการทำาวิจยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูโ้ดยใช้ผลจากการสงัเกตและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56
 หมวดวิชาความรู้สาขาวิชา วิชาชีพครู 12
0314501 ทักษะทางภาษาสำาหรับครู 3(2-2-5)
0314502 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5)
0314503 การวัดและประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
0314505 จิตวิทยาสำาหรับครู 3(2-2-5)
  รวมหน่วยกิต   12

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น    ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย  

   หมวดวิชาความรู้สาขาวิชา วีชาชีพครู        12  หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ    4
	 0314504	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำาหรับครู	 	 3(2-2-5)	 0314556	 ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา	1	 4(0-12-0)
	 0314506	 ความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน	 3(2-2-5)
	 0314507	 การวิจัยสำาหรับครู	 	 	 3(2-2-5)
	 03145..	 การจัดการเรียนรู้วิชา...	 	 	 3(........)
   หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ          2
	 0314555	 ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา	1	 2(0-6-0)

     รวมหน่วยกิต  14   รวมหน่วยกิต  4

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558126
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 133

0314511 การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
  Learning Management for Sciences
  ศึกษาและวิ เคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์ผู้เรียน  ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผู้เรียนและ
มาตรฐานการเรียนรู้  จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานการณ์จำาลอง
0314512 การจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 3(2-2-5)
  Learning Management for Chemistry
  ศึกษาและวิ เคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเคมี การวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบวิธี
การจัดการเรียนรู้ สื่อ วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ี
สอดคล้องกับผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้  จัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จำาลอง
0314513 การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3(2-2-5)
  Learning Management for Biology
  ศึกษาและวิ เคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา การวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ จัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จำาลอง
0314514 การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 3(2-2-5)
  Learning Management for Physics
  ศึกษาและวิ เคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ การวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบวิธี
การจัดการเรียนรู้ สื่อ วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ี
สอดคลอ้งกบัผูเ้รยีนและมาตรฐานการเรยีนรู ้จดัทำาแผนการจัดการเรยีน
รู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จำาลอง
0314515 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
  Learning Management for Mathematics
  ศึกษาและวิ เคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  การวิเคราะห์ผู้เรียน  ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผู้เรียนและ
มาตรฐานการเรียนรู้  จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานการณ์จำาลอง
0314516 การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3(2-2-5)
  Learning Management for Health and
  Physical Education  
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  การวิเคราะห์ผู้เรียน  ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อ
วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผู้เรียนและ
มาตรฐานการเรียนรู้  จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานการณ์จำาลอง
0314521 การจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ 3(2-2-5)
  และเทคโนโลยี  
  Learning Management for Occupations
  and Technology
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบวิธีการจัดการเรียน
รู ้สือ่ วธิกีารและเครือ่งมอืการวดัและประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกับผูเ้รยีน
และมาตรฐานการเรยีนรู ้จดัทำาแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละฝกึปฏบิตักิาร
สอนในสถานการณ์จำาลอง

0314522 การจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา 3(2-2-5)
  Learning Management for
  Vocational Education
  ศกึษา วเิคราะหผ์ูเ้รยีน ปญัหาและการแก้ปญัหาการจดัการ
เรียนรู้อาชีวศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร อาชีวศึกษา ออกแบบวิธีการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับผู้เรียนและสาขาวิชา จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานการณ์จำาลอง
0314523 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
  Learning Management for Computer
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ผู้
เรียน  ออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ วิธีการและเครื่องมือการวัด
และประเมินผลที่สอดคล้องกับผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ จัดทำา
แผนการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จำาลอง
0314531 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 3(2-2-5)
  Learning Management for Thai Language
  ศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  
การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน  ออกแบบวธิกีารจดัการเรยีนรู ้สือ่ วธิกีารและเคร่ือง
มอืการวดัและประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัผูเ้รยีนและมาตรฐานการเรียนรู้  
จัดทำาแผนการจัดการเรยีนรูแ้ละฝกึปฏบิตักิารสอนในสถานการณจ์ำาลอง
0314532 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
  Learning Management for English Language  
  ศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่ง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบวิธีการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้  จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จำาลอง
0314533 การจัดการเรียนรู้วิชาภาษามลายู 3(2-2-5)
  Learning Management for Malay Language
  ศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาตา่ง
ประเทศ (ภาษามลาย)ู การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน ออกแบบวธิกีารจัดการเรยีน
รู ้สือ่ วธีิการและเครือ่งมอืการวดัและประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกับผูเ้รียน
และมาตรฐานการเรยีนรู ้จดัทำาแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละฝกึปฏบิตักิาร
สอนในสถานการณ์จำาลอง
0314534 การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 3(2-2-5)
  Learning Management for Islamic Studies  
  ศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา  
ออกแบบวธีิการจัดการเรยีนรูส้ือ่ วธิกีารและเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล
ทีส่อดคลอ้งกบัผูเ้รยีน หลักศาสนาและบริบทของทอ้งถิน่ จัดทำาแผนการ
จัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จำาลอง
0314535 การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 3(2-2-5)
  Learning Management for Social Studies
  ศึกษาและวิ เคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผล
ที่สอดคล้องกับผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ จัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จำาลอง
0314541 การจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ 3(2-2-5)
  Learning Management for Arts
  ศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ การ
วเิคราะหผ์ูเ้รยีน ออกแบบวธิกีารจดัการเรยีนรู ้สือ่ วธิกีารและเครือ่งมอื
การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ 
จัดทำาแผนการจัดการเรยีนรูแ้ละฝกึปฏบิตักิารสอนในสถานการณจ์ำาลอง
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0314551 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3(2-2-5)
  สำาหรับเด็กปฐมวัย
  Learning Experiences Management
  for Young Children
  ศกึษา วเิคราะหเ์ดก็ปฐมวยัและหลกัสตูรปฐมวัย ออกแบบ
เทคนิคและวิธีการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้  กิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการ  การจดัการช้ันเรยีน สือ่ วิธกีารและเครือ่งมือวัดและประเมนิ
ผล ทีส่อดคลอ้งกบัเดก็ปฐมวัย จดัทำาแผนการจดัประสบการณก์ารเรยีน
รู้และฝึกปฏิบัติการสอนในสถานการณ์ จำาลอง
0314552 การศึกษาตลอดชีวิต 3(2-2-5)
  Lifelong Education
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความสำาคัญของการศึกษาตลอด
ชวีติ วเิคราะหแ์นวโนม้การจดัการศกึษา และการผสมผสานระหว่างการ
จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับช่วงวัยต่างๆ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  การจัดการศึกษา โดยครอบครัว  ฝึกวิเคราะห์  ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำาลอง
0314553 การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5)
  Special Education
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความสำาคัญและวิธีการจัดการศึกษา
พิเศษ  วิเคราะห์แนวโน้ม ข้อมูลการจัดการศึกษาพิเศษ  การจำาแนก
ลักษณะผู้เรียน  บทบาทครูและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เหมาะสม
สำาหรับเด็กพิเศษ  การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติและเด็กพิเศษ  
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำาลอง

0314554 สัมมนาทางการศึกษา 3(2-2-5)
  Seminar in Education
  ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
แนวโน้มของวิชาชีพครู สมรรถนะ ตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา 
ได้แก่ ภาษาและเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลการศึกษา  จิตวิทยาสำาหรับครู  การจัดการชั้นเรียน การ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ เรียนการสอน  ตลอดจนความเป็นครูตาม
กระบวนการวชิาชพี โดยศกึษาในรปูแบบเชงิลกึและนำาเสนอในรปูแบบ
การสัมมนา
0314555 ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 2(0-6-0)
  Teaching Professional Practicum
  in School 1
  ปฏิบัติการสอน และปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
ครูในสถานศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอด 
ภาคเรียน  วิเคราะห์และอภิปรายปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติการสอน
และแนวทางแก้ไขที่จะนำาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการ
เรยีนรูด้ว้ยกระบวนการวจิยับนพืน้ฐานของความเปน็คร ูพฒันาเค้าโครง
การวิจัยในชั้นเรียน
0314556 ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 4(0-12-0)
  Teaching Professional Practicum
  in School 2
  ปฏบัิติการสอน เพ่ือพฒันานวตักรรมสำาหรบัแกปั้ญหาหรอื
พฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และการปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ครใูนสถานศกึษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูตลอดภาค
เรียน  สัมมนาความเป็นครูจากการปฏิบัติการสอนและประสบการณ์
วิชาชีพครู ทำาวิจัยในชั้นเรียน
หมายเหตุ ประสบการณ์วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้  พ.ศ.2557

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	 เพ่ือผลิตบัณฑิต	สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้	ท่ีมีคุณธรรม	
	 จริยธรรมและคุณลักษณะดังนี้
	 1.		มีความรู้	ความเข้าใจสภาพพื้นที่	ปัญหาและวัฒนธรรมในจังหวัด
	 					ชายแดนภาคใต้
	 2.		มีทักษะการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	และวิจัยเชิงพื้นที่	
	 3.		มีวิธีการทำางานท่ีใช้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา	หรือพัฒนา
	 					เชิงพื้นที่	เพื่อนำาไปสู่การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต		สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุข
ชายแดนใต้	จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกิต		
ตามโครงสร้างดังนี้
 หมวดวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   21 หนว่ยกติ
	 	 วิชาบังคับ	 	 18	 หน่วยกิต
	 	 วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 		3	 หน่วยกิต
 หมวดวิทยานิพนธ์     3  หนว่ยกติ

รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  24 หนว่ยกติ
  วิชาบังคับ  18  หนว่ยกติ
	 0333511	 พื้นที่ศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 3(2-2-5)	
	 0333512	 โลกมุสลิมกับแนวคิดการพัฒนา				 	 3(3-0-6)
	 0333521	 สันติวิธี		 	 	 3(2-2-5)
	 0333531	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสันติสุข		 3(2-2-5)
	 	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1	
	 0333532	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสันติสุข	 3(2-2-5)
	 	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2		
	 0333541	 สัมมนาการสังเคราะห์การวิจัยเพื่อเสริมสร้าง	 3(2-2-5)
	 	 สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   3 หนว่ยกติ
	 0307612	 การพัฒนาประสบการณ์วิจัยและประเมิน	 3(2-2-5)
	 	 ร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น	
	 0333533	 การวิจัยเชิงคุณภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม	 3(2-2-5)	
	 0333534	 การประเมินแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน		 3(2-2-5)
	 	 ภาคใต้	
 หมวดวิทยานิพนธ์     3 หนว่ยกติ
	 0333591	 สารนิพนธ์	 	 	 3(0-6-3)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะศึกษาศาสตร์	 ผลิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	 คณะนิติศาสตร์และคณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
	 พัฒนาคนและชุมชนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้บนฐานการวิจัย
 ความสำาคัญ
	 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดสันติสุข	 เป็นนโยบาย
	 เร่งด่วนของรัฐบาล		ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องพัฒนาคนให้เกิดความเข้มแข็ง
	 ในระดับพื้นที่ทุกหนแห่งเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ	
	 อันนำาไปสู่การเสริมสร้างสันติสุขบนแนวทางการพัฒนาท่ีถูกต้อง	 เหมาะสม	
	 พึ่งพาตนเองได้	 เพราะกลุ่มคนในพื้นท่ีเป็นหน่วยหลักในการทำางานระดับ
	 ฐานรากที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง	ดั่งหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
	 พระเจ้าอยู่หัวฯ	เรื่อง	“ระเบิดจากข้างใน”	ที่ชุมชนต่างๆ	จะต้องเข้าใจ
	 ปัญหา	 ความจำาเป็นและความต้องการที่แท้จริงของตนเองและชุมชน
	 ของตนเอง	 เพื่อนำาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาและเสริมสร้าง
	 สันติสุขซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นระบบ	 และมีทิศทางที่ชัดเจน	
	 การจะบรรลุความสำาเร็จเช่นนั้นได้นั้น	 ส่วนหนึ่งต้องอาศัยบุคคลที่มี
	 กระบวนการทำางานที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน	 มีความเข้าใจพื้นที่และบริบท
	 ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 สามารถสะท้อนปัญหาเพื่อนำาไปสู่
	 การแก้ปัญหา	มองเห็นโจทย์จากพื้นที่	มีวิธีการเก็บข้อมูล	มีเครื่องมือ
	 ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ของ
	 พื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 มีทัศนะในการแก้ปัญหาด้วยแนวทางและ
	 กระบวนการสันติวิธี	 รวมท้ังการดึงศักยภาพของคนในชุมชนและท่ีเก่ียวข้อง
	 เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด
	 ชายแดนภาคใต้
	 มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งรับใช้สังคม	 สอดคล้องกับ
	 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งอาศัยหลักการ	การมี
	 ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย	ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	จึงร่วมมือ
	 กันผลิตบัณฑิตที่มีความรู้	 ความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
	 มีวิธีคิดเชิงระบบ	มีวิธีการทำางานที่ใช้วิจัยเป็นฐาน	และมีความเชื่อมั่น
	 ในแนวทางสันติวิธี	เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุข
	 ชายแดนใต้	 จึงเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
	 ต่างๆ	ผู้ประกอบอาชีพอิสระ	และหรืออาชีพอ่ืนๆ	ท่ีสามารถใช้กระบวนการ
	 ทำางานแบบงานวิจัย	และกระบวนการสันติวิธี	 ในการแก้ปัญหาและ
	 พัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคุณสมบัติข้างต้น			

แผนการศึกษา หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต  :   สาขาวิชา การเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ 

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น  1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

   วิชาบังคับ  12  วิชาบังคับ 3
	 0333511	 พื้นที่ศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 3(2-2-5)	 0333532	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง	 3(2-2-5)
	 0333512	 โลกมุสลิมกับแนวคิดการพัฒนา	 3(3-0-6)	 	 สันติสุข	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2	
	 0333521	 สันติวิธี	 	 3(2-2-5)	 	 วิชาเลือก 3
	 0333531	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง	 3(3-0-6)	 03..........	 	 3(...........)
	 	 	 สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน	 	 	 วิทยานิพนธ์ 2
	 	 	 ภาคใต้	1	 	 	 0333591	 สารนิพนธ์	(ครั้งที่	1)	 2(0-4-2)

   รวมหน่วยกิต  12  รวมหน่วยกิต 8
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0307612   การพัฒนาประสบการณ์วิจัย  3(2-2-5)
  และประเมินร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น   
     Development on Research 
  and Evaluation Experience with Local Networks
	 	 ฝึกปฏิบัติและพัฒนาประสบการณ์วิจัยและประเมินกับเครือข่าย
วิจัยและประเมินในท้องถิ่น	 เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ	
ได้แก่		นักเรียน	ครู	พ่อแม่	นักวิจัย	คนในท้องถิ่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์		
หรือเข้าร่วมกระบวนการวิจัยหรือประเมินกับนักวิจัยหรือนักประเมินในสถาน
ศึกษาหรือหน่วยงานหรือชุมชนในท้องถิ่น	 เพื่อให้สัมผัสกับปัญหาจริงและ
ได้ประสบการณ์ตรงจากนักวิจัยและประเมิน	 ปฏิบัติงานวิจัยและประเมิน
จากบริบทปัญหาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานหรือชุมชน	แล้วนำาเสนอ
รายงานการวิจัยหรือประเมิน

0333511 พื้นที่ศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้   3(2-2-5)
  Areas Studies of Southern Border Provinces
	 	 ประวัติศาสตร์	และสถาบันหลักในพื้นที่	ความรู้เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางสังคม	วัฒนธรรม	การศึกษา	กลุ่มชาติพันธุ์	ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของชาติ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 วิเคราะห์กรณีศึกษาและฝึกประสบการณ์
ภาคสนามร่วมกับชุมชนในพื้นที่	

0333512   โลกมุสลิมกับแนวคิดการพัฒนา  3(3-0-6)
  Muslim World and Development Concepts
	 	 ความหมายของโลกมุสลิม	 ความสัมพันธ์ของมุสลิมทั่วโลก	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมในประเทศไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น	แนวคิดการ
พัฒนาของประเทศมุสลิมและการพัฒนามุสลิมของประเทศไทย	 	 วิเคราะห์
กรณีศึกษามุสลิมในประเทศไทยกับการพัฒนา			

0333521 สันติวิธี  3(2-2-5)
  Peaceful Means
	 	 ความหมาย	 แนวคิด	 ความสำาคัญ	 และแนวทางสันติวิธี	
กระบวนการสันติภาพ	กรณีศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ	ฝึกปฏิบัติ
กระบวนการประชาเสวนาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์	

0333531 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง   3(2-2-5)
  สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1   
  Action Research for Peace Promotion 
  in Southern Border Provinces 1 
	 	 ความหมาย	กระบวนทัศน์	แนวคิด	ทฤษฎีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	
รูปแบบการวิจัย	ระเบียบวิธีการวิจัย	จรรยาบรรณนักวิจัย	เคร่ืองมือการวิจัย		
ฝึกใช้เคร่ืองมือการวิจัยท่ีเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	
นำาเสนอผลการใช้เครื่องมือการวิจัย	 และแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ร่วมกับชุมชน

คำาอธิบายรายวิชา

0333532   การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง   3(2-2-5)
  สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2  
  Action Research for Peace Promotion 
  in Southern Border Provinces 2
	 	 บุรพวิชา	:	0333531	
	 	 วิเคราะห์ตัวอย่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 กำาหนดโจทย์วิจัย	
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ออกแบบ	 และเขียนเค้าโครงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการโดยใช้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีศึกษา	 และนำาเสนอ
เค้าโครงในประเด็นที่สะท้อนปัญหาหรือการพัฒนาพื้นที่

0333533 การวิจัยเชิงคุณภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)
  Qualitative Research in Multicultural Society
	 	 ความหมาย	กระบวนทัศน์	 ลักษณะสำาคัญ	และรูปแบบของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ	แนวคิด	ลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม	และศึกษา
ตัวอย่างการวิจัยในสังคมพหุวัฒนธรรม	 	 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ	
การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนรายงานการวิจัยเชิง
คุณภาพ	และฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพจากโจทย์วิจัยชุมชน	

0333534   การประเมินแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน  3(2-2-5)
  ภาคใต้ 
  Evaluation for Development Plan of Southern 
  Border Provinces
	 	 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีการประเมิน	 	 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์	
แผนปฏิบัติการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพ่ือออกแบบ
ประเมินตามบริบทพื้นที่	 ฝึกประสบการณ์ประเมินภาคสนาม	และนำาเสนอ
ผลการประเมิน

0333541 สัมมนาการสังเคราะห์การวิจัยเพื่อ  3(2-2-5)
  เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน
  ภาคใต้
  Research Synthesis Seminar on Peace 
  Promotion in Southern Border Provinces
	 	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์องค์ความรู้จากประสบการณ์วิจัยสารนิพนธ์	
นำาเสนอผลการสังเคราะห์	 	ข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหรือการ
พัฒนา	เพื่อนำาไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่	 ในรูปแบบการสัมมนาและสรุป
เป็นรายงาน

0333591 สารนิพนธ์  3(0-6-3)
  Minor Thesis 
	 	 พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน	 ออกแบบการวิจัยที่นำาไปสู่การ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 	นำาเสนอโจทย์
วิจัย	 เก็บรวมรวมข้อมูล	วิเคราะห์และอภิปรายผลข้อมูล	และนำาเสนอผล
การวิจัย

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน   3/58    
  วิทยานิพนธ์    1    
	 0333591	 สารนิพนธ์	(ครั้งที่	2)	 	 	 1(0-2-1)	 	 	 	
  สัมมนา    3    
	 0333541	 สัมมนาการสังเคราะห์การวิจัยเพื่อ	 	 3(2-2-5)
	 	 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด	 	
	 	 ชายแดนภาคใต้	 	
  รวมหน่วยกิต    4

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  24  หน่วยกิต
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและสอบวิทยานิพนธ์

 เพ่ือให้การทำาและสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและ
คุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๔๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒  อธิการบดีจึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการและสอบวิทยานิพนธ์ ไว้
ดังนี้
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและสอบวิทยานิพนธ์”
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป  นิสิตที่เข้า 
  ศึกษาก่อนที่ประกาศน้ีจะมีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมที่นิสิตเริ่มเข้าศึกษาจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษาหรือพ้น 
  จากสภาพนิสิต
 ข้อ ๓ ตามประกาศนี้ วิทยานิพนธ์ หมายความว่า รายงานทางวิชาการที่นิสิตเรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัยเพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของ 
  การศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียกว่าดุษฎีนิพนธ์                  
 ข้อ ๔ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาและควบคุมการทำาวิทยานิพนธ์ของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แบ่งเป็น 2  
  ประเภท คือ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
  ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 ข้อ ๕ องค์ประกอบและคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  ๕.๑ หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาฯ ๑ คน และกรรมการที่ปรึกษาฯ ๑ คน ในกรณีที่มีความจำาเป็น 
   อย่างยิ่ง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มได้อีก ๑ คน  
   โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   ประธานท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจำาทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทียบเทา่ หรอืเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทาง 
   วิชาการไม่ตำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่ 
   มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
                             กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ี 
   สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
  ๕.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาฯ ๑ คน และกรรมการที่ปรึกษาฯ ๑ คน ในกรณีที่มีความจำาเป็น 
   อยา่งยิง่ คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอาจเสนอบณัฑติวทิยาลยัเพือ่ขออนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการเพิม่ไดอ้กี ๑-๒ คน  
   โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
   ประธานท่ีปรกึษาดุษฎีนพินธ ์ ตอ้งเปน็อาจารยป์ระจำาทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทาง 
   วิชาการไม่ตำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่ 
   มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
                  กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี 
   สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
   ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องเป็นอาจารย์ประจำาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่วนกรรมการที่ปรึกษาฯ  
   อาจเป็นอาจารย์ประจำาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ ในกรณีที่มีความจำาเป็น 
   อยา่งยิง่บณัฑติวทิยาลยัอาจแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒิุภายนอกทีมี่คณุวุฒิและคณุสมบติัตามเกณฑท์ีก่ำาหนดทำาหนา้ทีป่ระธาน 
   ทีป่รกึษาฯ ไดโ้ดยอนโุลม แตต่อ้ง มอีาจารยป์ระจำาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัรว่มเปน็กรรมการทีป่รกึษาฯ ดว้ย
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คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556142

 ข้อ ๖ การเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  นสิติจะดำาเนนิการเสนอช่ือเรือ่งวทิยานพินธแ์ละรายชือ่บคุคลทีจ่ะเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธเ์พือ่ขอความเหน็ชอบจาก 
  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ โดยมีข้อกำาหนดดังนี้
  ๖.๑ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ ต้องเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียนปกติ
  ๖.๒ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ และนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต้องเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  
   ๒ ภาคเรียนปกติ และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
   นสิติอาจเปลีย่นแปลงช่ือเรือ่งวทิยานพินธไ์ด ้โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และไดร้บัอนมุตั ิ
   จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 ข้อ ๗ การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
  ๗.๑ เม่ือนสิติจดัทำาเคา้โครงวิทยานพินธแ์ลว้เสรจ็ และอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธเ์หน็ชอบใหข้อรบัการพจิารณาไดแ้ลว้ ให้ 
   นสิติดำาเนนิการยืน่เรือ่งเพือ่ขอใหพ้จิารณาเคา้โครงวทิยานพินธต์อ่คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  ทัง้นี ้นสิติจะตอ้ง 
   ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ก่อนจึงจะยื่นเรื่องเพื่อขอให้มีการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ อนึ่ง การพิจารณาเค้าโครง 
   วิทยานิพนธ์ควรเป็นระบบเปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
  ๗.๒ คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดยการพิจารณาเสนอรายชื่อของคณะ 
   กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
   ๗.๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย อาจารย์ประจำา จำานวนอย่างน้อย ๓ คน โดยอาจารย์ประจำาดังกล่าวต้องมี 
    คณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรือเป็นผูด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการ ไมต่่ำากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชา 
    นัน้หรอืสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมปีระสบการณใ์นการทำาวจัิยทีม่ใิชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
                        ๗.๒.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ประกอบด้วย อาจารย์ประจำา จำานวนอย่างน้อย ๔ คน โดยอาจารย์ประจำาดังกล่าวต้องม ี
    คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา 
    นัน้หรอืสาขาวชิาท่ีสัมพันธก์นั และตอ้งมปีระสบการณ์ ในการทำาวจิยัทีม่ใิชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปริญญา
    ในการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิตจะต้องมีจำานวนคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาไม่น้อยกว่าครึ่ง 
    หนึง่  อนึง่ ประธานทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์และกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์อาจเปน็กรรมการพจิารณาเค้าโครง 
    วิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการในการพิจารณา และจะต้องเข้าพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
    ของนิสิตด้วยทุกครั้ง
  ๗.๓ เม่ือที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์มีมติอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิตแล้ว ให้นิสิตนำาข้อ 
   เสนอแนะของท่ีประชุมไปแก้ไขปรับปรุง โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วจึงเสนอเค้าโครง 
   วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งผลการพิจารณาผ่านประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเลขานุการคณะ 
   กรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร เพือ่ขออนมุตัติอ่คณบดบีณัฑติวทิยาลยั  ทัง้นี ้นสิติจะตอ้งดำาเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  
   ๔ สัปดาห์ นับจากวันพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
                     ๗.๔ กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีมติไม่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตจะต้องเสนอขอรับการ 
   พิจารณาใหม่
                     ๗.๕ นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
                     กรณีของการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตจะต้องเสนอรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงประกอบการพิจารณา 
   อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้วย
 ข้อ ๘ การรายงานความก้าวหน้าในการทำาวิทยานิพนธ์
               ๘.๑ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ดำาเนินการทำาวิทยานิพนธ์แล้ว นิสิตต้องจัดทำาแผนการดำาเนินงานการทำา 
   วิทยานิพนธ์ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อนำาเสนอคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
                       ๘.๒ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าในการทำาวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ คร้ัง ว่าการดำาเนินงานเป็นไปตามแผน 
   และ/หรือมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร โดยรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการผู้รับ 
   ผิดชอบหลักสูตร
                      ๘.๓ ในกรณทีีน่สิติไมร่ายงานความกา้วหนา้ตามทีก่ำาหนดไวใ้นขอ้ ๘.๒ หรอืนสิติขาดการตดิตอ่กบัอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ์ 
   โดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อดำาเนินการ 
   เร่งรัดให้นิสิตทำาวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่หลักสูตรกำาหนด
 ข้อ ๙ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
               ๙.๑ เมื่อนิสิตทำาวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบให้สอบได้แล้ว ให้นิสิตยื่นเรื่องเพื่อขอสอบ 
   ปากเปล่าวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย       
  ๙.๒ คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้แต่งต้ังโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอของคณะกรรมการ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
                      ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย อาจารย์ประจำาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำานวนอย่างน้อย ๓ คน อาจารย์ 
    ประจำาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทาง 
    วิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ 
    ทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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                       ๙.๒.๒ หลกัสตูรปรญิญาเอก ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจำาและผูท้รงคณุวฒุภิายนอก จำานวนอยา่งนอ้ย ๔ คน อาจารย ์
    ประจำาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทาง 
    วิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ 
    ทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
    อนึ่ง ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจเป็นกรรมการสอบปากเปล่า 
    วิทยานิพนธ์ได้ แต่ต้องไม่เป็นประธานกรรมการในการสอบ และจะต้องเข้าสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
    ด้วยทุกครั้ง
  ๙.๓ การสอบปากเปล่าวิทยานพินธ ์ใหท้ำาการสอบไดภ้ายหลงัจากวนัทีค่ณบดบัีณฑติวทิยาลยัอนมุตัเิคา้โครงวทิยานพินธข์อง 
   นิสิตแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
                   ๙.๔ การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ควรเป็นระบบเปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
                      ๙.๕ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ และการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามข้อ ๓๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
   ทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
  ๙.๖ ใหค้ณะกรรมการสอบปากเปล่าวทิยานิพนธส์ง่ผลการสอบปากเปลา่วทิยานพินธ ์และผลการประเมนิคณุภาพวทิยานพินธ ์
   ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
      ๙.๗ กรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน จะต้องเสนอขอสอบใหม่
 ข้อ ๑๐ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
             ให้นิสิตส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และได้รับการ 
  ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์แล้ว จำานวน ๕ เล่ม โดยมีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 
  คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ครบทุกคน พร้อมทั้งหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติสำาเร็จการศึกษา
  สำาหรับหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งพร้อมกับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด
          ข้อ ๑๑ การพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้พิมพ์เป็นภาษาไทยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ในกรณีที่มีความจำาเป็นและมีเหตุผลสมควร  
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้พิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศได้ โดยการเสนอของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
         ข้อ ๑๒ ลขิสทิธิข์องวิทยานพินธท้ั์งทีอ่ยูใ่นระหวา่งการทำาวทิยานพินธ์และในวทิยานพินธ์ฉบับสมบูรณท์ีค่ณบดบีณัฑติวทิยาลยัอนมุตั ิ
  แล้ว ให้เป็นของมหาวิทยาลัยทักษิณ
       ข้อ ๑๓ คณุสมบตัใินการขอรบัปริญญาของนสิติระดับบัณฑติศกึษาทีท่ำาวทิยานพินธ์ ใหเ้ปน็ไปตามข้อ ๔๖ ของข้อบังคบัมหาวทิยาลยั 
  ทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
         ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้นำาเสนอคณะกรรมการประจำาบัณฑิต 
  วิทยาลัยพิจารณาเป็นรายๆ ไปและให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะ กรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็นที่สุด

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

                           
                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 135



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
135มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556144

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและสอบวิทยานิพนธ์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

 อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและสอบวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อให้การทำาและ
สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๔๕ 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุม
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงยกเลิกข้อความในข้อ ๗.๔ และ ๙.๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการทำาและสอบวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
 ๗.๔  กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มีมติไม่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นิสิตจะต้องเสนอขอรับการพิจารณาใหม่ 
และให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใหม่
 ๙.๗  กรณทีี่นสิิตสอบปากเปล่าวิทยานิพนธไ์มผ่่าน จะต้องเสนอขอสอบใหม่ และให้นสิิตเปน็ผูร้ับผิดชอบในการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ใหม่

    ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

                      

                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและสอบวิทยานิพนธ์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)

 อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและสอบวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อให้การทำาและ
สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๔๕ 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ และความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุม
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงให้เพิ่มเติมข้อ ๗.๖ ในประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและ
สอบวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ดังนี้
 ๗.๖ นิสิตต้องได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้
  ๗.๖.๑ หลักสูตรปริญญาโท ภายใน ๓ ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
  ๗.๖.๒ หลักสูตรปริญญาเอก ภายใน ๔ ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา
 นิสิตที่ไม่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามข้อ ๗.๖.๑ และ ๗.๖.๒ ให้พ้นจากสภาพนิสิต เว้นแต่มีเหตุผล
จำาเป็นและสมควรอย่างยิ่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจขยายเวลาการอนุมัติเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ต่อไปได้อีก ๑ ภาคเรียน

    ทัง้นี ้นอกจากท่ีกำาหนดไวใ้นประกาศฉบบันีใ้หเ้ปน็ไปตามประกาศฉบบัเดมิ และใหใ้ชแ้นวปฏบิตันิีก้บันสิติระดบั
บัณฑิตศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

               (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและสอบการค้นคว้าอิสระ

 เพื่อให้การทำาและสอบการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐาน
และคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๔๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
             อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ อธิการบดีจึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการทำาและสอบ
การค้นคว้าอิสระ ไว้ดังนี้
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและสอบการค้นคว้าอิสระ”
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป นิสิตที่เข้า 
  ศึกษาก่อนที่ประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมที่นิสิตเริ่มเข้าศึกษาจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษาหรือพ้น 
  จากสภาพนิสิต
 ข้อ ๓ ตามประกาศนี้ การค้นคว้าอิสระ หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดผลงานทางวิชาการที่ 
  เรยีกว่ารายงานการคน้คว้าอสิระ หรอืสารนพินธ ์หรอืภาคนพินธ ์เพือ่เสนอเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามเงือ่นไขของหลกัสตูร 
  มหาบัณฑิต
 ข้อ ๔ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ให้คำาปรึกษาและควบคุมการทำาการค้นคว้าอิสระของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ถ้ามี)
  นิสิตอาจเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระได้ โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
  ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 ข้อ ๕ องค์ประกอบและคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
                  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาฯ ๑ คน และกรรมการที่ปรึกษาฯ ๑ คน (ถ้ามี) โดยจะต้อง 
  มีคุณสมบัติดังนี้  
               ประธานท่ีปรกึษาการคน้คว้าอสิระ ตอ้งเปน็อาจารยป์ระจำาทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรอืเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทาง 
  วชิาการไม่ตำากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และตอ้งมีประสบการณใ์นการทำาวจัิยทีม่ใิชส่ว่น 
  หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
                      กรรมการท่ีปรกึษาการคน้ควา้อสิระ (ถา้ม)ี ต้องเป็นอาจารยป์ระจำาหรอืผูท้รงคณุวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั ทีม่คีณุวฒิุปริญญา 
  เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
  และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
                 ประธานท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระจะต้องเป็นอาจารย์ประจำาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่วนกรรมการที่ปรึกษาฯ 
  (ถ้ามี) อาจเป็นอาจารย์ประจำาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ ในกรณีที่มีความจำาเป็น 
  อยา่งยิง่ คณบดบีณัฑติวิทยาลยัอาจแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวุฒิภายนอกทีม่คีณุวฒุแิละคณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ำาหนดทำาหนา้ท่ีประธาน 
  ที่ปรึกษาฯ ได้โดยอนุโลม แต่ต้องมีอาจารย์ประจำาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาฯ ด้วย
 ข้อ ๖ การเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
                นิสิตจะดำาเนินการเสนอชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระและรายช่ือบุคคลที่จะเป็นอาจารย์  ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพ่ือขอความ 
  เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ เมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียนปกติ
                 นสิติอาจเปลีย่นแปลงชือ่เรือ่งการคน้ควา้อสิระได้ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร และได้รับอนุมตั ิ
  จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
    ข้อ ๗ การรายงานความก้าวหน้าในการทำาการค้นคว้าอิสระ
              ๗.๑ เม่ือได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ดำาเนินการทำาการค้นคว้าอิสระได้แล้ว นิสิตต้องจัดทำาเค้าโครงวิจัยการ 
   ค้นคว้าอิสระยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อนำาเสนอคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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                      ๗.๒ ใหน้สิติรายงานความกา้วหนา้ในการทำาการคน้ควา้อสิระอยา่งนอ้ยภาคเรยีนละ ๒ ครัง้ วา่การดำาเนนิงานเป็นไปตามแผน 
   และ/หรอืมีปญัหาอปุสรรคหรอืไม่อยา่งไร โดยรายงานต่ออาจารย ์ ทีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระเพือ่นำาเสนอคณะกรรมการ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
               ๗.๓  ในกรณีที่นิสิตไม่รายงานความก้าวหน้าตามที่กำาหนดไว้ในข้อ ๗.๒ หรือนิสิตขาด การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาการ 
   ค้นคว้าอิสระโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระรายงานต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   เพื่อดำาเนินการเร่งรัดให้นิสิตทำาการค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่หลักสูตรกำาหนด
 ข้อ ๘ การสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ
  ๘.๑ เมือ่นสิติทำาการคน้คว้าอสิระแลว้เสรจ็ และอาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระเหน็ชอบใหส้อบไดแ้ลว้ ใหน้สิติยืน่เรือ่งเพือ่ 
   ขอสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     
                      ๘.๒ คณะกรรมการสอบปากเปลา่การคน้ควา้อสิระใหแ้ตง่ตัง้โดยคณบดบีณัฑติวทิยาลยั โดยการเสนอของคณะกรรมการผูร้บั 
   ผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ประจำาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำานวนอย่างน้อย 3 คน อาจารย์ประจำาหรือ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่า 
   รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ 
   การศกึษาเพือ่รบัปรญิญา ในกรณผีูท้รงคณุวฒุภิายนอกซ่ึงขาดคณุสมบตักิารเปน็กรรมการสอบดงักลา่ว แตเ่ปน็ผูเ้ชีย่วชาญ 
   เฉพาะด้านบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระได้เป็นรายๆ ไป
                        อนึง่ ประธานท่ีปรกึษาการคน้คว้าอสิระ และกรรมการทีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ (ถา้ม)ี อาจเปน็กรรมการสอบปากเปลา่ 
   การคน้ควา้อสิระได ้แตต่อ้งไมเ่ปน็ประธานกรรมการในการสอบ และจะต้องเข้าสอบปากเปลา่การคน้ควา้อสิระของนสิติ 
   ด้วยทุกครั้ง
                     ๘.๓ การสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ควรเป็นระบบเปิดเพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
                  ๘.๔ การประเมินคุณภาพการค้นคว้าอิสระ และการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ ๓๗ ของข้อบังคับ 
   มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
                        ๘.๕  ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระส่งผลการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ และผลการประเมินคุณภาพ 
   การค้นคว้าอิสระต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ
                      ๘.๖ กรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระไม่ผ่าน จะต้องเสนอขอสอบใหม่
 ข้อ ๙ การส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
                ใหน้สิติสง่รายงานการคน้คว้าอสิระฉบบัสมบูรณท์ีไ่ดแ้กไ้ขปรับปรงุตามมติของคณะ กรรมการสอบปากเปลา่การคน้ควา้อสิระ  
  และไดร้บัการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรูปแบบการคน้ควา้อสิระแลว้ จำานวน ๕ เลม่ โดยมลีายมอืช่ืออาจารยท์ีป่รึกษา 
  การค้นคว้าอิสระและคณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระครบทุกคน ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติสำาเร็จ 
  การศึกษา สำาหรับหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องส่งพร้อมกับรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 
  กำาหนด
 ข้อ ๑๐ การพิมพ์รายงานการค้นคว้าอิสระให้พิมพ์เป็นภาษาไทยตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ในกรณีที่มีความจำาเป็นและมี 
  เหตุผลสมควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติให้พิมพ์เป็นภาษา ต่างประเทศได้ โดยการเสนอของอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า 
  อิสระ
 ข้อ ๑๑ ลิขสิทธิ์ของการค้นคว้าอิสระทั้งที่อยู่ในระหว่างการทำาการค้นคว้าอิสระและในรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่คณบด ี
  บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ให้เป็นของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ข้อ ๑๒  คุณสมบัติในการขอรับปริญญาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำาการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามข้อ ๔๖ ของข้อบังคับ 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้นำาเสนอคณะกรรมการประจำาส่วนงาน 
  ที่หลักสูตรสังกัดพิจารณาเป็นรายๆ ไปและให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจำาส่วนงานที่หลักสูตรสังกัดนั้นเป็นที่สุด

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

                           
                                           (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและสอบการค้นคว้าอิสระ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

 อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำาและสอบการค้นคว้าอิสระ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อให้การทำา
และสอบการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไป
ตามข้อ ๔๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัทกัษณิ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจำา
บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัย
สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงยกเลิกข้อความในข้อ ๘.๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ทำาและสอบการค้นคว้าอิสระ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
 ๘.๓  กรณีที่นิสิตสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระไม่ผ่าน จะต้องเสนอขอสอบใหม่ และให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ โดยไม่ต้องลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระใหม่

    ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม

    ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

                      

                                    (รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  สายธนู)
                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 6 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μÀ≠‘ß ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È
(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559140
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ

 เพื่อให้การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีมาตรฐานและคุณภาพ และเป็นไปตามข้อ ๔๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
   อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และความเห็นชอบของสภาวิชาการ 
ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ อธิการบดีจึงออกประกาศแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ และ
การสอบวัดคุณสมบัติ ไว้ดังนี้
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ”
        ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป นิสิตที่เข้า 
  ศึกษาก่อนที่ประกาศน้ีจะมีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมที่นิสิตเริ่มเข้าศึกษาจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษาหรือพ้น 
  จากสภาพนิสิต
        ข้อ ๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ และ แผน ข หรือนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกที่หลักสูตรกำาหนดให้สอบประมวล 
  ความรู้ จะต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ส่วนนิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 
  แบบ ก๑ และนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination) 
       ข้อ ๔ บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อดำาเนินการสอบและ 
  ควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ วิธีการสอบอาจกำาหนดให้มีการสอบข้อเขียนหรือสอบทั้งข้อเขียนและปากเปล่า โดยให ้
  ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
       ข้อ ๕ บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การกำาหนดวัน เวลา วิธีการ 
  และหลักเกณฑก์ารสอบ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลกัสูตร โดยการอนุมัติของคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย  
  สำาหรับวิธีการลงทะเบียน การชำาระเงิน และการของดสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคเรียน     
 ข้อ ๖ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ และ แผน ข หรือนิสิตหลักสูตรปริญญาเอกที่หลักสูตรกำาหนดให้สอบประมวล 
  ความรู ้มีสทิธิส์มคัรสอบประมวลความรูไ้ด ้เมือ่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาครบในแตล่ะหมวดวชิา โดยความเหน็ชอบของอาจารย์ 
  ที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
       ข้อ ๗ นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ และนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก จะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติจึงจะมีสิทธิ์ 
  เสนอขอทำาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ นิสิตมีสิทธ์ิสมัครสอบวัดคุณสมบัติได้เมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย 
  ทักษิณแล้ว โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต 
  วิทยาลัย
           ข้อ ๘ นิสิตที่ประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ และสมัครสอบวัดคุณสมบัติ จะต้องลง ทะเบียนสมัครสอบ พร้อมชำาระเงินค่า 
  สมัครสอบตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทักษิณ
         ข้อ ๙ การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
         ข้อ ๑๐ การตัดสินผลการสอบประมวลความรู้ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผล โดยกำาหนดให้นิสิตจะต้องสอบได้คะแนนรวมใน 
  แต่ละหมวดวิชาร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านในหมวดวิชานั้น
         ข้อ ๑๑ การตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ 
  บัณฑิตวิทยาลัย
           ข้อ ๑๒ นิสิตที่สอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้ นิสิตมีสิทธิ์สอบทั้งสิ้นเพียง ๓ ครั้ง 
         ข้อ ๑๓ เมื่อนิสิตได้รับอนุมัติให้สอบแล้ว หากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ถือว่าสอบตกในการสอบครั้งนั้น ยกเว้น นิสิตได ้
  รบัอนมุตัใิหง้ดสอบจากคณบดบีณัฑติวทิยาลยั โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษา และคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  
  และแจ้งให้นายทะเบียนทราบเพ่ือยกเลิกระเบียนการสมัครสอบของนิสิต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม ่
  ว่ากรณีใดๆ 
       ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้นำา เสนอคณะกรรมการประจำาบัณฑิต 
  วิทยาลัยพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็นที่สุด

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒

                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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(1) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ

∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ ‰¡à¡’ “∫À≈—ß ¡’°√–‡ªÜ“μ‘¥∑“ßÕ°¥â“π´â“¬ ·¢π —ÈπÀ√◊Õ·¢π¬“«
‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·À≈¡μ√ß°≈“ßªí°μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¢π“¥ 3.5 x 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªμ√“
 —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·μàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘ ‡«âπ·μà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èμ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π μ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬
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(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√
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§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 371

¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·µàß°“¬π‘ ‘µ

æ.». 2552

‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘µ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·µàß°“¬‡ªìπ¡“µ√∞“π‡¥’¬«°—π∑—Èß„π‚Õ°“ ª°µ‘·≈–‚Õ°“ æ‘‡»…Õ◊ËπÊ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ 22 (2)
·≈–¡“µ√“ 61 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë 2/2552 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å
æ.».2552 ®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·µàß°“¬π‘ ‘µ æ.».2552
¢âÕ 2 „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’Èµ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπµâπ‰ª
¢âÕ 3 ∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß ª√–°“» À√◊Õ¡µ‘Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫π’È„Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È·∑π
¢âÕ 4 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
çµ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ µ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬√Ÿª¡ß°ÿØ·≈–µ”√“‡√’¬π 3 ‡≈à¡
¢âÕ 5 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·µàß°“¬¢Õßπ‘ ‘µ™“¬ ‡æ◊ËÕ·µàß„π‚Õ°“ µà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È

(1) π‘ ‘µ™“¬·µàß°“¬„π‡«≈“ª°µ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ

∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èµª≈“¬·À≈¡ ‰¡à¡’ “∫À≈—ß ¡’°√–‡ªÜ“µ‘¥∑“ßÕ°¥â“π´â“¬ ·¢π —ÈπÀ√◊Õ·¢π¬“«
‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πµ‘‡¡µ√ ª≈“¬·À≈¡µ√ß°≈“ßªí°µ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”µ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πµ‘‡¡µ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¢π“¥ 3.5 x 5 ‡´πµ‘‡¡µ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πµ‘‡¡µ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªµ√“
 —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘µ™“¬·µàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·µàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·µàß°“¬„π‡«≈“ª°µ‘ ‡«âπ·µà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èµ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π µ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 6 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·µàß°“¬¢Õßπ‘ ‘µÀ≠‘ß ‡æ◊ËÕ·µàß„π‚Õ°“ µà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È
(1) π‘ ‘µÀ≠‘ß·µàß°“¬„π‡«≈“ª°µ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èµª≈“¬·À≈¡ µ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πµ‘‡¡µ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªµ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πµ‘‡¡µ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“µ‘¥‡¢Á¡µ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πµ‘‡¡µ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬µ‘¥‡¢Á¡µ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πµ‘‡¡µ√
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

 ความเขม้แข็งของบณัฑิตศกึษา เป็นฐานสำาคญัทีจ่ะนำาพามหาวทิยาลยัทกัษณิบรรลสูุ่ยทุธศาสตรแ์ละผลกัดันมหาวทิยาลยัสูม่หาวทิยาลยั
ที่เน้นการวิจัย คุณภาพบัณฑิตศึกษาที่ประจักษ์ชัดประการหนึ่ง คือ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามีผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตที่โดดเด่นเป็นจำานวนมาก ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน วงวิชาการระดับชาติ รวมทั้งมีการนำา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นการนำาชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ จากความสำาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยทักษิณจึงจัดให้มีโครงการรางวัล
วิทยานิพนธ์ดีเด่นขึ้น
 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัทักษิณ พ.ศ. 2539 โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจำา
บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550  และความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม
สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 อธิการบดีจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ไว้ดังนี้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น”   
 ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของการให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
                    (1) เพื่อส่งเสริมการทำาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่สาขาวิชา
                    (2)   เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
                     (3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
                     (4) เพื่อเป็นกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นส่งไปขอรับรางวัลในระดับชาติ
      ข้อ 3 กลุ่มสาขาที่กำาหนดสำาหรับการเสนอขอรับรางวัล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
                 (1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        (2) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                    (3) กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์
             การกำาหนดว่าวิทยานิพนธ์เรื่องใดจัดอยู่ในกลุ่มสาขาใด ให้พิจารณาจากเนื้อหาของการวิจัย
     ข้อ 4 ลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่จะพิจารณาให้รางวัล
                    (1) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาค้นคว้าและเขียนโดยนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
  (2) เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
                (3) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ได้มีการเผยแพร่ และ/หรือใช้ประโยชน์ ดังนี้
                       (3.1) มีการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือมีการนำา 
    ผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ หรือมีการนำาไปเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ด้วย 
    การบรรยายหรือโปสเตอร์ที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
                       (3.2) มีการนำาไปใช้ประโยชน์ หรือมีศักยภาพในการนำาไปใช้ประโยชน์
     ข้อ 5 คณะกรรมการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
                    คณะกรรมการท่ีทำาหน้าท่ีพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในแต่ละกลุ่มสาขา ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ 
  ของคณะกรรมการประจำาบณัฑิตวิทยาลยั ซึง่มจีำานวนคณะกรรมการในแตล่ะกลุม่สาขาไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ยบคุคล 
  ดังต่อไปนี้ 
                    (1) กรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัยที่มาจากแต่ละกลุ่มสาขา กลุ่มละ 2 คน 
                       (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากแต่ละกลุ่มสาขา กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน  
                       ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำาหน้าที่เป็นประธานในการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของ 
   แต่ละกลุ่มสาขา
          ข้อ 6 เกณฑ์การพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
                     เกณฑ์การพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในแต่ละกลุ่มสาขา ให้กำาหนดโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดย 
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัย 

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

.............................
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Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ(Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘ ¿“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π∫—≠™’Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π·π∫∑â“¬
ª√–°“»π’È ∑—Èßπ’È§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥‡ªìπÕ—μ√“μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√·∫∫‡À¡“®à“¬√“¬¿“§‡√’¬π ‰¡à√«¡§à“∫”√ÿßÀÕæ—° ·≈–°“√»÷°…“
¥Ÿß“π

°√≥’π‘ ‘μ∑’Ë„™â ‘∑∏‘°Ÿâ¬◊¡®“°°Õß∑ÿπ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ μâÕß™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π„π¿“§‡√’¬π·√° ∑—Èßπ’È§à“∫”√ÿß
°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë™”√–·≈â«®–¢Õ§◊π¡‘‰¥â ¬°‡«âπ°√≥’™”√–‰«â‡°‘πÕ—μ√“∑’Ë°”Àπ¥

¢âÕ Ú „Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥‡°Á∫§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π „πÕ—μ√“°÷ËßÀπ÷Ëß¢ÕßÕ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥
μ“¡ª√–°“»π’È„π°√≥’¥—ßμàÕ‰ªπ’È

(Ò) π‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π§√∫μ“¡√–¬–‡«≈“∑’ËÀ≈—° Ÿμ√°”Àπ¥·≈â« ·μà¬—ß‰¡à ”‡√Á®°“√»÷°…“
(Ú) π‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ÷́Ëß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π§√∫μ“¡√–¬–‡«≈“∑’ËÀ≈—° Ÿμ√°”Àπ¥·≈â« ·≈– ¡—§√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ À√◊Õ ¡—§√

 Õ∫¿“…“μà“ßª√–‡∑»
(Û) °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ

¢âÕ Û Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥μ“¡ª√–°“»π’È„Àâ‡√‘Ë¡„™â°—∫π‘ ‘μ∑’Ë‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ ÚııÛ ‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ Ù Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë‡¢â“»÷°…“°àÕπ∑’Ëª√–°“»©∫—∫π’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰¥â°”Àπ¥‰«â·≈â«„πªï°“√»÷°…“∑’Ëπ‘ ‘μ‡¢â“»÷°…“

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
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          ข้อ 7 การให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น กำาหนดดังนี้ 
                (1) ระดับปริญญาโท 1 รางวัล/กลุ่มสาขา โดยนิสิตผู้วิจัยจะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ และอาจารย์ที่ปรึกษา 
   วิทยานิพนธ์หลักจะได้รับโล่เกียรติคุณ
                   (2) ระดับปรญิญาเอก 1 รางวลั/กลุ่มสาขา โดยนสิติผูว้จัิยจะได้รบัเงนิรางวลั พรอ้มประกาศเกียรติคณุ และอาจารยท์ีป่รึกษา 
   วิทยานิพนธ์หลักจะได้รับโล่เกียรติคุณ
                         ทั้งนี้ การกำาหนดจำานวนเงินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี
           ข้อ 8 งบประมาณ
                     งบประมาณสำาหรับการให้เป็นเงินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น การจัดทำาประกาศเกียรติคุณ และการจัดทำาโล่เกียรติคุณ รวมทั้ง 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
           ข้อ 9 การดำาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในแต่ละปีการศึกษาให้มหาวิทยาลัยออกประกาศเป็นรายปี               
 ข้อ 10 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการ 
  ประจำาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคำาวินิจฉัยของอธิการบดีนั้นเป็นที่สุด

     ประกาศ   ณ   วันที่    29    สิงหาคม    พ.ศ.   2550

               (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 145



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
145มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556154

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

 เพื่อให้การพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยทักษิณโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 จึงกำาหนดเกณฑ์การ
พิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 เป็นเรื่องที่แสดงความริเริ่ม ไม่ซ้ำากับวิทยานิพนธ์ ตำารา หรือกรรมวิธีที่เคยมีผู้เสนอแล้ว (15 คะแนน)
       ข้อ 2 มกีารตัง้สมมตฐิานทีต่อ้งการพสิจูน ์หรอืประเดน็ทีต่อ้งการวเิคราะหไ์วช้ดัเจนและมีการพิสจูนส์มมตฐิานหรอืประเดน็ทีต้่องการ 
  วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (15 คะแนน)
       ข้อ 3 เลอืกใชวิ้ธกีารวิจยั เครือ่งมือวิจยั และแนวทางหรอืทฤษฎทีีเ่หมาะสมกบัการหาขอ้มลูมาพสิจูนส์มมตฐิานหรอืประเดน็ทีต่ัง้ไว ้ 
  (30 คะแนน)
      ข้อ 4 วิทยานิพนธ์ มีการใช้ภาษา และการเสนอข้อมูลที่ชัดเจน ถูกระเบียบแบบแผนตามหลักการวิจัย (10 คะแนน) 
      ข้อ 5 ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ที่ผลงานวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน 
  การประชุม (30 คะแนน) โดยกำาหนดเกณฑ์ดังนี้ 
              5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
   5.1.1 วารสารวิชาการทั่วไป      ไม่เกิน 15 คะแนน 
   5.1.2 วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI   ไม่เกิน 20 คะแนน
   5.1.3 วารสารวิชาการระดับนานาชาติ   ไม่เกิน 30 คะแนน 
  5.2 การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
   5.2.1 การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่จัดในระดับหน่วยงาน ไม่เกิน 10 คะแนน   
             ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือหน่วยงานภายนอกทั่วไป       
   5.2.2 การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่จัดในระดับชาติ               ไม่เกิน 15  คะแนน
   5.2.3 การเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่จัดในระดับนานาชาติ  ไม่เกิน 25  คะแนน
    หมายเหตุ
    (1) กรณีเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลจากการนำาเสนอผลงาน การให้คะแนนข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ 
     คณะกรรมการ
    (2) กรณีท่ีมีผลงานซึ่งมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
     มากกว่าหนึ่งผลงาน ให้พิจารณาผลงานที่ได้ค่าคะแนนมากที่สุด 
    (3) กรณเีผยแพรใ่นท่ีประชมุวชิาการทีม่รีายงานการประชมุทีจ่ดัในระดบันานาชาติ อาจพิจารณาใหค้า่คะแนน 
     สูงสุดมากถึง 30 คะแนน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
    (4) ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามหมายเหตุข้อ (1)-(3) หรือกรณีอ่ืนๆ ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ 
     คณะกรรมการ 
 ข้อ 6 เกณฑ์การพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
  6.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทต้องผ่านเกณฑ์ 80 คะแนนขึ้นไป 
  6.2 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอกต้องผ่านเกณฑ์ 90 คะแนนขึ้นไป 
   กรณีรางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทชมเชยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
            ข้อ 7 ในกรณีทีม่ีปญัหาเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามประกาศนี ้หรอืมไิดร้ะบุไว้ในประกาศนี้ ใหค้ณบด ีบัณฑิตวิทยาลัย  โดยขอ้เสนอของ 
  คณะกรรมการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคำาวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนั้นเป็น 
  ที่สุด 
       ข้อ 8 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 และ 
  ประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน

              ประกาศ   ณ   วันที่  30  กรกฎาคม   พ.ศ.  2553

                (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
               รองอธิการบดี
              รักษาการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
          ปฏบัิตหินา้ทีแ่ทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัทกัษณิ
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¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ

æ.». 2552

‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘μ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·μàß°“¬‡ªìπ¡“μ√∞“π‡¥’¬«°—π∑—Èß„π‚Õ°“ ª°μ‘·≈–‚Õ°“ æ‘‡»…Õ◊ËπÊ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 22 (2)
·≈–¡“μ√“ 61 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë 2/2552 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å
æ.».2552 ®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ æ.».2552
¢âÕ 2 „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’Èμ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ 3 ∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß ª√–°“» À√◊Õ¡μ‘Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫π’È„Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È·∑π
¢âÕ 4 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
çμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬√Ÿª¡ß°ÿØ·≈–μ”√“‡√’¬π 3 ‡≈à¡
¢âÕ 5 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μ™“¬ ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È

(1) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ

∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ ‰¡à¡’ “∫À≈—ß ¡’°√–‡ªÜ“μ‘¥∑“ßÕ°¥â“π´â“¬ ·¢π —ÈπÀ√◊Õ·¢π¬“«
‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·À≈¡μ√ß°≈“ßªí°μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¢π“¥ 3.5 x 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªμ√“
 —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·μàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘ ‡«âπ·μà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èμ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π μ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 6 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μÀ≠‘ß ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È
(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√
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ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

 เพือ่ใหก้ารพจิารณาใหร้างวัลวทิยานพินธดี์เด่นเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย อาศยัอำานาจตามขอ้ ๗ (๑) ของขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัทกัษณิ 
ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวัน
ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ จึงออกประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ดังนี้

 ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้ประกาศนี้กับการพิจารณาให้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกประกาศคณะ
กรรมการการเงนิและทรพัยส์นิ เรือ่ง เงนิรางวัลวิทยานพินธ์ดเีดน่ ลงวนัที ่๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๒ และประกาศอืน่ใดทีข่ดัหรอืแยง้กับประกาศนี ้โดย
ให้ใช้ประกาศนี้แทน

     ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๑   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๒

                                                                   

                                      (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

รางวัล จำานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก
(๑ รางวัล/กลุ่มสาขา) รางวัลละไม่เกิน

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท
(๑ รางวัล/กลุ่มสาขา) รางวัลละไม่เกิน

รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชยระดับปริญญาเอก
(ไม่เกิน ๓ รางวัล/กลุ่มสาขา) รางวัลละไม่เกิน

รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชยระดับปริญญาโท
(ไม่เกิน ๓ รางวัล/กลุ่มสาขา) รางวัลละไม่เกิน

นิสิตผู้วิจัยจะได้รับเงิน
รางวัลพร้อมประกาศ  
เกียรติคุณ โดยอาจารย์      
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
จะได้รับโล่เกียรติคุณ

๒๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 371

¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ

æ.». 2552

‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘μ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·μàß°“¬‡ªìπ¡“μ√∞“π‡¥’¬«°—π∑—Èß„π‚Õ°“ ª°μ‘·≈–‚Õ°“ æ‘‡»…Õ◊ËπÊ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 22 (2)
·≈–¡“μ√“ 61 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë 2/2552 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å
æ.».2552 ®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ æ.».2552
¢âÕ 2 „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’Èμ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ 3 ∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß ª√–°“» À√◊Õ¡μ‘Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫π’È„Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È·∑π
¢âÕ 4 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
çμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬√Ÿª¡ß°ÿØ·≈–μ”√“‡√’¬π 3 ‡≈à¡
¢âÕ 5 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μ™“¬ ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È

(1) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ

∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ ‰¡à¡’ “∫À≈—ß ¡’°√–‡ªÜ“μ‘¥∑“ßÕ°¥â“π´â“¬ ·¢π —ÈπÀ√◊Õ·¢π¬“«
‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·À≈¡μ√ß°≈“ßªí°μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¢π“¥ 3.5 x 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªμ√“
 —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·μàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘ ‡«âπ·μà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èμ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π μ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 6 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μÀ≠‘ß ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È
(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสาร

เพื่อขออนุมัติสำาเร็จการศึกษา สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 เพื่อให้การขออนุมัติสำาเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงกำาหนดแนวปฏิบัติ
ในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสารเพื่อขออนุมัติสำาเร็จการศึกษา สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 ๑. นสิิตระดับบณัฑิตศกึษาแผน ก (ทำาวิทยานพินธ)์ ทีจ่ะขออนมุตัสิำาเรจ็การศกึษาจะต้องสง่รปูเลม่และเอกสารอืน่ๆ ตอ่บณัฑติวทิยาลยั 
  ดังนี้
  ๑.๑ วทิยานพินธต์ามรปูแบบทีก่ำาหนด โดยตอ้งมลีายมอืชือ่คณะกรรมทีป่รกึษาและคณะกรรมการสอบปากเปลา่วทิยานพินธค์รบ 
   ถ้วน จำานวน ๓ เล่ม ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะงดรับเล่มที่นิสิตส่งเกินกว่า ๓ เล่ม จากที่กำาหนด และหากนิสิตประสงค์จะทำาเล่ม 
   เพิ่มให้ส่งเฉพาะหน้าใบรับรองวิทยานิพนธ์เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามและกลับไปเข้าเล่มต่อไป
  ๑.๒ แผ่นซีดีที่มีเนื้อหาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทความวิจัย ชนิด word file จำานวน ๑ แผ่น
  ๑.๓ หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์ 
 ๒. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแผน ข (ทำาการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์) ที่จะขออนุมัติสำาเร็จการศึกษาจะต้องส่งรูปเล่ม และ 
  เอกสารอื่นๆ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยดังนี้  
  ๒.๑ การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ตามรูปแบบที่กำาหนด โดยต้องมีลายมือชื่อคณะกรรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ครบถ้วน จำานวน ๓ เล่ม ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะงดรับเล่มที่นิสิตส่งเกินกว่า ๓ เล่ม จาก
ที่กำาหนด และหากนิสิตประสงค์จะทำาเล่มเพิ่มให้ส่งเฉพาะหน้าใบรับรองการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    
ลงนามและกลับไปเข้าเล่มต่อไป
 อนึ่ง หากนิสิตไม่สามารถส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นทุกรายการได้ทันตามกำาหนดเวลาของแต่ละภาคเรียนในปฏิทินการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา จะต้องไปสำาเร็จการศึกษาในภาคเรียนถัดไป ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

      จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

      ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

         
    
                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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(1) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ

∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ ‰¡à¡’ “∫À≈—ß ¡’°√–‡ªÜ“μ‘¥∑“ßÕ°¥â“π´â“¬ ·¢π —ÈπÀ√◊Õ·¢π¬“«
‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·À≈¡μ√ß°≈“ßªí°μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¢π“¥ 3.5 x 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªμ√“
 —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·μàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘ ‡«âπ·μà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èμ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π μ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 6 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μÀ≠‘ß ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È
(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559148



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558148
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 157

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติ

สำาเร็จการศึกษา ตามกำาหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการเก่ียวกับการสำาเรจ็การศกึษาของนสิิตระดบับณัฑติศกึษาทีท่ำาวทิยานพินธเ์ปน็ไปด้วยความเรยีบรอ้ยตามปฏทินิการ
ศกึษาทีม่หาวทิยาลยักำาหนด โดยไม่กระทบกับการดำาเนนิงานของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จงึกำาหนดใหน้สิติระดบับณัฑติศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาตัง้แต่
ภาคเรียนตน้ปกีารศกึษา 2553 เปน็ตน้ไป จะตอ้งสง่เลม่วทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณแ์ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขออนมุตัสิำาเรจ็การศกึษา ตามกำาหนด
ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
ทกุกรณ ีทัง้นีนิ้สติสามารถดรูายละเอยีดกำาหนดปฏิทินการศกึษาไดท้างเวบ็ไซตข์องบณัฑติวทิยาลยั หรอืเวบ็ไซตข์องงานทะเบียนนสิติ และบรกิาร 
การศึกษา

    จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

            ประกาศ  ณ  วันที่   18  สิงหาคม  พ.ศ. 2553

             

                         
                       (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
                    รักษาการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
                         ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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(1) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ
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‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·À≈¡μ√ß°≈“ßªí°μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
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∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬
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(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èμ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π μ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
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(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ

 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ โดยให้คณะกรรมการกลางท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งตรวจรูปแบบก่อนที่นิสิตจะเข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์แทนการตรวจ 
โดยคณะกรรมการตรวจรูปแบบประจำาสาขาวิชา เพื่อให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและนิสิตสำาเร็จการศึกษาได้ทันในแต่ละภาคเรียนตามระยะเวลาที่กำาหนด บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำาหนดแนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบ ดังนี้ 
 ๑. นิสิตจะต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบภายใน ๑ เดือน นับจากวันสอบปากเปล่าฯ 
และสามารถขอขยายเวลาไดไ้ม่เกนิ ๒ สปัดาห ์ท้ังนี ้ตอ้งไมเ่กินวนัสดุทา้ยของการสง่รปูเลม่ใหบั้ณฑติวทิยาลยัตรวจรปูแบบตามระยะเวลาทีก่ำาหนด
ไว้ในแต่ภาคเรียน 
 ๒. ระยะเวลาในการตรวจรปูแบบวิทยานพินธแ์ละการคน้ควา้อสิระของนสิติแตล่ะราย กำาหนดแลว้เสรจ็ภายใน ๕ วนัทำาการ นบัจากวนั
ที่นิสิตได้ส่งรูปเล่มไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัย โดยนิสิตสามารถติดต่อขอรับรูปเล่มที่ตรวจรูปแบบแล้วในวันที่ ๖ นับจากวันที่นิสิตได้ส่งรูปเล่มไว้ที่บัณฑิต
วิทยาลัย อนึ่ง หากนิสิตได้ส่งรูปเล่มไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัยแล้วไม่น้อยกว่า ๓ วันทำาการ นิสิตสามารถติดต่อสอบถามผลการตรวจรูปแบบ เพื่อรับ 
รูปเล่มคืนไปปรับปรุงแก้ไขได้ก่อน หากคณะกรรมการตรวจรูปแบบแล้วเสร็จก่อน ๕ วัน 
 ๓. หากคณะกรรมการตรวจรูปแบบมีความเห็นว่า ไม่มีข้อปรับปรุงแก้ไขให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ได้ หรือมีข้อปรับปรุงแก้ไขและเมื่อ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วให้เข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ได้ ให้นิสิตนำารูปเล่มไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและเข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
เพื่อส่งบัณฑิตวิทยาลัย หากคณะกรรมการตรวจรูปแบบมีความเห็นว่า ให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้ง นิสิตจะต้อง
นำารูปเล่มไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะเข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้ นิสิตจะต้องส่ง 
รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ภายในวันสุดท้ายที่กำาหนดไว้ในแต่ละภาคเรียน จึงจะสำาเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ
 ๔. หากนิสิตแก้ไขรูปเล่มครบกำาหนด ๑ เดือนแล้ว แต่เกินระยะเวลาวันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบในแต่ละภาคเรียน บัณฑิตวิทยาลัยจะรับเอกสารไว้ แต่จะส่งให้คณะกรรมการกลางตรวจรูปแบบในภาคเรียนถัดไป
นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน
 ๕. วันสุดท้ายของการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
 ๖. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๗. ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่ขัด หรือแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน

 จึงประกาศมาเพื่อให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทราบและถือปฏิบัติ

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
                     

                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ)
                                       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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¢âÕ 2 „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’Èμ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ 3 ∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß ª√–°“» À√◊Õ¡μ‘Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫π’È„Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È·∑π
¢âÕ 4 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
çμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬√Ÿª¡ß°ÿØ·≈–μ”√“‡√’¬π 3 ‡≈à¡
¢âÕ 5 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μ™“¬ ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È

(1) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ

∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ ‰¡à¡’ “∫À≈—ß ¡’°√–‡ªÜ“μ‘¥∑“ßÕ°¥â“π´â“¬ ·¢π —ÈπÀ√◊Õ·¢π¬“«
‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·À≈¡μ√ß°≈“ßªí°μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¢π“¥ 3.5 x 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªμ√“
 —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·μàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘ ‡«âπ·μà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èμ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π μ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 6 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μÀ≠‘ß ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È
(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง การส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำาเร็จการศึกษา

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก (ทำาวิทยานิพนธ์) โดยกำาหนดให้ผลงาน
วทิยานพินธข์องนสิติระดบัปรญิญาโทหรอืสว่นหนึง่ของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการหรอืเสนอตอ่ทีป่ระชมุ
วชิาการทีร่ายงานการประชุม (Proceedings) และผลงานวทิยานพินธข์องนสิติระดบัปรญิญาเอกหรอืสว่นหนึง่ของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นมาร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์นั้น
 เพ่ือให้การดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีหลักฐานสำาหรับการตรวจสอบ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจึง
กำาหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก (ทำาวิทยานิพนธ์) จะต้องส่งหลักฐานการตอบรับให้ผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการหรือตอบรับให้นำาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมวิชาการต่อบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งส่งรูปเล่มวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรือรายงานการประชุมของการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ส่งให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยด้วย
 กรณทีีน่สิติสง่หลกัฐานการตอบรบัใหต้พีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวทิยานพินธแ์ลว้ แตก่ารจดัพมิพว์ารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการหรอืรายงาน
การประชมุของการประชมุวชิาการ (Proceedings) ดังกล่าวยงัไม่แล้วเสรจ็ ตอ่มาเมือ่มกีารจดัพมิพเ์สร็จเรียบรอ้ยแลว้ ให้นสิตินำารปูเลม่วารสารหรือ
สิง่พมิพท์างวชิาการหรอืรายงานการประชุมของการประชุมวชิาการ (Proceedings) นัน้ ๆ  สง่ใหแ้กบั่ณฑติวทิยาลยัเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานสำาหรบัการ
ตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ต่อไป

   จึงประกาศมาเพื่อให้นิสิตทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

   ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552
                      

                                   (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

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

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√®—¥‡°Á∫§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡ªìπ√–∫∫·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ®÷ß ¡§«√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π
§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“
∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.».ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫·∫∫‡À¡“®à“¬

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ(Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘ ¿“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π∫—≠™’Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π·π∫∑â“¬
ª√–°“»π’È ∑—Èßπ’È§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥‡ªìπÕ—μ√“μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√·∫∫‡À¡“®à“¬√“¬¿“§‡√’¬π ‰¡à√«¡§à“∫”√ÿßÀÕæ—° ·≈–°“√»÷°…“
¥Ÿß“π

°√≥’π‘ ‘μ∑’Ë„™â ‘∑∏‘°Ÿâ¬◊¡®“°°Õß∑ÿπ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ μâÕß™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π„π¿“§‡√’¬π·√° ∑—Èßπ’È§à“∫”√ÿß
°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë™”√–·≈â«®–¢Õ§◊π¡‘‰¥â ¬°‡«âπ°√≥’™”√–‰«â‡°‘πÕ—μ√“∑’Ë°”Àπ¥

¢âÕ Ú „Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥‡°Á∫§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π „πÕ—μ√“°÷ËßÀπ÷Ëß¢ÕßÕ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥
μ“¡ª√–°“»π’È„π°√≥’¥—ßμàÕ‰ªπ’È

(Ò) π‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π§√∫μ“¡√–¬–‡«≈“∑’ËÀ≈—° Ÿμ√°”Àπ¥·≈â« ·μà¬—ß‰¡à ”‡√Á®°“√»÷°…“
(Ú) π‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ÷́Ëß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π§√∫μ“¡√–¬–‡«≈“∑’ËÀ≈—° Ÿμ√°”Àπ¥·≈â« ·≈– ¡—§√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ À√◊Õ ¡—§√

 Õ∫¿“…“μà“ßª√–‡∑»
(Û) °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ

¢âÕ Û Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥μ“¡ª√–°“»π’È„Àâ‡√‘Ë¡„™â°—∫π‘ ‘μ∑’Ë‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ ÚııÛ ‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ Ù Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë‡¢â“»÷°…“°àÕπ∑’Ëª√–°“»©∫—∫π’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰¥â°”Àπ¥‰«â·≈â«„πªï°“√»÷°…“∑’Ëπ‘ ‘μ‡¢â“»÷°…“

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 347
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§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“
∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.».ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫·∫∫‡À¡“®à“¬

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ(Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘ ¿“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π∫—≠™’Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π·π∫∑â“¬
ª√–°“»π’È ∑—Èßπ’È§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥‡ªìπÕ—μ√“μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√·∫∫‡À¡“®à“¬√“¬¿“§‡√’¬π ‰¡à√«¡§à“∫”√ÿßÀÕæ—° ·≈–°“√»÷°…“
¥Ÿß“π

°√≥’π‘ ‘μ∑’Ë„™â ‘∑∏‘°Ÿâ¬◊¡®“°°Õß∑ÿπ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ μâÕß™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π„π¿“§‡√’¬π·√° ∑—Èßπ’È§à“∫”√ÿß
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¢âÕ Ú „Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥‡°Á∫§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π „πÕ—μ√“°÷ËßÀπ÷Ëß¢ÕßÕ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥
μ“¡ª√–°“»π’È„π°√≥’¥—ßμàÕ‰ªπ’È

(Ò) π‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π§√∫μ“¡√–¬–‡«≈“∑’ËÀ≈—° Ÿμ√°”Àπ¥·≈â« ·μà¬—ß‰¡à ”‡√Á®°“√»÷°…“
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‰¥â°”Àπ¥‰«â·≈â«„πªï°“√»÷°…“∑’Ëπ‘ ‘μ‡¢â“»÷°…“

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเงื่อนไขของการสำาเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 ได้กำาหนดเงื่อนไขการสำาเร็จการศึกษาของนิสิตปริญญาโท แผน ก และนิสิตปริญญาเอก ว่าจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานก่อนสำาเร็จ
การศึกษา ซึ่งมีผลบังคับใชักับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2548 นั้น เนื่องจาก มีประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการตี
พมิพเ์ผยแพรว่ทิยานพินธว่์ากรณทีีน่สิติสอบปากเปล่าวิทยานพินธผ์า่นและสง่เลม่วทิยานพินธภ์ายในเวลาทีก่ำาหนดแลว้ แตย่งัไมไ่ดต้พีมิพเ์ผยแพร่
ผลงานจะยังมีเวลาเพื่อรอการตีพิมพ์เผยแพร่หรือไม่ อย่างไร   
 มหาวทิยาลยัจงึไดน้ำาเรือ่งนีเ้สนอท่ีประชมุคณะอนุกรรมการบณัฑติศกึษา พจิารณา ในการประชุม ครัง้ท่ี 5/2549 เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 
2549  และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณา ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ซึ่งที่ประชุมมี
มติเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเงื่อนไขของการสำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้   
  “กรณีทีน่สิติสอบปากเปลา่วิทยานพินธผ์า่นและสง่เลม่วทิยานพินธ์ภายในเวลาทีก่ำาหนดแลว้ หากยงัไมไ่ดร้บัการตพีมิพ์เผยแพรผ่ลงาน 
จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงว่าได้ส่ง ผลงานเพ่ือขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในการขอขยายเวลาการศึกษา ครั้งละ 1 ภาคเรียน โดยนิสิตจะต้องลง
ทะเบียนรักษาสภาพไปจนกว่าจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่”

    จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
               
                               ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2549

                           

                                (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์

 เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการและการพจิารณาจดัสรรเงนิอดุหนนุการทำาวทิยานพินธ์ของนสิติระดับบัณฑติศกึษาเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำานาจตามข้อ ๗ (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ จึงออกประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการขอรับเงินอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์ไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ นิยามศัพท์
                     เงินอุดหนุน  หมายถึง เงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อใช้ในการอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์ 
       ของนสิติระดบับณัฑติศกึษา ทัง้ทีเ่ปน็งบประมาณแผน่ดนิ งบประมาณรายได ้และงบประมาณ 
       จากแหล่งอื่น 
                    การทำาวิทยานิพนธ์ หมายถึง การทำาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและนิสิตระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย 
       ทักษิณ
                     บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ
                   มหาวิทยาลัย   หมายถึง มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ข้อ ๒ ลักษณะของการขอรับเงินอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์ มี ๒ แบบ คือ การขอรับเงินอุดหนุนแบบทั้งหมด และการขอรับเงิน 
  อุดหนุนแบบบางส่วน ดังนี้ 
                     ๒.๑ การขอรับเงินอุดหนุนแบบท้ังหมด หมายถึง การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการทำาวิทยานิพนธ ์
   ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนสอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการเผยแพร่ 
                           ๒.๑.๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุน
                                    ๒.๑.๑.๑ เป็นนิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทักษิณ                                    
                                    ๒.๑.๑.๒ สอบผา่นการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ์และได้รบัอนมุติัเคา้โครงวทิยานพินธ์จากคณบดีบัณฑติวทิยาลยั 
      แล้ว จนถึงวันที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์
                           ๒.๑.๒ การเสนอขอรับเงินอุดหนุน
                                     ๒.๑.๒.๑ เสนอเคา้โครงวทิยานพินธ ์ตามแบบและจำานวนทีบ่ณัฑติวทิยาลยักำาหนด โดยผา่นความเหน็ชอบจาก 
      อาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ ประธานกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร สาขาวชิาทีน่สิติสงักดั และสง่ 
      ถึงบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำาหนด
    ๒.๑.๒.๒ แนบสำาเนาหลักฐานแสดงผลการพิจารณาอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
      พร้อมทั้งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำานวน ๑ เล่ม
                                     ๒.๑.๒.๓ แนบแผนปฏิบัติงานในการทำาวิทยานิพนธ์
                           ๒.๑.๓ การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
                                     มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
                                     ๒.๑.๓.๑ ประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ที่จะนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
                                     ๒.๑.๓.๒ คุณภาพของวิทยานิพนธ์พิจารณาจากความชัดเจนของเค้าโครงวิทยานิพนธ์
                                     ๒.๑.๓.๓ คุณภาพของวิทยานิพนธ์ที่สามารถจะนำาไปตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ในระดับชาติหรือนานาชาติ
                   ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นข้อยุติ
                     กรณีท่ีนิสิตยื่นขอรับเงินอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์แบบทั้งหมดแต่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนในครั้งนั้น นิสิตดังกล่าว 
  สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์ได้ใหม่ใน ครั้งถัดไป
                     ๒.๒ การขอรับเงินอุดหนุนแบบบางส่วน หมายถึง การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำารูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
   ฉบบัสมบรูณ ์คา่ใชจ้า่ยในการสรา้งหรอืพฒันาเครือ่งมอืวจิยั คา่วสัดแุละสารเคมทีีใ่ชใ้นการทดลองทางวทิยาศาสตร ์รวม 
   ทั้งค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
                           ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุน
                              ๒.๒.๑.๑ เป็นนิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทักษิณ                                    
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(ß) °“ß‡°ß
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(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬
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(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
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                                     ๒.๒.๑.๒ สอบผา่นการสอบเคา้โครงวทิยานพินธ์และได้รบัอนมุติัเคา้โครงวทิยานพินธจ์ากคณบดีบัณฑติวทิยาลยั 
      แล้ว จนถึงวันที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์
                           ๒.๒.๒ การเสนอขอรับเงินอุดหนุน
                                   ๒.๒.๒.๑ เสนอขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบและจำานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด โดยผ่านความเห็นชอบจาก 
      อาจารย์ท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ ประธานกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร สาขาวชิาทีน่สิติสงักดั และสง่ 
      ถึงบัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำาหนด
                                     ๒.๒.๒.๒ แนบสำาเนาหลักฐานแสดงผลการพิจารณาอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
      พร้อมทั้งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำานวน ๑ เล่ม
                                     ๒.๒.๒.๓ แนบแผนปฏิบัติงานในการทำาวิทยานิพนธ์
                           ๒.๒.๓ การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
                                    มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามเกณฑ์และรายการ  
    ดังต่อไปนี้
    ๒.๒.๓.๑ ค่าจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์จนสำาเร็จเป็นรูปเล่มสมบูรณ์
                                     ๒.๒.๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือวิจัย
                                     ๒.๒.๓.๓ ค่าวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์
                                     ๒.๒.๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
                                    ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นข้อยุติ
 ข้อ ๓ เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน
                     ๓.๑ ผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
                     ๓.๒ เมือ่มหาวทิยาลยัประกาศผลการพจิารณาจดัสรรเงนิอดุหนนุการทำาวทิยานพินธแ์ลว้  ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุแบบท้ังหมด 
   ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทำาสัญญารับเงินอุดหนุนตามแบบที่กำาหนด จำานวน ๒ ชุด เมื่อสัญญาสมบูรณ์แล้ว ให้เก็บไว ้
   ทีผู่ไ้ดร้บัเงนิอดุหนนุ ๑ ชดุ และเกบ็ไวท้ีบ่ณัฑติวทิยาลยั ๑ ชดุ กรณขีองผูข้อรบัเงนิอดุหนนุแบบบางสว่นไมต่อ้งทำาสญัญา
                     ๓.๓ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  เกี่ยวกับรายละเอียดของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนแล้ว ต้องได้รับการอนุมัต ิ
   จากบัณฑิตวิทยาลัย
                     ๓.๔ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้เงินอุดหนุน กรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือราย 
   ละเอียดของเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือสัญญาการรับเงินอุดหนุน
                     ๓.๕ กรณทีีไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุไปแลว้ แต่ไมส่ามารถดำาเนนิการทำาวทิยานพินธ์ใหแ้ลว้เสรจ็ได้ไมว่า่กรณใีดๆ ผูไ้ด้รบัเงนิอดุหนุน 
   จะต้องนำาเงินที่ได้รับทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัย
           ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
                    ให้เบิกจ่ายเงินแก่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนทั้งจำานวนเพียงครั้งเดียว โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน 
  ของมหาวิทยาลัย
        ข้อ ๕ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
                     ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
            ข้อ ๖ วทิยานพินธท์กุเรือ่งทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนนุจากมหาวทิยาลยัจะตอ้งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการหรอืนำาเสนอ 
  ต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
           ข้อ ๗  ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามประกาศนีห้รอืมไิดร้ะบไุวใ้นประกาศน้ีใหอ้ธกิารบดโีดยการเสนอของบณัฑติวิทยาลยั 
  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคำาวินิจฉัยของอธิการบดีนั้น  เป็นที่สุด 
         ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้กับการขอรับเงินอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒) เป็นต้นไป  
                    ท้ังนี้ การกำาหนดวงเงินอุดหนุนการทำาวิทยานิพนธ์และจำานวนทุนที่จะจัดสรรให้แก่นิสิตในแต่ละปีงบประมาณ ให้เป็นไปตาม 
  ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
 ข้อ ๙ ให้ยกเลกิประกาศมหาวิทยาลัยทักษณิ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอรบัเงนิอดุหนนุการทำาวทิยานพินธ์ ลงวันที ่๑๘ เมษายน  
  ๒๕๕๐ และประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน

              ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๑   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๓

                                                                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระ

 เพื่อให้การบริหารจัดการและการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำานาจตามข้อ ๗ (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะ
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ จึงออกประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการขอรับเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ นิยามศัพท์
                      เงินอุดหนุน  หมายถึง เงนิงบประมาณทีจ่ดัสรรใหแ้กบ่ณัฑติวทิยาลยัเพือ่ใชใ้นการอดุหนนุการคน้ควา้อสิระของนสิติ
       ระดับปริญญาโท ทั้งที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และงบประมาณจาก 
       แหล่งอื่น 
                    การค้นคว้าอิสระ หมายถึง การศกึษาคน้ควา้โดยใชก้ระบวนการวจิยัซึง่กอ่ใหเ้กดิผลงานทางวชิาการทีเ่รยีกวา่รายงานการ 
       คน้ควา้อสิระ หรอืสารนพินธ์ หรือภาคนพินธ ์เพือ่เสนอเปน็ส่วนหน่ึงของการศกึษาตามเง่ือนไข 
       ของหลักสูตรมหาบัณฑิต
                      บัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ
                     มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ข้อ ๒ ลักษณะของการขอรับเงินอุดหนุนการทำาการค้นคว้าอิสระ  
                    บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนการขอรับเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระบางส่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำารูปเล่มการค้นคว้า 
  อสิระฉบบัสมบรูณ ์คา่ใชจ้า่ยในการสร้างหรือพฒันาเครือ่งมอืวจิยั คา่วสัดแุละสารเคมทีีใ่ชใ้นการทดลองทางวทิยาศาสตร์ รวม 
  ทั้งค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
                    ทั้งนี้ การกำาหนดวงเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระและจำานวนทุนที่จะจัดสรรให้แก่นิสิตในแต่ละปีงบประมาณ ให้เป็นไปตาม 
  ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
                      ๒.๑ คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุน
                            ๒.๑.๑ เป็นนิสิตระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทักษิณ           
                            ๒.๑.๒ ได้ลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระในมหาวิทยาลัยทักษิณแล้ว
                     ๒.๒ การเสนอขอรับเงินอุดหนุน
                            ๒.๒.๑ เสนอขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบและจำานวนที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี 
    ปรกึษาการคน้ควา้อสิระ ประธานกรรมการผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสาขาวชิาทีน่สิติสงักดั และสง่ถงึบณัฑติวทิยาลยั 
    ภายในระยะเวลาที่กำาหนด
                            ๒.๒.๒ แนบสำาเนาหลักฐานแสดงการลงทะเบียนการค้นคว้าอิสระในมหาวิทยาลัยทักษิณ
                            ๒.๒.๓ แนบโครงร่างและแผนปฏิบัติงานในการทำาการค้นคว้าอิสระ
                      ๒.๓ การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
                            มหาวทิยาลยัโดยคณะกรรมการทีบ่ณัฑติวทิยาลยัแตง่ต้ังจะพจิารณาจดัสรรเงนิอดุหนนุตามเกณฑแ์ละรายการ ดงัตอ่ไปนี ้
   ๒.๓.๑ ค่าจัดพิมพ์การค้นคว้าอิสระจนสำาเร็จเป็นรูปเล่มสมบูรณ์
                            ๒.๓.๒  ค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือวิจัย
                            ๒.๓.๓  ค่าวัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์
                            ๒.๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
                            ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นข้อยุติ
  ข้อ ๓  เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน
                      ๓.๑ ผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
                     ๓.๒ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้เงินอุดหนุน กรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือมีการ 
   เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงร่างการค้นคว้าอิสระโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
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                     ๓.๓ กรณีที่ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำาเนินการทำาการค้นคว้าอิสระให้แล้วเสร็จได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ได้รับเงิน 
   อุดหนุนจะต้องนำาเงินที่ได้รับทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัย
 ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
                  ใหเ้บกิจา่ยเงนิแก่ผูไ้ด้รบัเงนิอดุหนนุทัง้จำานวนเพยีงครัง้เดยีว โดยใหเ้ปน็ไปตามขัน้ตอนและระเบยีบปฏบิติัในการเบิกจา่ยเงนิ 
  ของมหาวิทยาลัย
      ข้อ ๕ การส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
                     ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการส่งการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
           ข้อ ๖ การคน้ควา้อสิระทกุเรือ่งทีไ่ดรั้บเงนิอดุหนนุจากมหาวทิยาลยัจะตอ้งตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารสารหรอืส่ิงพิมพท์างวชิาการหรือนำา 
  เสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
           ข้อ ๗ ในกรณทีีม่ปีญัหาเกีย่วกับการปฏบิตัติามประกาศนีห้รอืมไิดร้ะบไุว้ในประกาศนีใ้หอ้ธิการบด ีโดยการเสนอของบณัฑติวทิยาลยั 
  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคำาวินิจฉัยของอธิการบดีนั้น เป็นที่สุด 
            ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้กับการขอรับเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   เป็นต้นไป  

              ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๓   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๕๔

                

                           (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
                             ประธานคณะกรรมการการเงนิและทรพัยส์นิ
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ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำาเสนอผลงานวิจัย

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

 เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มี
โอกาสไปนำาเสนอผลงานวจิยัตอ่ทีป่ระชมุวชิาการทัง้ท่ีเปน็การจัดโดยหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเนือ่งและมปีระสทิธภิาพ  
อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 อาศัยอำานาจตามข้อ ๗ (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ จึงกำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการไปนำาเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานที ่
นำาเสนอจะต้องเป็นผลงานที่อยู่ในช่วงปีการศึกษาที่สำาเร็จเท่านั้น ดังนี้
 ข้อ ๑ การนำาเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยหน่วยงานภายใน 
  มหาวิทยาลัย สนับสนุนค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อครั้ง
           ข้อ ๒ การนำาเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
  หรือองค์กรวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการ ในระดับต่างๆ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในอัตรา เหมาจ่ายตามสถานที่ที่จัด ดังนี้
                    ๒.๑ ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
                          ๒.๑.๑ จังหวัดที่อยู่อาศัย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ต่อครั้ง
                          ๒.๑.๒ จังหวัดในภาคใต้ อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
                          ๒.๑.๓ จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากภาคใต้ อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
                    ๒.๒ ระดับนานาชาติ
                          ๒.๒.๑ ประเทศไทย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
                       ๒.๒.๒ ประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
                          ๒.๒.๓ ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากทวีปเอเชีย อัตราเหมาจ่าย คนละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง
           ข้อ ๓ การสนบัสนนุคา่ใช้จา่ย ให้คนละไม่เกิน ๑ ครัง้ ยกเวน้ กรณไีปเสนอผลงานวจิยัในระดบันานาชาติ มหาวทิยาลยัอาจจะพิจารณา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้มากกว่า ๑ ครั้ง เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
          อนึ่ง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เคยนำาหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยส่ง 
ไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ไม่มีสิทธิ์เสนอขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายอีก ยกเว้น กรณีเป็นการเสนอขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายไปนำาเสนอผลงานวิจัยที่มี 
ค่าน้ำาหนักการตีพิมพ์เผยแพร่สูงกว่าการตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีได้ส่งหลักฐานไว้แล้ว มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่นำาเสนอดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่อยู่ในช่วงปีการศึกษาที่สำาเร็จเท่านั้น
 ข้อ ๔ กรณีที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปนำาเสนอผลงานวิจัย ซึ่งจัดโดยสถาบันอุดมศึกษา 
หรือองค์กรวิชาการ หรือองค์กรวิชาชีพอื่น และหน่วยงานที่จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้นำาเสนอผลงาน ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือ 
ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานเหล่านั้น หากไม่สามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานซึ่งเป็นผู้จัดได้ มหาวิทยาลัยจึงจะ
พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด
      ข้อ ๕ การขอสนบัสนนุและเบกิคา่ใชจ้า่ยในการไปนำาเสนอผลงานวจัิย ใหน้สิติระดบับณัฑติศกึษา หรอืผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบับัณฑติ
ศึกษาเสนอแบบคำาร้องตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด เพื่อขอสนับสนุนและเบิกค่าใช้จ่ายโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนที่จะไปนำา
เสนอผลงานวจิยั ทัง้นี ้ภายในวงเงนิงบประมาณทีบ่ณัฑติวทิยาลยัไดร้บัจดัสรรจากมหาวทิยาลัย และหากบณัฑติวทิยาลยัไมไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย หรือไม่มีงบประมาณเพื่อการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยอาจสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่นิสิตที่เสนอขอรับ
การสนับสนุน
   กรณทีีน่สิติไดร้บัการสนับสนนุงบประมาณในการไปนำาเสนอจากบณัฑติวทิยาลยัแลว้ แต่สว่นงาน ซึง่รบัผดิชอบหลกัสตูรทีน่สิติ
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดมีความประสงค์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนำาเสนอผลงานวิจัยให้แก่นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ส่วนงานสามารถสนับสนุนงบประมาณให้เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ โดยการอนุมัติ
ของหัวหน้าส่วนงานที่หลักสูตรสังกัดและเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของส่วนงานนั้นๆ
     ข้อ ๖ ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนำาเสนอผลงานวิจัย 
รายงานผลพร้อมส่งหลักฐานรายงานการประชุม (Proceedings) ให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากเสร็จสิ้นการไป 
นำาเสนอผลงานวิจัยแล้ว
           ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และมีอำานาจวินิจฉัยตามประกาศนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
  ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
                             ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
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‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘μ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·μàß°“¬‡ªìπ¡“μ√∞“π‡¥’¬«°—π∑—Èß„π‚Õ°“ ª°μ‘·≈–‚Õ°“ æ‘‡»…Õ◊ËπÊ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 22 (2)
·≈–¡“μ√“ 61 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë 2/2552 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å
æ.».2552 ®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ æ.».2552
¢âÕ 2 „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’Èμ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ 3 ∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß ª√–°“» À√◊Õ¡μ‘Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫π’È„Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È·∑π
¢âÕ 4 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
çμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬√Ÿª¡ß°ÿØ·≈–μ”√“‡√’¬π 3 ‡≈à¡
¢âÕ 5 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μ™“¬ ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È

(1) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ

∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ ‰¡à¡’ “∫À≈—ß ¡’°√–‡ªÜ“μ‘¥∑“ßÕ°¥â“π´â“¬ ·¢π —ÈπÀ√◊Õ·¢π¬“«
‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·À≈¡μ√ß°≈“ßªí°μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¢π“¥ 3.5 x 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªμ√“
 —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·μàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘ ‡«âπ·μà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èμ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π μ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 6 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μÀ≠‘ß ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È
(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√
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คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556166

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณได้มี
โอกาสตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น ตลอดจนสามารถรองรับการดำาเนินงานด้านประกันคุณภาพศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 อาศัยอำานาจตามข้อ ๗ (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ จึงกำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตี
พิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 ข้อ ๑ มหาวิทยาลยัจะจา่ยเงนิสนบัสนนุผลงานวจิยัของนสิติระดบับณัฑติศกึษาหรอืผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ดร้บัการ 
  ตอบรับให้ตีพิมพ์จากบรรณาธิการของวารสารวิชาการ หรือตีพิมพ์เป็นรูปเล่มวารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการเผยแพร่ 
  แลว้ โดยจะตอ้งเปน็ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตอบรบัใหตี้พิมพห์รอืตีพมิพเ์ป็นรูปเลม่วารสารวชิาการฉบับสมบูรณท์ีมี่การเผยแพร่ 
  แล้วในปีการศึกษาเดียวกันกับปีการศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ คนละไม่เกิน ๑ ครั้ง 
                  กรณีผู้ที่สำาเร็จการศึกษาแล้ว ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในช่วงปีการศึกษาที่สำาเร็จ
 ข้อ ๒ การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 
  บัณฑิตศึกษา กำาหนดอัตรา ดังนี้ 
        ๒.๑ ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่สำานักงานคณะ 
   กรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำานักงานฯ สนับสนุนคนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
         ๒.๒ ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏในฐานขอ้มลูสากลอืน่ๆ ทีย่อมรบัในศาสตรน์ัน้ 
   นอกเหนือฐานข้อมูล ISI หรือผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับ 
   นานาชาติที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำานักงานฯ สนับสนุน คนละไม่เกิน 
   ๗,๕๐๐ บาท 
         ๒.๓ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI สนับสนุนคนละไม่เกิน  
   ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๓ งบประมาณและรายละเอยีดอืน่ๆ ทีจ่ะใหก้ารสนบัสนนุตามหลกัเกณฑน์ี ้ใหเ้ป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั โดยความ 
  เห็นชอบของคณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัย
 ข้อ ๔ ให้เริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้และมีอำานาจวินิจฉัยตามประกาศนี้ การวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

     ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๖   เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๕๔
                                                                                                                                                                          

            

 

                                     (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
                                              ประธานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
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¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ

æ.». 2552

‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘μ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·μàß°“¬‡ªìπ¡“μ√∞“π‡¥’¬«°—π∑—Èß„π‚Õ°“ ª°μ‘·≈–‚Õ°“ æ‘‡»…Õ◊ËπÊ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 22 (2)
·≈–¡“μ√“ 61 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë 2/2552 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å
æ.».2552 ®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ æ.».2552
¢âÕ 2 „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’Èμ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ 3 ∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß ª√–°“» À√◊Õ¡μ‘Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫π’È„Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È·∑π
¢âÕ 4 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
çμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬√Ÿª¡ß°ÿØ·≈–μ”√“‡√’¬π 3 ‡≈à¡
¢âÕ 5 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μ™“¬ ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È

(1) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ

∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ ‰¡à¡’ “∫À≈—ß ¡’°√–‡ªÜ“μ‘¥∑“ßÕ°¥â“π´â“¬ ·¢π —ÈπÀ√◊Õ·¢π¬“«
‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·À≈¡μ√ß°≈“ßªí°μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¢π“¥ 3.5 x 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªμ√“
 —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·μàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘ ‡«âπ·μà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èμ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π μ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 6 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μÀ≠‘ß ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È
(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫  æ.».2542

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2539
Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√ „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2542 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2542 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.».2542 ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ À¡“¬∂÷ß ∫ÿ§≈“°√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„Àâ∑”Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫
¢âÕ 2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕßªØ‘∫—μ‘·≈–¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπμ“¡ª√–°“»π’È·≈–ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ æ.».2542

·≈–ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.». 2542 ‚¥¬‡§√àß§√—¥
¢âÕ 3 °“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√§ÿ¡ Õ∫

3.1 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰ª∂÷ßÀâÕß Õ∫°àÕπ‡«≈“‡√‘Ë¡ Õ∫Õ¬à“ßπâÕ¬ 10 π“∑’ ‡æ◊ËÕμ√«®§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬¢ÕßÀâÕß Õ∫ ·®°¢âÕ Õ∫·≈–
°√–¥“…§”μÕ∫

3.2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’Õ”π“®®—¥„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Ëß Õ∫‰¥âμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
3.3 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‰¡à¡’Õ”π“®Õπÿ≠“μ„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π”μ”√“ ∫—π∑÷° ‡Õ° “√ À√◊ÕÕÿª°√≥å À√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’ Ÿμ√ —≠≈—°…≥å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

°—∫°“√ Õ∫„π√“¬«‘™“π—Èπ‡¢â“ÀâÕß Õ∫ ‡«âπ·μàºŸâÕÕ°¢âÕ Õ∫®–‰¥âÕπÿ≠“μ‰«â„π¢âÕ Õ∫¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ
3.4 °√≥’∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’¡“°°«à“ 1 §π „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·¬°°—πÕ¬Ÿà„πÀâÕß Õ∫ ·≈–À¡—Ëπμ√«®μ√“§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬„π°“√ Õ∫

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
3.5 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰¡à°√–∑”°“√„¥Ê Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«πºŸâ‡¢â“ Õ∫¢≥–§«∫§ÿ¡°“√ Õ∫

¢âÕ 4 °“√§«∫§ÿ¡ÀâÕß Õ∫·≈–ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫¢ÕßºŸâ‡¢â“ Õ∫
4.1 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡“∂÷ßÀâÕß Õ∫‰¡à‡°‘π 30 π“∑’ π—∫μ—Èß·μà°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡√‘Ë¡®—∫‡«≈“ „ÀâÕπÿ≠“μ„Àâ‡¢â“ Õ∫‰¥â‚¥¬Àâ“¡¢¬“¬

‡«≈“ Õ∫„Àâ·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫§ππ—Èπ  „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡“ “¬‡°‘π°«à“ 30 π“∑’ π—∫μ—Èß·μà°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡√‘Ë¡®—∫‡«≈“ Õ∫ °√√¡°“√
§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰¡àÕπÿ≠“μ„Àâ‡¢â“ÀâÕß Õ∫‚¥¬‡¥Á¥¢“¥  ·≈–·π–π”„Àâ∑”‡√◊ËÕß¢ÕÕπÿ≠“μ¢“¥ Õ∫μàÕ§≥∫¥’

4.2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–Õπÿ≠“μ„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫‰¥â‡¡◊ËÕ‡«≈“ºà“π‰ª·≈â«‡ªìπ‡«≈“ 30 π“∑’ ·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π—ÈπÕÕ°æâπ
®“°ÀâÕß Õ∫∑—π∑’ „π°√≥’∑’ËºŸâ Õ∫¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕßÕÕ°πÕ°ÀâÕß Õ∫™—Ë«§√“«„ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß°√¡°“√§ÿ¡ Õ∫

4.3 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß¥Ÿ·≈¡‘„ÀâºŸâ´÷Ëß‰¡à¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ Õ∫ Õ¬Ÿà„°≈â∫√‘‡«≥ÀâÕß Õ∫
¢âÕ 5 °“√μ√«®™◊ËÕºŸâ‡¢â“ Õ∫ °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ Õ∫ „π°√≥’∑’Ë¡’¢âÕ ß —¬„πμ—«ºŸâ‡¢â“ Õ∫ „Àâ¢Õ¥Ÿ∫—μ√ª√–®”μ—«

¢ÕßºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Èπ
¢âÕ 6 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡’¢âÕ ß —¬‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ Õ∫„π√“¬«‘™“  „¥„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∂“¡¢âÕ ß —¬π—ÈπμàÕÕ“®“√¬å‡®â“¢Õß«‘™“‡æ◊ËÕ®–‰¥âμ√«® Õ∫

‡ ’¬°àÕπ·≈â«®÷ß·®âß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫∑√“∫
¢âÕ 7 °“√∑ÿ®√‘μ

7.1 °√≥’∑’Ë¡’°“√°√–∑”„¥Ê ∑’Ë àÕ‡®μπ“∑ÿ®√‘μ„π¢≥–∑”°“√ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫æ‘®“√≥“«à“°≈à“«μ—°‡μ◊ÕπÀ√◊Õ¬â“¬∑’Ëπ—Ëß Õ∫
À“°¬—ß‰¡à‡™◊ËÕøíß„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑”√“¬ß“π°“√°√–∑”π—Èπ ‚¥¬„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫√“¬π—Èπ≈ß™◊ËÕ√—∫∑√“∫‰«â¥â«¬ ·≈â«π”‡ πÕ§≥∫¥’
‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª

7.2 °√≥’∑’Ë¡’°“√∑ÿ®√‘μ„π°“√ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑ÿ°§π„πÀâÕß Õ∫π—Èπ√à«¡°—π∑”√“¬ß“π°“√∑ÿ®√‘μ ‚¥¬„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ
√—∫∑√“∫‰«â¥â«¬ ·≈â«π”‡ πÕ§≥∫¥’æ√âÕ¡À≈—°∞“π°“√∑ÿ®√‘μπ—Èπ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª

„π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫μ“¡¢âÕ 7.1 À√◊Õ 7.2 ‰¡à¬Õ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√—∫∑√“∫„π√“¬ß“π „ÀâºŸâ∑”√“¬ß“π∫—π∑÷°æƒμ‘°“√≥å‰«â¥â«¬
¢âÕ 8 „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·®°°√–¥“…§”μÕ∫·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß¢Õ‡æ‘Ë¡‰¥â‡æ’¬ß§√—Èß≈– 1 ·ºàπ À√◊Õ 1 ‡≈à¡ ·≈â«·μà°√≥’ æ√âÕ¡

∑—Èß≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ «—π ·≈–‡«≈“≈ß∫π°√–¥“…§”μÕ∫∑’Ë¢Õ‡æ‘Ë¡π—Èπ
¢âÕ 9 °“√ ‘Èπ ÿ¥‡«≈“ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡μ◊ÕπºŸâ‡¢â“ Õ∫„Àâ‡μ√’¬¡ àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫°àÕπÀ¡¥‡«≈“ Õ∫ª√–¡“≥ 5 π“∑’

‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“ Õ∫·≈â«„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ —Ëß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫∑ÿ°§πÀ¬ÿ¥∑”¢âÕ Õ∫  ·≈– —Ëß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫‡μ√’¬¡ àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫
¢âÕ 10 °“√‡°Á∫¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫ ‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“ Õ∫·≈â«„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡°Á∫¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫ àß¡Õ∫μàÕ‡®â“¢Õß«‘™“

124
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

¢âÕ 11 °√√¡°“√§«∫§ÿ¡ Õ∫ºŸâ„¥¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ‰¡à “¡“√∂¡“ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μ“¡«—π ‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰¥â  „Àâ —∫‡ª≈’Ë¬π°“√§ÿ¡ Õ∫
°—∫∫ÿ§≈“°√ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â ·≈–μâÕß·®âß„Àâ§≥∫¥’∑√“∫‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√°àÕπ‡«≈“‡√‘Ë¡ Õ∫Õ¬à“ßπâÕ¬ 30 π“∑’

¢âÕ 12 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ºŸâ„¥≈–‡≈¬À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»π’È „Àâ∂◊Õ«à“∫°æ√àÕßμàÕÀπâ“∑’Ë√“™°“√
¢âÕ 13 „π°√≥’„¥´÷Ëß¡‘‰¥â°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»π’È „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ª√÷°…“§≥∫¥’‡ªìπ√“¬°√≥’‰ª
¢âÕ 14 „Àâ„™âª√–°“»π’È μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2542 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 3 ¡’π“§¡ æ.».2542

                                (≈ß™◊ËÕ)           ‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï
(ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
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ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫  æ.».2542

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2539
Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√ „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2542 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2542 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.».2542 ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ À¡“¬∂÷ß ∫ÿ§≈“°√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„Àâ∑”Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫
¢âÕ 2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕßªØ‘∫—μ‘·≈–¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπμ“¡ª√–°“»π’È·≈–ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ æ.».2542

·≈–ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.». 2542 ‚¥¬‡§√àß§√—¥
¢âÕ 3 °“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√§ÿ¡ Õ∫

3.1 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰ª∂÷ßÀâÕß Õ∫°àÕπ‡«≈“‡√‘Ë¡ Õ∫Õ¬à“ßπâÕ¬ 10 π“∑’ ‡æ◊ËÕμ√«®§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬¢ÕßÀâÕß Õ∫ ·®°¢âÕ Õ∫·≈–
°√–¥“…§”μÕ∫

3.2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’Õ”π“®®—¥„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Ëß Õ∫‰¥âμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
3.3 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‰¡à¡’Õ”π“®Õπÿ≠“μ„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π”μ”√“ ∫—π∑÷° ‡Õ° “√ À√◊ÕÕÿª°√≥å À√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’ Ÿμ√ —≠≈—°…≥å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

°—∫°“√ Õ∫„π√“¬«‘™“π—Èπ‡¢â“ÀâÕß Õ∫ ‡«âπ·μàºŸâÕÕ°¢âÕ Õ∫®–‰¥âÕπÿ≠“μ‰«â„π¢âÕ Õ∫¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ
3.4 °√≥’∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’¡“°°«à“ 1 §π „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·¬°°—πÕ¬Ÿà„πÀâÕß Õ∫ ·≈–À¡—Ëπμ√«®μ√“§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬„π°“√ Õ∫

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
3.5 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰¡à°√–∑”°“√„¥Ê Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«πºŸâ‡¢â“ Õ∫¢≥–§«∫§ÿ¡°“√ Õ∫

¢âÕ 4 °“√§«∫§ÿ¡ÀâÕß Õ∫·≈–ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫¢ÕßºŸâ‡¢â“ Õ∫
4.1 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡“∂÷ßÀâÕß Õ∫‰¡à‡°‘π 30 π“∑’ π—∫μ—Èß·μà°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡√‘Ë¡®—∫‡«≈“ „ÀâÕπÿ≠“μ„Àâ‡¢â“ Õ∫‰¥â‚¥¬Àâ“¡¢¬“¬

‡«≈“ Õ∫„Àâ·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫§ππ—Èπ  „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡“ “¬‡°‘π°«à“ 30 π“∑’ π—∫μ—Èß·μà°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡√‘Ë¡®—∫‡«≈“ Õ∫ °√√¡°“√
§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰¡àÕπÿ≠“μ„Àâ‡¢â“ÀâÕß Õ∫‚¥¬‡¥Á¥¢“¥  ·≈–·π–π”„Àâ∑”‡√◊ËÕß¢ÕÕπÿ≠“μ¢“¥ Õ∫μàÕ§≥∫¥’

4.2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–Õπÿ≠“μ„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫‰¥â‡¡◊ËÕ‡«≈“ºà“π‰ª·≈â«‡ªìπ‡«≈“ 30 π“∑’ ·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π—ÈπÕÕ°æâπ
®“°ÀâÕß Õ∫∑—π∑’ „π°√≥’∑’ËºŸâ Õ∫¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕßÕÕ°πÕ°ÀâÕß Õ∫™—Ë«§√“«„ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß°√¡°“√§ÿ¡ Õ∫

4.3 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß¥Ÿ·≈¡‘„ÀâºŸâ´÷Ëß‰¡à¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ Õ∫ Õ¬Ÿà„°≈â∫√‘‡«≥ÀâÕß Õ∫
¢âÕ 5 °“√μ√«®™◊ËÕºŸâ‡¢â“ Õ∫ °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ Õ∫ „π°√≥’∑’Ë¡’¢âÕ ß —¬„πμ—«ºŸâ‡¢â“ Õ∫ „Àâ¢Õ¥Ÿ∫—μ√ª√–®”μ—«

¢ÕßºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Èπ
¢âÕ 6 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡’¢âÕ ß —¬‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ Õ∫„π√“¬«‘™“  „¥„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∂“¡¢âÕ ß —¬π—ÈπμàÕÕ“®“√¬å‡®â“¢Õß«‘™“‡æ◊ËÕ®–‰¥âμ√«® Õ∫

‡ ’¬°àÕπ·≈â«®÷ß·®âß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫∑√“∫
¢âÕ 7 °“√∑ÿ®√‘μ

7.1 °√≥’∑’Ë¡’°“√°√–∑”„¥Ê ∑’Ë àÕ‡®μπ“∑ÿ®√‘μ„π¢≥–∑”°“√ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫æ‘®“√≥“«à“°≈à“«μ—°‡μ◊ÕπÀ√◊Õ¬â“¬∑’Ëπ—Ëß Õ∫
À“°¬—ß‰¡à‡™◊ËÕøíß„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑”√“¬ß“π°“√°√–∑”π—Èπ ‚¥¬„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫√“¬π—Èπ≈ß™◊ËÕ√—∫∑√“∫‰«â¥â«¬ ·≈â«π”‡ πÕ§≥∫¥’
‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª

7.2 °√≥’∑’Ë¡’°“√∑ÿ®√‘μ„π°“√ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑ÿ°§π„πÀâÕß Õ∫π—Èπ√à«¡°—π∑”√“¬ß“π°“√∑ÿ®√‘μ ‚¥¬„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ
√—∫∑√“∫‰«â¥â«¬ ·≈â«π”‡ πÕ§≥∫¥’æ√âÕ¡À≈—°∞“π°“√∑ÿ®√‘μπ—Èπ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª

„π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫μ“¡¢âÕ 7.1 À√◊Õ 7.2 ‰¡à¬Õ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√—∫∑√“∫„π√“¬ß“π „ÀâºŸâ∑”√“¬ß“π∫—π∑÷°æƒμ‘°“√≥å‰«â¥â«¬
¢âÕ 8 „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·®°°√–¥“…§”μÕ∫·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß¢Õ‡æ‘Ë¡‰¥â‡æ’¬ß§√—Èß≈– 1 ·ºàπ À√◊Õ 1 ‡≈à¡ ·≈â«·μà°√≥’ æ√âÕ¡

∑—Èß≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ «—π ·≈–‡«≈“≈ß∫π°√–¥“…§”μÕ∫∑’Ë¢Õ‡æ‘Ë¡π—Èπ
¢âÕ 9 °“√ ‘Èπ ÿ¥‡«≈“ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡μ◊ÕπºŸâ‡¢â“ Õ∫„Àâ‡μ√’¬¡ àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫°àÕπÀ¡¥‡«≈“ Õ∫ª√–¡“≥ 5 π“∑’

‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“ Õ∫·≈â«„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ —Ëß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫∑ÿ°§πÀ¬ÿ¥∑”¢âÕ Õ∫  ·≈– —Ëß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫‡μ√’¬¡ àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫
¢âÕ 10 °“√‡°Á∫¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫ ‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“ Õ∫·≈â«„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡°Á∫¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫ àß¡Õ∫μàÕ‡®â“¢Õß«‘™“
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ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫  æ.».2542

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2539
Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√ „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2542 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2542 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.».2542 ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ À¡“¬∂÷ß ∫ÿ§≈“°√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„Àâ∑”Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫
¢âÕ 2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕßªØ‘∫—μ‘·≈–¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπμ“¡ª√–°“»π’È·≈–ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ æ.».2542

·≈–ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.». 2542 ‚¥¬‡§√àß§√—¥
¢âÕ 3 °“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√§ÿ¡ Õ∫

3.1 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰ª∂÷ßÀâÕß Õ∫°àÕπ‡«≈“‡√‘Ë¡ Õ∫Õ¬à“ßπâÕ¬ 10 π“∑’ ‡æ◊ËÕμ√«®§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬¢ÕßÀâÕß Õ∫ ·®°¢âÕ Õ∫·≈–
°√–¥“…§”μÕ∫

3.2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’Õ”π“®®—¥„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Ëß Õ∫‰¥âμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
3.3 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‰¡à¡’Õ”π“®Õπÿ≠“μ„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π”μ”√“ ∫—π∑÷° ‡Õ° “√ À√◊ÕÕÿª°√≥å À√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’ Ÿμ√ —≠≈—°…≥å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

°—∫°“√ Õ∫„π√“¬«‘™“π—Èπ‡¢â“ÀâÕß Õ∫ ‡«âπ·μàºŸâÕÕ°¢âÕ Õ∫®–‰¥âÕπÿ≠“μ‰«â„π¢âÕ Õ∫¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ
3.4 °√≥’∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’¡“°°«à“ 1 §π „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·¬°°—πÕ¬Ÿà„πÀâÕß Õ∫ ·≈–À¡—Ëπμ√«®μ√“§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬„π°“√ Õ∫

Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
3.5 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰¡à°√–∑”°“√„¥Ê Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«πºŸâ‡¢â“ Õ∫¢≥–§«∫§ÿ¡°“√ Õ∫

¢âÕ 4 °“√§«∫§ÿ¡ÀâÕß Õ∫·≈–ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫¢ÕßºŸâ‡¢â“ Õ∫
4.1 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡“∂÷ßÀâÕß Õ∫‰¡à‡°‘π 30 π“∑’ π—∫μ—Èß·μà°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡√‘Ë¡®—∫‡«≈“ „ÀâÕπÿ≠“μ„Àâ‡¢â“ Õ∫‰¥â‚¥¬Àâ“¡¢¬“¬

‡«≈“ Õ∫„Àâ·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫§ππ—Èπ  „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡“ “¬‡°‘π°«à“ 30 π“∑’ π—∫μ—Èß·μà°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡√‘Ë¡®—∫‡«≈“ Õ∫ °√√¡°“√
§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰¡àÕπÿ≠“μ„Àâ‡¢â“ÀâÕß Õ∫‚¥¬‡¥Á¥¢“¥  ·≈–·π–π”„Àâ∑”‡√◊ËÕß¢ÕÕπÿ≠“μ¢“¥ Õ∫μàÕ§≥∫¥’

4.2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–Õπÿ≠“μ„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫‰¥â‡¡◊ËÕ‡«≈“ºà“π‰ª·≈â«‡ªìπ‡«≈“ 30 π“∑’ ·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π—ÈπÕÕ°æâπ
®“°ÀâÕß Õ∫∑—π∑’ „π°√≥’∑’ËºŸâ Õ∫¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕßÕÕ°πÕ°ÀâÕß Õ∫™—Ë«§√“«„ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß°√¡°“√§ÿ¡ Õ∫

4.3 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß¥Ÿ·≈¡‘„ÀâºŸâ´÷Ëß‰¡à¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ Õ∫ Õ¬Ÿà„°≈â∫√‘‡«≥ÀâÕß Õ∫
¢âÕ 5 °“√μ√«®™◊ËÕºŸâ‡¢â“ Õ∫ °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ Õ∫ „π°√≥’∑’Ë¡’¢âÕ ß —¬„πμ—«ºŸâ‡¢â“ Õ∫ „Àâ¢Õ¥Ÿ∫—μ√ª√–®”μ—«

¢ÕßºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Èπ
¢âÕ 6 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡’¢âÕ ß —¬‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ Õ∫„π√“¬«‘™“  „¥„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∂“¡¢âÕ ß —¬π—ÈπμàÕÕ“®“√¬å‡®â“¢Õß«‘™“‡æ◊ËÕ®–‰¥âμ√«® Õ∫

‡ ’¬°àÕπ·≈â«®÷ß·®âß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫∑√“∫
¢âÕ 7 °“√∑ÿ®√‘μ

7.1 °√≥’∑’Ë¡’°“√°√–∑”„¥Ê ∑’Ë àÕ‡®μπ“∑ÿ®√‘μ„π¢≥–∑”°“√ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫æ‘®“√≥“«à“°≈à“«μ—°‡μ◊ÕπÀ√◊Õ¬â“¬∑’Ëπ—Ëß Õ∫
À“°¬—ß‰¡à‡™◊ËÕøíß„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑”√“¬ß“π°“√°√–∑”π—Èπ ‚¥¬„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫√“¬π—Èπ≈ß™◊ËÕ√—∫∑√“∫‰«â¥â«¬ ·≈â«π”‡ πÕ§≥∫¥’
‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª

7.2 °√≥’∑’Ë¡’°“√∑ÿ®√‘μ„π°“√ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑ÿ°§π„πÀâÕß Õ∫π—Èπ√à«¡°—π∑”√“¬ß“π°“√∑ÿ®√‘μ ‚¥¬„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ
√—∫∑√“∫‰«â¥â«¬ ·≈â«π”‡ πÕ§≥∫¥’æ√âÕ¡À≈—°∞“π°“√∑ÿ®√‘μπ—Èπ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª

„π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫μ“¡¢âÕ 7.1 À√◊Õ 7.2 ‰¡à¬Õ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√—∫∑√“∫„π√“¬ß“π „ÀâºŸâ∑”√“¬ß“π∫—π∑÷°æƒμ‘°“√≥å‰«â¥â«¬
¢âÕ 8 „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·®°°√–¥“…§”μÕ∫·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß¢Õ‡æ‘Ë¡‰¥â‡æ’¬ß§√—Èß≈– 1 ·ºàπ À√◊Õ 1 ‡≈à¡ ·≈â«·μà°√≥’ æ√âÕ¡

∑—Èß≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ «—π ·≈–‡«≈“≈ß∫π°√–¥“…§”μÕ∫∑’Ë¢Õ‡æ‘Ë¡π—Èπ
¢âÕ 9 °“√ ‘Èπ ÿ¥‡«≈“ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡μ◊ÕπºŸâ‡¢â“ Õ∫„Àâ‡μ√’¬¡ àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫°àÕπÀ¡¥‡«≈“ Õ∫ª√–¡“≥ 5 π“∑’

‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“ Õ∫·≈â«„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ —Ëß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫∑ÿ°§πÀ¬ÿ¥∑”¢âÕ Õ∫  ·≈– —Ëß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫‡μ√’¬¡ àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫
¢âÕ 10 °“√‡°Á∫¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫ ‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“ Õ∫·≈â«„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡°Á∫¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫ àß¡Õ∫μàÕ‡®â“¢Õß«‘™“
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¢âÕ 11 °√√¡°“√§«∫§ÿ¡ Õ∫ºŸâ„¥¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ‰¡à “¡“√∂¡“ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μ“¡«—π ‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰¥â  „Àâ —∫‡ª≈’Ë¬π°“√§ÿ¡ Õ∫
°—∫∫ÿ§≈“°√ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â ·≈–μâÕß·®âß„Àâ§≥∫¥’∑√“∫‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√°àÕπ‡«≈“‡√‘Ë¡ Õ∫Õ¬à“ßπâÕ¬ 30 π“∑’

¢âÕ 12 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ºŸâ„¥≈–‡≈¬À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»π’È „Àâ∂◊Õ«à“∫°æ√àÕßμàÕÀπâ“∑’Ë√“™°“√
¢âÕ 13 „π°√≥’„¥´÷Ëß¡‘‰¥â°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»π’È „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ª√÷°…“§≥∫¥’‡ªìπ√“¬°√≥’‰ª
¢âÕ 14 „Àâ„™âª√–°“»π’È μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2542 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 3 ¡’π“§¡ æ.».2542

                                (≈ß™◊ËÕ)           ‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï
(ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
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¢âÕ 11 °√√¡°“√§«∫§ÿ¡ Õ∫ºŸâ„¥¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ‰¡à “¡“√∂¡“ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μ“¡«—π ‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰¥â  „Àâ —∫‡ª≈’Ë¬π°“√§ÿ¡ Õ∫
°—∫∫ÿ§≈“°√ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â ·≈–μâÕß·®âß„Àâ§≥∫¥’∑√“∫‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√°àÕπ‡«≈“‡√‘Ë¡ Õ∫Õ¬à“ßπâÕ¬ 30 π“∑’

¢âÕ 12 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ºŸâ„¥≈–‡≈¬À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»π’È „Àâ∂◊Õ«à“∫°æ√àÕßμàÕÀπâ“∑’Ë√“™°“√
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¢âÕ 14 „Àâ„™âª√–°“»π’È μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2542 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 3 ¡’π“§¡ æ.».2542

                                (≈ß™◊ËÕ)           ‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï
(ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï)
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ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫  æ.». 2542

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬·≈–‡ªìπ√–‡∫’¬∫ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2539 Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√„π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2542 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2542
®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ç¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.». 2542é ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‡¢â“ Õ∫μ“¡«—π ‡«≈“ ·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ë°”Àπ¥‰«âμ“√“ß Õ∫
¢âÕ 2 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß≈ß≈“¬¡◊Õ·≈–æ√âÕ¡∑’Ë®–· ¥ß∫—μ√ª√–®”μ—«‡¡◊ËÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¢Õμ√«® Õ∫
¢âÕ 3 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß·μàß°“¬ ÿ¿“æμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬‡§√◊ËÕßÀ¡“¬·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ æ.». 2540
¢âÕ 4 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß®—¥À“Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫¡“‡Õß ·≈–‰¡à¬◊¡Õÿª°√≥å°“√ Õ∫®“°ºŸâ‡¢â“ Õ∫Õ◊Ëπ°àÕπ‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°°√√¡°“√

§ÿ¡ Õ∫
¢âÕ 5 Àâ“¡ºŸâ‡¢â“ Õ∫π”μ”√“ ∫—π∑÷° ‡Õ° “√ À√◊ÕÕÿª°√≥åÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’ Ÿμ√ —≠≈—°…≥å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ Õ∫„π√“¬«‘™“π—Èπ‡¢â“ÀâÕß Õ∫ ‡«âπ·μà

ºŸâ Õπ®–Õπÿ≠“μ‰«â„π¢âÕ Õ∫¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ
¢âÕ 6 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‡¢â“ÀâÕß Õ∫∑—π∑’‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
¢âÕ 7 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‡¢’¬π™◊ËÕ π“¡ °ÿ≈ ·≈–√À— ª√–®”μ—«  μ≈Õ¥®π¢âÕ§«“¡Õ◊Ëπ∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫°”Àπ¥ ≈ß„π°√–¥“…§”μÕ∫„Àâ§√∫·≈–

™—¥‡®π°àÕπ‡√‘Ë¡∑”¢âÕ Õ∫
¢âÕ 8 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‰¡à°√–∑”°“√„¥Ê Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«π·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫Õ◊Ëπ√–À«à“ß°“√ Õ∫
¢âÕ 9 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡§” —Ëß∑’Ë·®âß‰«â„π¢âÕ Õ∫Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ‡¡◊ËÕ àß°√–¥“…§”μÕ∫·≈â«®–¢Õ·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ’°‰¡à‰¥â
¢âÕ 10 °“√¢Õ°√–¥“…§”μÕ∫‡æ‘Ë¡‡μ‘¡À√◊ÕÕÿª°√≥å‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫À√◊Õ¡’¢âÕ ß —¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫ „ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫¢ÕÀ√◊Õ Õ∫∂“¡®“°°√√¡°“√

§ÿ¡ Õ∫‡∑à“π—Èπ
¢âÕ 11 Àâ“¡©’°À√◊Õπ”¢âÕ Õ∫ À√◊Õ°√–¥“…§”μÕ∫∑’Ë·®°„πÀâÕß Õ∫ ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫‰¡à«à“°√≥’„¥
¢âÕ 12 ºŸâ‡¢â“ Õ∫ª√– ß§å®–ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫™—Ë«§√“«®–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·≈–„ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫
¢âÕ 13 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß°“√ àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫°àÕπÀ¡¥‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â °√–∑”‰¥âμàÕ‡¡◊ËÕ‡«≈“ Õ∫ºà“π‰ª·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“

30 π“∑’ ‚¥¬·®âß„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑√“∫
¢âÕ 14 ºŸâ‡¢â“ Õ∫∑’Ë àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫·°à°√√¡°“√§ÿ¡ÀâÕß Õ∫‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ºŸâ‡¢â“ Õ∫π—ÈπμâÕßÕÕ°‰ª„Àâæâπ∫√‘‡«≥ÀâÕß Õ∫∑—π∑’

·≈–‰¡à°√–∑”°“√„¥ Ê Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«πºŸâ‡¢â“ Õ∫Õ◊Ëπ∑’Ë°”≈—ß Õ∫Õ¬Ÿà
¢âÕ 15 ‡¡◊ËÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„Àâ —≠≠“≥À¡¥‡«≈“ „ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫ªØ‘∫—μ‘μ“¡§” —Ëß¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„π°“√À¬ÿ¥∑”¢âÕ Õ∫  ·≈– àß°√–¥“…§”μÕ∫

„π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡§«“¡„π«√√§·√° „Àâ°√√¡°“√§«∫§ÿ¡ÀâÕß Õ∫√“¬ß“πμàÕ§≥∫¥’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ªμ“¡
§«“¡‡À¡“– ¡

¢âÕ 16 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫ΩÉ“Ωóπ¢âÕªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»π’ÈÀ√◊ÕμâÕß ß —¬«à“∑”°“√∑ÿ®√‘μ °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’Õ”π“® μ√«®§âπºŸâ‡¢â“ Õ∫
¢âÕ 17 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß√—∫∑√“∫·≈–ªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.».2542 μ≈Õ¥®π·π«ªØ‘∫—μ‘

À√◊Õª√–°“»Õ◊Ëπ∑’Ë«à“¥â«¬°“√ Õ∫ ÷́Ëß‰¡à¢—¥μàÕª√–°“»π’È‚¥¬‡§√àß§√—¥„π°√≥’∑’Ë¡’°“√ΩÉ“Ωóπ „Àâπ”¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬
°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“μ√’ æ.».2540 ¡“∫—ß§—∫„™â‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¢âÕ 18 „Àâ„™âª√–°“»π’Èμ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2542 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 3 ¡’π“§¡ æ.».2542

(≈ß™◊ËÕ)         ‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï
(ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
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ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫  æ.». 2542

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬·≈–‡ªìπ√–‡∫’¬∫ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2539 Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√„π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2542 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2542
®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ç¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.». 2542é ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‡¢â“ Õ∫μ“¡«—π ‡«≈“ ·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ë°”Àπ¥‰«âμ“√“ß Õ∫
¢âÕ 2 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß≈ß≈“¬¡◊Õ·≈–æ√âÕ¡∑’Ë®–· ¥ß∫—μ√ª√–®”μ—«‡¡◊ËÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¢Õμ√«® Õ∫
¢âÕ 3 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß·μàß°“¬ ÿ¿“æμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬‡§√◊ËÕßÀ¡“¬·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ æ.». 2540
¢âÕ 4 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß®—¥À“Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫¡“‡Õß ·≈–‰¡à¬◊¡Õÿª°√≥å°“√ Õ∫®“°ºŸâ‡¢â“ Õ∫Õ◊Ëπ°àÕπ‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°°√√¡°“√

§ÿ¡ Õ∫
¢âÕ 5 Àâ“¡ºŸâ‡¢â“ Õ∫π”μ”√“ ∫—π∑÷° ‡Õ° “√ À√◊ÕÕÿª°√≥åÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’ Ÿμ√ —≠≈—°…≥å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ Õ∫„π√“¬«‘™“π—Èπ‡¢â“ÀâÕß Õ∫ ‡«âπ·μà

ºŸâ Õπ®–Õπÿ≠“μ‰«â„π¢âÕ Õ∫¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ
¢âÕ 6 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‡¢â“ÀâÕß Õ∫∑—π∑’‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
¢âÕ 7 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‡¢’¬π™◊ËÕ π“¡ °ÿ≈ ·≈–√À— ª√–®”μ—«  μ≈Õ¥®π¢âÕ§«“¡Õ◊Ëπ∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫°”Àπ¥ ≈ß„π°√–¥“…§”μÕ∫„Àâ§√∫·≈–

™—¥‡®π°àÕπ‡√‘Ë¡∑”¢âÕ Õ∫
¢âÕ 8 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‰¡à°√–∑”°“√„¥Ê Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«π·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫Õ◊Ëπ√–À«à“ß°“√ Õ∫
¢âÕ 9 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡§” —Ëß∑’Ë·®âß‰«â„π¢âÕ Õ∫Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ‡¡◊ËÕ àß°√–¥“…§”μÕ∫·≈â«®–¢Õ·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ’°‰¡à‰¥â
¢âÕ 10 °“√¢Õ°√–¥“…§”μÕ∫‡æ‘Ë¡‡μ‘¡À√◊ÕÕÿª°√≥å‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫À√◊Õ¡’¢âÕ ß —¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫ „ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫¢ÕÀ√◊Õ Õ∫∂“¡®“°°√√¡°“√

§ÿ¡ Õ∫‡∑à“π—Èπ
¢âÕ 11 Àâ“¡©’°À√◊Õπ”¢âÕ Õ∫ À√◊Õ°√–¥“…§”μÕ∫∑’Ë·®°„πÀâÕß Õ∫ ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫‰¡à«à“°√≥’„¥
¢âÕ 12 ºŸâ‡¢â“ Õ∫ª√– ß§å®–ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫™—Ë«§√“«®–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·≈–„ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫
¢âÕ 13 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß°“√ àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫°àÕπÀ¡¥‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â °√–∑”‰¥âμàÕ‡¡◊ËÕ‡«≈“ Õ∫ºà“π‰ª·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“

30 π“∑’ ‚¥¬·®âß„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑√“∫
¢âÕ 14 ºŸâ‡¢â“ Õ∫∑’Ë àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫·°à°√√¡°“√§ÿ¡ÀâÕß Õ∫‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ºŸâ‡¢â“ Õ∫π—ÈπμâÕßÕÕ°‰ª„Àâæâπ∫√‘‡«≥ÀâÕß Õ∫∑—π∑’

·≈–‰¡à°√–∑”°“√„¥ Ê Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«πºŸâ‡¢â“ Õ∫Õ◊Ëπ∑’Ë°”≈—ß Õ∫Õ¬Ÿà
¢âÕ 15 ‡¡◊ËÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„Àâ —≠≠“≥À¡¥‡«≈“ „ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫ªØ‘∫—μ‘μ“¡§” —Ëß¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„π°“√À¬ÿ¥∑”¢âÕ Õ∫  ·≈– àß°√–¥“…§”μÕ∫

„π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡§«“¡„π«√√§·√° „Àâ°√√¡°“√§«∫§ÿ¡ÀâÕß Õ∫√“¬ß“πμàÕ§≥∫¥’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ªμ“¡
§«“¡‡À¡“– ¡

¢âÕ 16 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫ΩÉ“Ωóπ¢âÕªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»π’ÈÀ√◊ÕμâÕß ß —¬«à“∑”°“√∑ÿ®√‘μ °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’Õ”π“® μ√«®§âπºŸâ‡¢â“ Õ∫
¢âÕ 17 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß√—∫∑√“∫·≈–ªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.».2542 μ≈Õ¥®π·π«ªØ‘∫—μ‘

À√◊Õª√–°“»Õ◊Ëπ∑’Ë«à“¥â«¬°“√ Õ∫ ÷́Ëß‰¡à¢—¥μàÕª√–°“»π’È‚¥¬‡§√àß§√—¥„π°√≥’∑’Ë¡’°“√ΩÉ“Ωóπ „Àâπ”¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬
°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“μ√’ æ.».2540 ¡“∫—ß§—∫„™â‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¢âÕ 18 „Àâ„™âª√–°“»π’Èμ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2542 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 3 ¡’π“§¡ æ.».2542

(≈ß™◊ËÕ)         ‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï
(ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559160



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558160

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 169
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 343

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  ‡°≥±å°“√§ÿ¡ Õ∫

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√ Õ∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‡√’¬∫√âÕ¬·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“  14 (2)  ·Ààß

æ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√  ¡—¬ “¡—≠ §√—Èß∑’Ë 8/2548 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 μÿ≈“§¡
2548 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ‡°≥±å°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.». 2548 ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

1) „πª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ©∫—∫π’È
ç°“√ Õ∫é  À¡“¬§«“¡«à“  °“√ Õ∫°≈“ß¿“§·≈–°“√ Õ∫ª≈“¬¿“§μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
ç°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫é  À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√§ÿ¡ Õ∫μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

2)   °“√‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„Àâ∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß¢â“√“™°“√·≈–æπ—°ß“πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥

3)  „Àâ°≈ÿà¡ß“π∫√‘°“√°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ ”√«®√“¬™◊ËÕ∫ÿ§≈“°√¢Õß·μà≈–§≥–‡æ◊ËÕ®—¥∑”§” —Ëß‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ ‚¥¬®—¥„Àâ∫ÿ§≈“°√ „π
§≥–Àπ÷Ëß Ê ¡’®”π«π§√—Èß„π°“√§ÿ¡ Õ∫„Àâ‡∑à“ Ê °—π¡“°∑’Ë ÿ¥ ¬°‡«âπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¥â“π∫√‘À“√Õ“®
¡’®”π«π§√—Èß¢Õß°“√§ÿ¡ Õ∫∑’ËπâÕ¬°«à“‰¥â

4) Õ“®“√¬åºŸâ Õπ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„π√“¬«‘™“∑’Ëμπ∑”°“√ Õπ ·≈–√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬  à«π
√“¬«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ªπ‘ ‘μ “¢“«‘™“‡Õ°„¥≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π „Àâ·μàßμ—Èß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®“° “¢“«‘™“‡Õ°π—Èπ√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ§ÿ¡ Õ∫

5)  „π™à«ß‡«≈“ Õ∫ ¢â“√“™°“√·≈–æπ—°ß“π “¬«‘™“°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß‰¡à§«√∑”°‘®°√√¡Õ◊Ëπ„¥„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“« ‡™àπ °‘®°√√¡
»÷°…“¥Ÿß“π °“√Ωñ°Õ∫√¡·≈–°“√‰ª√“™°“√μà“ß Ê ‡ªìπμâπ ‡«âπ·μà¡’‡Àμÿ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß¬«¥„Àâ¢ÕÕπÿ≠“μμàÕ§≥∫¥’∑’Ëμπ —ß°—¥ ‡ªìπ
≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ æ√âÕ¡‡ πÕºŸâªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËºŸâ§ÿ¡ Õ∫·∑π ‡æ◊ËÕ„Àâ§≥∫¥’ ‡ªìπºŸâÕπÿ≠“μ À√◊ÕÀ“°§≥∫¥’‡ÀÁπ‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ §≥∫¥’®–
‡ªìπºŸâ‡ πÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·∑π°Á‰¥â

6)  °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„πÀâÕß Õ∫Àπ÷Ëß Ê ®–μâÕß¡’Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §π ·≈–®–μâÕß¡’¢â“√“™°“√À√◊Õæπ—°ß“π “¬«‘™“°“√Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 §π
„π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫‡°‘π 50 §π „Àâ‡æ‘Ë¡°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‰¥âÕ’°μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

7) „Àâ·μà≈–§≥–¥”‡π‘π°“√·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√°≈“ßª√–®”§≥– ‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¿“¬„π§≥–
8) Õ“®“√¬åª√–®”«‘™“‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°“√ÕÕ°¢âÕ Õ∫ °“√®—¥∑”¢âÕ Õ∫·≈–°“√®—¥‡°Á∫√—°…“¢âÕ Õ∫ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë§≥–°”Àπ¥
9) ºŸâ∫√‘À“√μ—Èß·μàÀ—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊Õª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√¢÷Èπ‰ª „π√–À«à“ß°“√ Õ∫¡’Àπâ“∑’Ëμ√«®¥Ÿ·≈§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬·≈–

μ√«® Õ∫°“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π√“¬«‘™“∑’Ë¥”‡π‘π°“√ Õ∫´÷Ëß —ß°—¥Õ¬Ÿà„π¿“§«‘™“ À√◊Õ„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëμπ√—∫º‘¥™Õ∫ ‡«âπ·μà®–‰¥â√—∫·μàßμ—Èß
„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫

10) °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕß√—∫ -  àß¢âÕ Õ∫μ“¡°”Àπ¥‡«≈“·≈– ∂“π∑’Ëμ“¡∑’Ë§≥–°”Àπ¥
11) °”Àπ¥‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫¡’¥—ßπ’È

11.1 ‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫ ”À√—∫√“¬«‘™“∑’Ë¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ‰¡à‡°‘π 2 Àπà«¬°‘μ „™â‡«≈“ Õ∫ 2 ™—Ë«‚¡ß  à«π√“¬«‘™“∑’Ë¡’®”π«π
Àπà«¬°‘μ‡°‘π°«à“ 2 Àπà«¬°‘μ „™â‡«≈“ Õ∫ 3 ™—Ë«‚¡ß °”Àπ¥‡«≈“„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πμ“√“ß Õ∫

11. 2 Õ“®“√¬åª√–®”«‘™“Õ“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫‰¥âμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ·μà®–μâÕß‰¡à àßº≈°√–∑∫μàÕ°“√„™âÀâÕß Õ∫
„π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ

12) °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕßªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ëμ“¡ «—π ‡«≈“ ∑’Ë°”Àπ¥„πμ“√“ß Õ∫μ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡«âπ·μà¡’‡Àμÿ ¡§«√
Õ—π¡‘Õ“®¡“ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â ®–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°§≥∫¥’„π§≥–∑’Ëμπ —ß°—¥‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

13) „π°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫  æ.». 2542 Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ∑√“∫·≈–∂◊ÕªØ‘∫—μ‘

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ æ.». 2548

(≈ß™◊ËÕ)  ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
(√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 343

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  ‡°≥±å°“√§ÿ¡ Õ∫

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√ Õ∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‡√’¬∫√âÕ¬·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“  14 (2)  ·Ààß

æ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√  ¡—¬ “¡—≠ §√—Èß∑’Ë 8/2548 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 μÿ≈“§¡
2548 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ‡°≥±å°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.». 2548 ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

1) „πª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ©∫—∫π’È
ç°“√ Õ∫é  À¡“¬§«“¡«à“  °“√ Õ∫°≈“ß¿“§·≈–°“√ Õ∫ª≈“¬¿“§μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
ç°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫é  À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√§ÿ¡ Õ∫μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

2)   °“√‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„Àâ∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß¢â“√“™°“√·≈–æπ—°ß“πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥

3)  „Àâ°≈ÿà¡ß“π∫√‘°“√°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ ”√«®√“¬™◊ËÕ∫ÿ§≈“°√¢Õß·μà≈–§≥–‡æ◊ËÕ®—¥∑”§” —Ëß‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ ‚¥¬®—¥„Àâ∫ÿ§≈“°√ „π
§≥–Àπ÷Ëß Ê ¡’®”π«π§√—Èß„π°“√§ÿ¡ Õ∫„Àâ‡∑à“ Ê °—π¡“°∑’Ë ÿ¥ ¬°‡«âπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¥â“π∫√‘À“√Õ“®
¡’®”π«π§√—Èß¢Õß°“√§ÿ¡ Õ∫∑’ËπâÕ¬°«à“‰¥â

4) Õ“®“√¬åºŸâ Õπ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„π√“¬«‘™“∑’Ëμπ∑”°“√ Õπ ·≈–√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬  à«π
√“¬«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ªπ‘ ‘μ “¢“«‘™“‡Õ°„¥≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π „Àâ·μàßμ—Èß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®“° “¢“«‘™“‡Õ°π—Èπ√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ§ÿ¡ Õ∫

5)  „π™à«ß‡«≈“ Õ∫ ¢â“√“™°“√·≈–æπ—°ß“π “¬«‘™“°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß‰¡à§«√∑”°‘®°√√¡Õ◊Ëπ„¥„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“« ‡™àπ °‘®°√√¡
»÷°…“¥Ÿß“π °“√Ωñ°Õ∫√¡·≈–°“√‰ª√“™°“√μà“ß Ê ‡ªìπμâπ ‡«âπ·μà¡’‡Àμÿ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß¬«¥„Àâ¢ÕÕπÿ≠“μμàÕ§≥∫¥’∑’Ëμπ —ß°—¥ ‡ªìπ
≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ æ√âÕ¡‡ πÕºŸâªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËºŸâ§ÿ¡ Õ∫·∑π ‡æ◊ËÕ„Àâ§≥∫¥’ ‡ªìπºŸâÕπÿ≠“μ À√◊ÕÀ“°§≥∫¥’‡ÀÁπ‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ §≥∫¥’®–
‡ªìπºŸâ‡ πÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·∑π°Á‰¥â

6)  °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„πÀâÕß Õ∫Àπ÷Ëß Ê ®–μâÕß¡’Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §π ·≈–®–μâÕß¡’¢â“√“™°“√À√◊Õæπ—°ß“π “¬«‘™“°“√Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 §π
„π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫‡°‘π 50 §π „Àâ‡æ‘Ë¡°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‰¥âÕ’°μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

7) „Àâ·μà≈–§≥–¥”‡π‘π°“√·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√°≈“ßª√–®”§≥– ‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¿“¬„π§≥–
8) Õ“®“√¬åª√–®”«‘™“‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°“√ÕÕ°¢âÕ Õ∫ °“√®—¥∑”¢âÕ Õ∫·≈–°“√®—¥‡°Á∫√—°…“¢âÕ Õ∫ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë§≥–°”Àπ¥
9) ºŸâ∫√‘À“√μ—Èß·μàÀ—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊Õª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√¢÷Èπ‰ª „π√–À«à“ß°“√ Õ∫¡’Àπâ“∑’Ëμ√«®¥Ÿ·≈§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬·≈–

μ√«® Õ∫°“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π√“¬«‘™“∑’Ë¥”‡π‘π°“√ Õ∫´÷Ëß —ß°—¥Õ¬Ÿà„π¿“§«‘™“ À√◊Õ„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëμπ√—∫º‘¥™Õ∫ ‡«âπ·μà®–‰¥â√—∫·μàßμ—Èß
„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫

10) °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕß√—∫ -  àß¢âÕ Õ∫μ“¡°”Àπ¥‡«≈“·≈– ∂“π∑’Ëμ“¡∑’Ë§≥–°”Àπ¥
11) °”Àπ¥‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫¡’¥—ßπ’È

11.1 ‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫ ”À√—∫√“¬«‘™“∑’Ë¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ‰¡à‡°‘π 2 Àπà«¬°‘μ „™â‡«≈“ Õ∫ 2 ™—Ë«‚¡ß  à«π√“¬«‘™“∑’Ë¡’®”π«π
Àπà«¬°‘μ‡°‘π°«à“ 2 Àπà«¬°‘μ „™â‡«≈“ Õ∫ 3 ™—Ë«‚¡ß °”Àπ¥‡«≈“„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πμ“√“ß Õ∫

11. 2 Õ“®“√¬åª√–®”«‘™“Õ“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫‰¥âμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ·μà®–μâÕß‰¡à àßº≈°√–∑∫μàÕ°“√„™âÀâÕß Õ∫
„π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ

12) °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕßªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ëμ“¡ «—π ‡«≈“ ∑’Ë°”Àπ¥„πμ“√“ß Õ∫μ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡«âπ·μà¡’‡Àμÿ ¡§«√
Õ—π¡‘Õ“®¡“ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â ®–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°§≥∫¥’„π§≥–∑’Ëμπ —ß°—¥‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

13) „π°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫  æ.». 2542 Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ∑√“∫·≈–∂◊ÕªØ‘∫—μ‘

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ æ.». 2548

(≈ß™◊ËÕ)  ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
(√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 161
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คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556170

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 127

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√¢Õ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√¢Õßπ‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√¢Õ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√¢Õßπ‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“∑’Ë‡ªìπ¢â“√“™°“√ —ß°—¥¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ·≈–π‘ ‘μª√–‡¿∑ °.
∑’Ë —ß°—¥Àπà«¬ß“πÕ◊Ëπ ‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 26 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2539  ∫—≥±‘μ
«‘∑¬“≈—¬‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–®”∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ®÷ß°”Àπ¥·π«ªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√°àÕπ ”‡√Á®°“√»÷°…“¥—ßπ’È

√–¥—∫ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ
1. ‡√’¬π√“¬«‘™“μà“ßÊ §√∫∂â«πμ“¡À≈—° Ÿμ√ ·≈– Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâºà“π·≈â«
2. ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘‡§â“‚§√ß«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈â« ·≈–‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–Õ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“æ‘®“√≥“

‡ÀÁπ ¡§«√Õπÿ≠“μ„Àâ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√‰¥â
3. „π°√≥’ºŸâ∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘μ“¡¢âÕ 1 ·≈– 2 À“°‡®â“ —ß°—¥¡’§«“¡ª√– ß§å„Àâπ‘ ‘μ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√ ¢Õ„Àâ‡®â“ —ß°—¥¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß§«“¡®”πß

¡“¬—ß∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬Ê ‰ª
√–¥—∫¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ
1. ‡√’¬π√“¬«‘™“μà“ßÊ §√∫∂â«πμ“¡À≈—° Ÿμ√  Õ∫¿“…“μà“ßª√–‡∑» ·≈– Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßμâπºà“π·≈â«
2. ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘‡§â“‚§√ß«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈â« ·≈–‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“
«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–Õ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“æ‘®“√≥“‡ÀÁπ ¡§«√Õπÿ≠“μ„Àâ°≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√‰¥â

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ∑√“∫ ·≈–∂◊Õ‡ªìπ·π«ªØ‘∫—μ‘

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 1 ‡¡…“¬π æ.».2541

                                  (≈ß™◊ËÕ)       Õ“§¡  «—¥‰∏ ß
(π“¬Õ“§¡  «—¥‰∏ ß)

§≥∫¥’∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ªØ‘∫—μ‘√“™°“√·∑π
Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559162
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§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“μ—¥ ‘πº≈°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ §≥–Õπÿ°√√¡°“√∫—≥±‘μ»÷°…“„π°“√ª√–™ÿ¡
§√—Èß∑’Ë 8/2543 «—π∑’Ë 20 μÿ≈“§¡ 2543 ®÷ß¡’¡μ‘°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“μ—¥ ‘πº≈°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π π‘ ‘μ®–μâÕß Õ∫‰¥â§–·ππ√«¡∑—ÈßÀ¡«¥«‘™“√âÕ¬≈– 60 ¢÷Èπ‰ª ®÷ß®–∂◊Õ«à“ Õ∫ºà“π
2. À¡«¥«‘™“‡Õ° π‘ ‘μ®–μâÕß Õ∫‰¥â§–·ππ√«¡∑—ÈßÀ¡«¥«‘™“√âÕ¬≈– 60 ¢÷Èπ‰ª ®÷ß®–∂◊Õ«à“ Õ∫ºà“π
3. π‘ ‘μ∑’Ë Õ∫μ°„πÀ¡«¥«‘™“„¥®–μâÕß Õ∫·°âμ—«„À¡à∑—ÈßÀ¡«¥«‘™“∑—Èßπ’È „Àâ‡√‘Ë¡„™â°—∫π‘ ‘μ√ÿàπªï°“√»÷°…“ 2543 ‡ªìπμâπ‰ª

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫·≈–∂◊ÕªØ‘∫—μ‘

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 30 μÿ≈“§¡ æ.».2543

                               (≈ß™◊ËÕ)          ª√–¥‘…∞å  ¡’ ÿ¢
(√Õß»“ μ√“®“√¬åª√–¥‘…∞å  ¡’ ÿ¢)

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬«‘™“°“√
ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√∫—≥±‘μ»÷°…“

134
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“μ—¥ ‘πº≈°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ §≥–Õπÿ°√√¡°“√∫—≥±‘μ»÷°…“„π°“√ª√–™ÿ¡
§√—Èß∑’Ë 8/2543 «—π∑’Ë 20 μÿ≈“§¡ 2543 ®÷ß¡’¡μ‘°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“μ—¥ ‘πº≈°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“¥—ßπ’È

1. À¡«¥«‘™“æ◊Èπ∞“π π‘ ‘μ®–μâÕß Õ∫‰¥â§–·ππ√«¡∑—ÈßÀ¡«¥«‘™“√âÕ¬≈– 60 ¢÷Èπ‰ª ®÷ß®–∂◊Õ«à“ Õ∫ºà“π
2. À¡«¥«‘™“‡Õ° π‘ ‘μ®–μâÕß Õ∫‰¥â§–·ππ√«¡∑—ÈßÀ¡«¥«‘™“√âÕ¬≈– 60 ¢÷Èπ‰ª ®÷ß®–∂◊Õ«à“ Õ∫ºà“π
3. π‘ ‘μ∑’Ë Õ∫μ°„πÀ¡«¥«‘™“„¥®–μâÕß Õ∫·°âμ—«„À¡à∑—ÈßÀ¡«¥«‘™“∑—Èßπ’È „Àâ‡√‘Ë¡„™â°—∫π‘ ‘μ√ÿàπªï°“√»÷°…“ 2543 ‡ªìπμâπ‰ª

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫·≈–∂◊ÕªØ‘∫—μ‘

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 30 μÿ≈“§¡ æ.».2543

                               (≈ß™◊ËÕ)          ª√–¥‘…∞å  ¡’ ÿ¢
(√Õß»“ μ√“®“√¬åª√–¥‘…∞å  ¡’ ÿ¢)

√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ΩÉ“¬«‘™“°“√
ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√∫—≥±‘μ»÷°…“

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 163



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556172

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 135

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“μ—¥ ‘πº≈°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“

∑’Ë Õ∫∑—Èß¢âÕ‡¢’¬π·≈–ª“°‡ª≈à“

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ¢Õßπ‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ §≥–°√√¡°“√ª√–®”∫—≥±‘μ
«‘∑¬“≈—¬ „π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠ §√—Èß∑’Ë 2/2549 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ 2549 ®÷ß¡’¡μ‘°”Àπ¥„ÀâÀ≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“μ—¥ ‘πº≈°“√ Õ∫ª√–¡«≈
§«“¡√Ÿâ¢Õßπ‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ∑’Ë Õ∫∑—Èß¢âÕ‡¢’¬π·≈–ª“°‡ª≈à“ ¥—ßπ’È

çÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë°”Àπ¥„Àâπ‘ ‘μ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ ∑—Èß¢âÕ‡¢’¬π·≈–ª“°‡ª≈à“ π‘ ‘μ®–μâÕß Õ∫ºà“π°“√ Õ∫¢âÕ‡¢’¬π ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 60 ·≈–
 Õ∫ºà“π°“√ Õ∫ª“°‡ª≈à“‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 60 √«¡ Õ∫¢âÕ‡¢’¬π·≈– Õ∫ª“°‡ª≈à“‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 60 ∑—Èßπ’È  —¥ à«π¢Õß§–·ππ Õ∫¢âÕ‡¢’¬π
·≈– Õ∫ª“°‡ª≈à“„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’ËÀ≈—° Ÿμ√°”Àπ¥é

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫·≈–∂◊ÕªØ‘∫—μ‘

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 5 ¡°√“§¡ æ.». 2550

                                         (≈ß™◊ËÕ)         ª√–¥‘…∞å  ¡’ ÿ¢
                                                (√Õß»“ μ√“®“√¬å  ª√–¥‘…∞å  ¡’ ÿ¢)

                                                  §≥∫¥’∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 135

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“μ—¥ ‘πº≈°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“

∑’Ë Õ∫∑—Èß¢âÕ‡¢’¬π·≈–ª“°‡ª≈à“

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ¢Õßπ‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ §≥–°√√¡°“√ª√–®”∫—≥±‘μ
«‘∑¬“≈—¬ „π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠ §√—Èß∑’Ë 2/2549 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ 2549 ®÷ß¡’¡μ‘°”Àπ¥„ÀâÀ≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“μ—¥ ‘πº≈°“√ Õ∫ª√–¡«≈
§«“¡√Ÿâ¢Õßπ‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ∑’Ë Õ∫∑—Èß¢âÕ‡¢’¬π·≈–ª“°‡ª≈à“ ¥—ßπ’È

çÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë°”Àπ¥„Àâπ‘ ‘μ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ ∑—Èß¢âÕ‡¢’¬π·≈–ª“°‡ª≈à“ π‘ ‘μ®–μâÕß Õ∫ºà“π°“√ Õ∫¢âÕ‡¢’¬π ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 60 ·≈–
 Õ∫ºà“π°“√ Õ∫ª“°‡ª≈à“‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 60 √«¡ Õ∫¢âÕ‡¢’¬π·≈– Õ∫ª“°‡ª≈à“‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 60 ∑—Èßπ’È  —¥ à«π¢Õß§–·ππ Õ∫¢âÕ‡¢’¬π
·≈– Õ∫ª“°‡ª≈à“„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’ËÀ≈—° Ÿμ√°”Àπ¥é

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫·≈–∂◊ÕªØ‘∫—μ‘

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 5 ¡°√“§¡ æ.». 2550

                                         (≈ß™◊ËÕ)         ª√–¥‘…∞å  ¡’ ÿ¢
                                                (√Õß»“ μ√“®“√¬å  ª√–¥‘…∞å  ¡’ ÿ¢)

                                                  §≥∫¥’∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559164
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มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558164
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556182

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 123

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

ª√–°“» ¿“«‘™“°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ  æ.».2553

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªÆ‘∫—μ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡ªìπ‰ª„π·π«∑“ß‡¥’¬«°—π ·≈–‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§«“¡‡ªìπ∏√√¡„π°“√
¥”‡π‘π°“√ Õ∫ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡¡“μ√“ 31 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß ¿“«‘™“°“√
„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠§√—Èß∑’Ë 2/2553 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡’π“§¡ 2553 ®÷ßÕÕ°ª√–°“» ¿“«‘™“°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ
æ.».2553 ·≈–„Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ æ.».2542 ¥—ßπ’È

¢âÕ 1 „πª√–°“»π’È °“√ Õ∫ À¡“¬∂÷ß °“√ Õ∫ª√–®”¿“§‡√’¬π À√◊Õ°“√ Õ∫√–À«à“ß¿“§‡√’¬πμ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 2 °“√°”Àπ¥«—π ‡«≈“ Õ∫ „Àâ√«¡‰«â„π§” —Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫ ·≈–·®âß„Àâπ‘ ‘μ∑√“∫≈à«ßÀπâ“
¢âÕ 3 „π°√≥’©ÿ°‡©‘π À√◊Õ ‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ ‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ‰¡àÕ“®¥”‡π‘π°“√ Õ∫‰¥âμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „ÀâÀ—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ

 —ß°—¥‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬ —Ëß°“√μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
¢âÕ 4 „π°√≥’∑’Ëπ‘ ‘μ‰¡à “¡“√∂‡¢â“ Õ∫μ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À√◊Õ¡“ “¬‡°‘π 30 π“∑’ „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√¢“¥ Õ∫ ‡«âπ·μàπ‘ ‘μ®–¡’‡Àμÿ

Õ—π ÿ¥«‘ —¬ ·≈–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥
¢âÕ 5 °“√ Õ∫√“¬«‘™“„¥∑’ËÕ“®“√¬åºŸâ Õπ®–®—¥ Õ∫‡ÕßπÕ°°”Àπ¥°“√ Õ∫μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „ÀâÕ“®“√¬åºŸâ Õπ¢ÕÕπÿ¡—μ‘‘

æ√âÕ¡·®âß°”Àπ¥«—π ‡«≈“ Õ∫ μàÕ√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬„ÀâÕÕ°§” —Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡√◊ËÕß°“√ Õ∫°≈“ß¿“§À√◊Õ
°“√ Õ∫ª≈“¬¿“§¢Õßπ‘ ‘μ

¢âÕ 6 „Àâ„™âª√–°“»π’Èμ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2553 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“»‹ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡’π“§¡ æ.».2553

                                                (≈ß™◊ËÕ)           ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
                                                       (√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)
                                                             Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 123

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

ª√–°“» ¿“«‘™“°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ  æ.».2553

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªÆ‘∫—μ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡ªìπ‰ª„π·π«∑“ß‡¥’¬«°—π ·≈–‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§«“¡‡ªìπ∏√√¡„π°“√
¥”‡π‘π°“√ Õ∫ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡¡“μ√“ 31 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß ¿“«‘™“°“√
„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠§√—Èß∑’Ë 2/2553 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡’π“§¡ 2553 ®÷ßÕÕ°ª√–°“» ¿“«‘™“°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ
æ.».2553 ·≈–„Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ æ.».2542 ¥—ßπ’È

¢âÕ 1 „πª√–°“»π’È °“√ Õ∫ À¡“¬∂÷ß °“√ Õ∫ª√–®”¿“§‡√’¬π À√◊Õ°“√ Õ∫√–À«à“ß¿“§‡√’¬πμ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 2 °“√°”Àπ¥«—π ‡«≈“ Õ∫ „Àâ√«¡‰«â„π§” —Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫ ·≈–·®âß„Àâπ‘ ‘μ∑√“∫≈à«ßÀπâ“
¢âÕ 3 „π°√≥’©ÿ°‡©‘π À√◊Õ ‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ ‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ‰¡àÕ“®¥”‡π‘π°“√ Õ∫‰¥âμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „ÀâÀ—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ

 —ß°—¥‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬ —Ëß°“√μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
¢âÕ 4 „π°√≥’∑’Ëπ‘ ‘μ‰¡à “¡“√∂‡¢â“ Õ∫μ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À√◊Õ¡“ “¬‡°‘π 30 π“∑’ „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√¢“¥ Õ∫ ‡«âπ·μàπ‘ ‘μ®–¡’‡Àμÿ

Õ—π ÿ¥«‘ —¬ ·≈–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥
¢âÕ 5 °“√ Õ∫√“¬«‘™“„¥∑’ËÕ“®“√¬åºŸâ Õπ®–®—¥ Õ∫‡ÕßπÕ°°”Àπ¥°“√ Õ∫μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „ÀâÕ“®“√¬åºŸâ Õπ¢ÕÕπÿ¡—μ‘‘

æ√âÕ¡·®âß°”Àπ¥«—π ‡«≈“ Õ∫ μàÕ√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬„ÀâÕÕ°§” —Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡√◊ËÕß°“√ Õ∫°≈“ß¿“§À√◊Õ
°“√ Õ∫ª≈“¬¿“§¢Õßπ‘ ‘μ

¢âÕ 6 „Àâ„™âª√–°“»π’Èμ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2553 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“»‹ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡’π“§¡ æ.».2553

                                                (≈ß™◊ËÕ)           ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
                                                       (√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)
                                                             Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 165



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
165มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 183
128

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“»∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬
‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘‘∫—μ‘‘‘‘‘‘ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ√–¥——∫∫—≥±‘μ»÷°…“

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ ‚ª√àß„  ·≈–
‡ªìπ∏√√¡ Õ—π®– àßº≈μàÕ§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬®÷ß°”Àπ¥¢âÕªØ‘∫—μ‘ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“¥—ßπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ
„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.».2542 ≈ß«—π∑’Ë 3 ¡’π“§¡ 2542
°√≥’∑’Ë¡’°“√∑ÿ®√‘μ„π°“√ Õ∫ „Àâ¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬«‘π—¬π‘ ‘μ

¢âÕ 2 ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√„π°“√§ÿ¡ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ
„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.».2542 ≈ß«—π∑’Ë 3 ¡’π“§¡ 2542

¢âÕ 3 ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢ÕßÕ“®“√¬å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡μ√’¬¡μ—« Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ¢Õßπ‘ ‘μ
‡π◊ËÕß®“°°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ‡ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢ ”§—≠„π°“√»÷°…“¢Õßπ‘ ‘μ√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑∑’Ë®–μâÕß Õ∫ºà“π°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ

‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„π ‘Ëß∑’Ëπ‘ ‘μ‰¥â»÷°…“‡√’¬π√Ÿâ√“¬«‘™“μ“¡∑’ËÀ≈—° Ÿμ√°”Àπ¥·≈–§«“¡ “¡“√∂∑’Ë®–π”‰ªª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√ªØ‘∫—μ‘
§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®¢Õßπ‘ ‘μ‡æ◊ËÕ°“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ®÷ß‡ªìπ ‘Ëß∑’ËμâÕßμ°º≈÷°„πμ—«ºŸâ‡√’¬π·≈–· ¥ß ‘Ëß‡À≈à“π—ÈπÕÕ°¡“‚¥¬ºà“π°√–∫«π°“√ Õ∫ª√–¡«≈
§«“¡√Ÿâ ́ ÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ∑—Èß√–∫∫μ—Èß·μàμ—«π‘ ‘μ ¿“§«‘™“ §≥– ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¥—ßπ—Èπ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë„π°“√‡μ√’¬¡μ—« ”À√—∫°“√ Õ∫
ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ®÷ß‡ªìπ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õßπ‘ ‘μ‚¥¬μ√ß Õ“®“√¬å‰¡à§«√∑’Ë®–‡¢â“‰ª‡°’Ë¬«¢âÕß‰¡à«à“°√≥’„¥Ê Õ—π®–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‰¡à∂Ÿ°μâÕß‡À¡“– ¡
‰¡à‚ª√àß„  ·≈–‰¡à‡ªìπ∏√√¡„π°“√ Õ∫¢÷Èπ‰¥â ‡™àπ °“√®—¥„Àâ¡’°“√ Õπ·≈–°“√∑∫∑«π‡π◊ÈÕÀ“„Àâ·°àπ‘ ‘μ°àÕπ°“√ Õ∫ ‚¥¬‡©æ“–Õ“®“√¬å∑’Ë®–μâÕß
∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√ÕÕ°¢âÕ Õ∫·≈–μ√«®¢âÕ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ¥â«¬·≈â« ¬‘Ëß‰¡à§«√∑’Ë®–‡¢â“‰ª‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡μ√’¬¡μ—« Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ¢Õßπ‘ ‘μ
‡ªìπμâπ

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘μ Õ“®“√¬å ·≈–ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑√“∫, ∂◊ÕªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥μàÕ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 10 μÿ≈“§¡ æ.».2551

                           (≈ß™◊ËÕ)         ª√–¥‘…∞å  ¡’ ÿ¢
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(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 167



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
167มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 179148
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

‡Õ° “√·π∫∑â“¬ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß «‘∏’°“√®—¥‡°Á∫§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

∫—≠™’Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

«‘™“‡Õ° ¿“§‡√’¬πª°μ‘ μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√

°≈ÿà¡ “¢“«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å°“¬¿“æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

∫—≥±‘μ»÷°…“ - ¿“§ª°μ‘

1 «∑.¡. (øî ‘° å) 17,000.00 68,000.00
2 «∑.¡. (§≥‘μ»“ μ√å) 17,000.00 68,000.00
3 «∑.¡. (™’««‘∑¬“) 18,000.00 72,000.00
4 «∑.¡. (‡§¡’ª√–¬ÿ°μå) 20,000.00 80,000.00
5 «∑.¡. (°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ) 22,000.00 88,000.00

∫—≥±‘μ»÷°…“ - ¿“§æ‘‡»…

6 «∑.¡. (øî ‘° å) 24,000.00 108,000.00
7 «∑.¡. (§≥‘μ»“ μ√å) 24,000.00 108,000.00
8 «∑.¡. (™’««‘∑¬“) 25,000.00 112,500.00
9 «∑.¡. (°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ) 29,000.00 130,500.00
10 «∑.¡. (‡§¡’ª√–¬ÿ°μå) 33,000.00 132,000.00

°≈ÿà¡ “¢“«‘™“∫√‘À“√∏ÿ√°‘® æ“≥‘™¬»“ μ√å°“√∫—≠™’ ·≈–‡»√…∞»“ μ√å

∫—≥±‘μ»÷°…“ - ¿“§ª°μ‘

11 ∫∏.¡. (°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®) 21,000.00 84,000.00

∫—≥±‘μ»÷°…“ - ¿“§æ‘‡»…

12 ∫∏.¡. (°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®) 31,000.00 139,500.00

°≈ÿà¡ “¢“«‘™“»÷°…“»“ μ√å

∫—≥±‘μ»÷°…“ - ¿“§ª°μ‘

13 °».¡. (°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“) 17,000.00 68,000.00
14 °».¡. (°“√«—¥º≈°“√»÷°…“) 17,000.00 68,000.00
15 °».¡. (À≈—° Ÿμ√·≈–°“√ Õπ) 17,000.00 68,000.00
16 °».¡. (§≥‘μ»“ μ√å) 17,000.00 68,000.00
17 °».¡. (‡§¡’) 17,000.00 68,000.00
18 °».¡. (‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ◊ËÕ “√°“√»÷°…“) 17,000.00 68,000.00
19 °».¡. (°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å) 17,000.00 68,000.00
20 °».¡. (¿“…“‰∑¬) 17,000.00 68,000.00
21 °».¡. (¿“…“Õ—ß°ƒ…) 17,000.00 68,000.00
22 °».¡. (æ≈»÷°…“) 17,000.00 68,000.00
23 °».¡. (®‘μ«‘∑¬“°“√„Àâ§”ª√÷°…“) 17,000.00 68,000.00
24 °».¡. (°“√«‘®—¬·≈–ª√–‡¡‘π) 18,000.00 72,000.00

∫—≥±‘μ»÷°…“ - ¿“§æ‘‡»…

25 °».¡. (°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“) 25,000.00 112,500.00
26 °».¡. (°“√«—¥º≈°“√»÷°…“) 25,000.00 112,500.00
27 °».¡. (À≈—° Ÿμ√·≈–°“√ Õπ) 25,000.00 112,500.00
28 °».¡. (§≥‘μ»“ μ√å) 25,000.00 112,500.00

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559168



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558168

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556180
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 149

«‘™“‡Õ° ¿“§‡√’¬πª°μ‘ μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√

29 °».¡. (‡§¡’) 25,000.00 112,500.00
30 °».¡. (‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ◊ËÕ “√°“√»÷°…“) 25,000.00 112,500.00
31 °».¡. (°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å) 25,000.00 112,500.00
32 °».¡. (¿“…“‰∑¬) 25,000.00 112,500.00
33 °».¡. (¿“…“Õ—ß°ƒ…) 25,000.00 112,500.00
34 °».¡. (æ≈»÷°…“) 25,000.00 112,500.00
35 °».¡. (®‘μ«‘∑¬“°“√„Àâ§”ª√÷°…“) 25,000.00 112,500.00
36 °».¡. (°“√«‘®—¬·≈–ª√–‡¡‘π) 26,000.00 117,000.00

ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ - ¿“§ª°μ‘

37 «‘™“™’æ§√Ÿ 18,500.00 46,250.00

ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ - ¿“§æ‘‡»…

38 «‘™“™’æ§√Ÿ 24,000.00 60,000.00

°≈ÿà¡ “¢“«‘™“¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å

∫—≥±‘μ»÷°…“ - ¿“§ª°μ‘

39 »».¡. (¿“…“‰∑¬) 17,000.00 68,000.00
40 »».¡. (π‚¬∫“¬·≈–°“√«“ß·ºπ —ß§¡) 17,000.00 68,000.00
41 »».¡. (‰∑¬§¥’»÷°…“) 18,000.00 72,000.00
42 »».¡. (æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“) 19,000.00 76,000.00

∫—≥±‘μ»÷°…“ - ¿“§æ‘‡»…

43 »».¡. (¿“…“‰∑¬) 25,000.00 112,500.00
44 »».¡. (‰∑¬§¥’»÷°…“) 25,000.00 112,500.00
45 »».¡. (π‚¬∫“¬·≈–°“√«“ß·ºπ —ß§¡) 25,000.00 112,500.00
46 »».¡. (æ◊Èπ∑’Ë»÷°…“) 27,000.00 121,500.00

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 169



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
169มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
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(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559170



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558170

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556174152
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

‚¥¬∑’Ë ¡§«√°”Àπ¥°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ ÕπÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”
∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ æ.». 2543

 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2548 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 ‡¡…“¬π 2548 ¡’¡μ‘„Àâ „™â∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“
°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ  ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°¿“§æ‘‡»… À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“
¥—ß∑’Ë·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È

∑—Èßπ’È μ—Èß·μà¿“§μâπ ªï°“√»÷°…“ 2548 ‡ªìπμâπ‰ª

 —Ëß ≥ «—π∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2548

                                               (≈ß™◊ËÕ)           ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
(√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

152
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

‚¥¬∑’Ë ¡§«√°”Àπ¥°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ ÕπÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”
∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ æ.». 2543

 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2548 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 ‡¡…“¬π 2548 ¡’¡μ‘„Àâ „™â∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“
°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ  ”À√—∫π‘ ‘μ√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°¿“§æ‘‡»… À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“«–ºŸâπ”∑“ß°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“
¥—ß∑’Ë·π∫∑â“¬ª√–°“»π’È

∑—Èßπ’È μ—Èß·μà¿“§μâπ ªï°“√»÷°…“ 2548 ‡ªìπμâπ‰ª

 —Ëß ≥ «—π∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2548

                                               (≈ß™◊ËÕ)           ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
(√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 175
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 153

∫—≠™’·π∫∑â“¬√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬°“√‡°Á∫‡ß‘πÕ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“ æ.». 2548

§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“
1. §à“≈ß∑–‡∫’¬π√“¬«‘™“ 36 Àπà«¬°‘μÊ ≈– 2,500
2. §à“∫”√ÿß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 2,500
3. §à“∫”√ÿß‚§√ß°“√ 7,500
4. §à“∫√‘°“√‡∑§‚π‚≈¬’ 2,000
5. §à“∏√√¡‡π’¬¡¿“…“Õ—ß°ƒ… 5,000 15,000
6. §à“„™â®à“¬„πμà“ßª√–‡∑»* 75,000 (Õ—μ√“ª√–¡“≥°“√)
7. §à“∏√√¡‡π’¬¡Àπà«¬°‘μ¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μÊ ≈– 2,500 ‡À¡“®à“¬ 90,000
§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“Õ◊ËπÊ
1. „∫ ¡—§√/™ÿ¥ 500
2. §àà“ ¡—§√ ·≈–æ‘®“√≥“°“√‡ πÕ‡§â“‚§√ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 2,500
3. °“√ Õ∫ —¡¿“…≥å 1,500
4. °“√ Õ∫¢âÕ‡¢’¬π 250
5. §à“∑¥ Õ∫¿“…“Õ—ß°ƒ… 1,500
6. ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘ ‘μ 2,000
7. ∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ 200
8. °“√ Õ∫ª√–‡¡‘π§ÿ≥ ¡∫—μ‘ (Qualifying Examination) 5,000
9. °“√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ / §√—Èß 3,000 9,000 ‰¡à‡°‘π 3 §√—Èß
10. §à“ ¡—§√ Õ∫‡§â“‚§√ß¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 6,000 18,000 ‰¡à‡°‘π 3 §√—Èß
11. μ‘¥μ“¡§«“¡°â“«Àπâ“¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 3,000 9,000 3 ¿“§‡√’¬π
12. °“√ Õ∫ª“°‡ª≈à“¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å 10,000
13. §à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ 2,000
14. §à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ / ¿“§‡√’¬π 3,000 18,000 1-6 ¿“§‡√’¬π
15. §à“ª√–°—π¢Õß‡ ’¬À“¬ 2,000

√“¬°“√ §à“„™â®à“¬
§√—Èß/¿“§‡√’¬π  Ÿß ÿ¥

À¡“¬‡Àμÿ

À¡“¬‡Àμ ÿ
1. μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ À¡“¬∂÷ß ‰¥â‡√’¬π√“¬«‘™“§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å¿“¬„π‡«≈“ 2 ªï À√◊Õ 4 ¿“§‡√’¬π (‰¡àπ—∫¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ)
2. §à“„™â®à“¬„πμà“ßª√–‡∑» À¡“¬∂÷ß π‘ ‘μ„π‚§√ß°“√∑ÿ°§πμâÕß‰ª»÷°…“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–‡∑»ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ §à“„™â®à“¬ª√–°Õ∫¥â«¬

2.1 §à“‡≈à“‡√’¬π
2.2 §à“ÀÕæ—°
2.3 §à“Õ“À“√ (ª√–°Õ∫‡Õß)

∑—Èßπ’È‰¡à√«¡§à“μ—Î«‡§√◊ËÕß∫‘π‰ª-°≈—∫ °√ÿß‡∑æœ-‡æ‘√å∏ §à“‡¥‘π∑“ß„π‡¡◊Õß‡æ‘√å∏ §à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ §à“Àπ—ß ◊Õ ·≈–‡Õ° “√Õ◊ËπÊ
*3. §à“„™â®à“¬„πμà“ßª√–‡∑»‡ªìπÕ—μ√“ª√–¡“≥°“√ ∑—Èßπ’È¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫Õ—μ√“°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π °ÿ≈‡ß‘π
4. Õ—μ√“§à“‡≈à“‡√’¬π„πμà“ßª√–‡∑»¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫∑“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ Murdoch ª√–‡∑»ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ‡ªìπºŸâ°”Àπ¥

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559172
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§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 143

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  °“√ºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π≈ß∑–‡∫’¬π

‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“μ√’ æ.». 2550 ¢âÕ 14.5 Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20
·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√‡ß‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠
§√—Èß∑’Ë 2/2550 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 ¡’π“§¡ 2550 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢âÕªØ‘∫—μ‘‰«â¥—ßπ’È

¢âÕ 1 „ÀâÀπà«¬ß“π∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»°”Àπ¥«—π∫—π∑÷°√“¬«‘™“„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π  «—π™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“  «—πºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“‚¥¬‰¡àμâÕß¢ÕÕπÿ≠“μμàÕÕ∏‘°“√∫¥’  «—πºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“‚¥¬‰¡àμâÕß¢ÕÕπÿ≠“μμàÕÕ∏‘°“√∫¥’ ·≈–«—π ‘Èπ ÿ¥°“√ºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π §à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“∑ÿ°¿“§‡√’¬π„Àâ™—¥‡®π

¢âÕ 2 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π À¡“¬∂÷ß π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“‡√’¬π„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬πμ“¡°”Àπ¥„π
ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π À√◊Õπ‘ ‘μ∑’Ë‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“‡√’¬π„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π·≈â« ·μà‰¡à‰¥â™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“μ“¡«—π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 3 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“≈ß„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬π„¥μ“¡ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
À“°¡’§«“¡ª√– ß§å·≈–¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬ππ—Èπ μâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ≠“μ∫—π∑÷°√“¬«‘™“≈ß„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π
μàÕπ“¬∑–‡∫’¬π«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥ ∑—Èßπ’È

3.1 μâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“π‘ ‘μ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‰¡à “¡“√∂·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“„π√–∫∫≈ß
∑–‡∫’¬πμ“¡ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â

3.2 μâÕß‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π·μà≈–√“¬«‘™“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß¡“μ≈Õ¥ ‚¥¬¡’§”√—∫√Õß®“°Õ“®“√¬åºŸâ Õπ¢Õß√“¬«‘™“π—ÈπÊ §√∫∑ÿ°√“¬«‘™“
·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊Õª√–∏“π “¢“«‘™“À√◊ÕºŸâª√– “πß“π “¢“«‘™“∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥

3.3 μâÕß™”√–‡ß‘π§à“‡æ‘Ë¡«‘™“‡√’¬π«‘™“≈– 100 ∫“∑
3.4 μâÕß¥”‡π‘π°“√¢ÕÕπÿ≠“μ ‡æ◊ËÕºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ μ“¡¢âÕ 7

¢âÕ 4 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μ“¡°”Àπ¥„π¿“§‡√’¬π„¥ „Àâ‰ª™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√
»÷°…“∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥¿“¬„π 30 «—π π—∫®“°«—π∑’Ë ‘Èπ ÿ¥„Àâ™”√–‡ß‘πμ“¡ª°μ‘ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π®–μâÕß
™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“μ“¡¢âÕ 7

¢âÕ 5 ‡¡◊ËÕæâπ√–¬–‡«≈“μ“¡¢âÕ 4 À“°π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬πª√– ß§å®–™”√–§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“„π¿“§‡√’¬π
π—Èπ  π‘ ‘μ®–μâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß‡æ◊ËÕ¢Õ™”√–‡ß‘π™â“°«à“°”Àπ¥μàÕÕ∏‘°“√∫¥’ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μμâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“π‘ ‘μ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‰¡à “¡“√∂
™”√–‡ß‘πμ“¡°”Àπ¥„πª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 4 ‰¥â

¢âÕ 6 ‡¡◊ËÕπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 5 ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°Õ∏‘°“√∫¥’·≈â«  „Àâπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π‰ª™”√–‡ß‘π‰¥â
∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μºŸâºàÕπ°“√≈ß∑–‡∫’¬πμâÕß™”√–‡ß‘‘π§à“ª√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π™â“μ“¡¢âÕ 7.1 À√◊Õ¢âÕ 7.2 ·≈â«·μà°√≥’
·≈–μâÕß™”√–‡ß‘π§à“≈ß∑–‡∫’¬π„Àâ‡ √Á® ‘Èπ°àÕπ«—π Õ∫ª≈“¬¿“§«—π·√° 4 «—π∑”°“√

¢âÕ 7 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“™â“°«à“°”Àπ¥ μâÕß™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫≈ß∑–‡∫’¬π™â“
‚¥¬„Àâ‡√‘Ë¡π—∫®“°«—π ‘Èπ ÿ¥„Àâ™”√–‡ß‘πμ“¡ª°μ‘ ¥—ßπ’È

7.1 °√≥’™”√–‡ß‘π™â“μ“¡¢âÕ 4 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬πμâÕß™”√–§à“ª√—∫ «—π≈– 30 ∫“∑
7.2 °√≥’™”√–‡ß‘π™â“μ“¡¢âÕ 6 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2549 μâÕß™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫«—π≈– 50 ∫“∑

¢âÕ 8 ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥μ“¡¢âÕ 6 ·≈â« ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡àÕπÿ≠“μ„Àâπ‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‰¡à«à“°√≥’„¥Ê ·≈–„Àâπ‘ ‘μ™”√–‡ß‘π‡æ◊ËÕ√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ
∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥‡∑à“π—Èπ

¢âÕ 9 „Àâª√–°“»π’Èμ—Èß·μà¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2550 ‡ªìπμâπ‰ª

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ∑√“∫

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë  26  ‡¡…“¬π æ.». 2550

(≈ß™◊ËÕ)  ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
(√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
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ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  °“√ºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π≈ß∑–‡∫’¬π

‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“μ√’ æ.». 2550 ¢âÕ 14.5 Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20
·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√‡ß‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠
§√—Èß∑’Ë 2/2550 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 ¡’π“§¡ 2550 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢âÕªØ‘∫—μ‘‰«â¥—ßπ’È

¢âÕ 1 „ÀâÀπà«¬ß“π∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»°”Àπ¥«—π∫—π∑÷°√“¬«‘™“„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π  «—π™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“  «—πºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“‚¥¬‰¡àμâÕß¢ÕÕπÿ≠“μμàÕÕ∏‘°“√∫¥’  «—πºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“‚¥¬‰¡àμâÕß¢ÕÕπÿ≠“μμàÕÕ∏‘°“√∫¥’ ·≈–«—π ‘Èπ ÿ¥°“√ºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π §à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“∑ÿ°¿“§‡√’¬π„Àâ™—¥‡®π

¢âÕ 2 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π À¡“¬∂÷ß π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“‡√’¬π„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬πμ“¡°”Àπ¥„π
ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π À√◊Õπ‘ ‘μ∑’Ë‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“‡√’¬π„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π·≈â« ·μà‰¡à‰¥â™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“μ“¡«—π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 3 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“≈ß„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬π„¥μ“¡ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
À“°¡’§«“¡ª√– ß§å·≈–¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬ππ—Èπ μâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ≠“μ∫—π∑÷°√“¬«‘™“≈ß„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π
μàÕπ“¬∑–‡∫’¬π«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥ ∑—Èßπ’È

3.1 μâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“π‘ ‘μ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‰¡à “¡“√∂·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“„π√–∫∫≈ß
∑–‡∫’¬πμ“¡ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â

3.2 μâÕß‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π·μà≈–√“¬«‘™“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß¡“μ≈Õ¥ ‚¥¬¡’§”√—∫√Õß®“°Õ“®“√¬åºŸâ Õπ¢Õß√“¬«‘™“π—ÈπÊ §√∫∑ÿ°√“¬«‘™“
·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊Õª√–∏“π “¢“«‘™“À√◊ÕºŸâª√– “πß“π “¢“«‘™“∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥

3.3 μâÕß™”√–‡ß‘π§à“‡æ‘Ë¡«‘™“‡√’¬π«‘™“≈– 100 ∫“∑
3.4 μâÕß¥”‡π‘π°“√¢ÕÕπÿ≠“μ ‡æ◊ËÕºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ μ“¡¢âÕ 7

¢âÕ 4 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μ“¡°”Àπ¥„π¿“§‡√’¬π„¥ „Àâ‰ª™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√
»÷°…“∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥¿“¬„π 30 «—π π—∫®“°«—π∑’Ë ‘Èπ ÿ¥„Àâ™”√–‡ß‘πμ“¡ª°μ‘ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π®–μâÕß
™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“μ“¡¢âÕ 7

¢âÕ 5 ‡¡◊ËÕæâπ√–¬–‡«≈“μ“¡¢âÕ 4 À“°π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬πª√– ß§å®–™”√–§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“„π¿“§‡√’¬π
π—Èπ  π‘ ‘μ®–μâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß‡æ◊ËÕ¢Õ™”√–‡ß‘π™â“°«à“°”Àπ¥μàÕÕ∏‘°“√∫¥’ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μμâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“π‘ ‘μ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‰¡à “¡“√∂
™”√–‡ß‘πμ“¡°”Àπ¥„πª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 4 ‰¥â

¢âÕ 6 ‡¡◊ËÕπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 5 ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°Õ∏‘°“√∫¥’·≈â«  „Àâπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π‰ª™”√–‡ß‘π‰¥â
∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μºŸâºàÕπ°“√≈ß∑–‡∫’¬πμâÕß™”√–‡ß‘‘π§à“ª√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π™â“μ“¡¢âÕ 7.1 À√◊Õ¢âÕ 7.2 ·≈â«·μà°√≥’
·≈–μâÕß™”√–‡ß‘π§à“≈ß∑–‡∫’¬π„Àâ‡ √Á® ‘Èπ°àÕπ«—π Õ∫ª≈“¬¿“§«—π·√° 4 «—π∑”°“√

¢âÕ 7 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“™â“°«à“°”Àπ¥ μâÕß™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫≈ß∑–‡∫’¬π™â“
‚¥¬„Àâ‡√‘Ë¡π—∫®“°«—π ‘Èπ ÿ¥„Àâ™”√–‡ß‘πμ“¡ª°μ‘ ¥—ßπ’È

7.1 °√≥’™”√–‡ß‘π™â“μ“¡¢âÕ 4 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬πμâÕß™”√–§à“ª√—∫ «—π≈– 30 ∫“∑
7.2 °√≥’™”√–‡ß‘π™â“μ“¡¢âÕ 6 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2549 μâÕß™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫«—π≈– 50 ∫“∑

¢âÕ 8 ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥μ“¡¢âÕ 6 ·≈â« ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡àÕπÿ≠“μ„Àâπ‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‰¡à«à“°√≥’„¥Ê ·≈–„Àâπ‘ ‘μ™”√–‡ß‘π‡æ◊ËÕ√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ
∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥‡∑à“π—Èπ

¢âÕ 9 „Àâª√–°“»π’Èμ—Èß·μà¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2550 ‡ªìπμâπ‰ª

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ∑√“∫

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë  26  ‡¡…“¬π æ.». 2550

(≈ß™◊ËÕ)  ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
(√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

µ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫µ“¡√“¬°“√ µ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“µ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡µ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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(»“ µ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°µ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πµâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ µ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘µ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßµ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—µ‘π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ µâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

µ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àµË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·µàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—µ‘µπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘µÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘µ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ µàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—µ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡§ÿ≥ ¡∫—µ‘
µ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ µ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559174



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558174

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556138

 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  

เร่ือง การจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนแบบเหมาจาย (หลักสูตรใหม) 
..................................... 

 โดยเปนการสมควรกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนแบบเหมาจาย 
(หลักสูตรใหม) ของคณะวิทยาศาสตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) และ (๑๑) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุม 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุง
การศึกษา และคาเลาเรียนแบบเหมาจาย (หลักสูตรใหม) ของคณะวิทยาศาสตร ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ
 (๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  ภาคเรียนละ    ๑๔,๕๐๐  บาท
  ประมาณการตลอดหลักสูตร  ๑๑๖,๐๐๐  บาท
 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกต ิ
 (๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  ภาคเรียนละ    ๒๐,๐๐๐  บาท
  ประมาณการตลอดหลักสูตร    ๘๐,๐๐๐  บาท
 (๒)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  ภาคเรียนละ    ๒๕,๐๐๐  บาท
  ประมาณการตลอดหลักสูตร        ๑๕๐,๐๐๐  บาท

ท้ังนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป 

        ส่ัง ณ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
                        (ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 

                         นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

µ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫µ“¡√“¬°“√ µ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“µ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡µ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫µ“¡√“¬°“√ µ“¡∫—≠™’Õ—µ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫µ“¡√“¬°“√·≈–Õ—µ√“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ µ—Èß·µà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßµà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—µ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (µà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—µ√/ª√‘≠≠“∫—µ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘µ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘µ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿµ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿµ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πµ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π‘ ‘µ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘µ

√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
¿“§‡√’¬πª°µ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

µ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫µ“¡√“¬°“√ µ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“µ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡µ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫µ“¡√“¬°“√ µ“¡∫—≠™’Õ—µ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫µ“¡√“¬°“√·≈–Õ—µ√“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ µ—Èß·µà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßµà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—µ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (µà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—µ√/ª√‘≠≠“∫—µ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘µ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘µ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿµ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿµ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πµ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π‘ ‘µ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘µ

√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
¿“§‡√’¬πª°µ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

µ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫µ“¡√“¬°“√ µ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“µ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡µ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫µ“¡√“¬°“√ µ“¡∫—≠™’Õ—µ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—µ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫µ“¡√“¬°“√·≈–Õ—µ√“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ µ—Èß·µà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßµà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—µ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (µà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—µ√/ª√‘≠≠“∫—µ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘µ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘µ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿµ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿµ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πµ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π‘ ‘µ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘µ

√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
¿“§‡√’¬πª°µ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°µ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πµâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ µ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°µ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πµâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ µ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°µ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πµâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ µ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘µ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßµ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—µ‘π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ µâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

µ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àµË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·µàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—µ‘µπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘µÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘µ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ µàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—µ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡§ÿ≥ ¡∫—µ‘
µ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ µ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 175
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง  การจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)    

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

 โดยเปนการสมควรกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๒๒ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
กับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออก
ประกาศกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนละ ๒๗,๐๐๐ บาท 

  

ท้ังนี้ ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔   

   ประกาศ ณ วันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 
                        (ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 

                         นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
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§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßµà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—µ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (µà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—µ√/ª√‘≠≠“∫—µ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘µ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘µ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿµ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿµ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πµ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—µ√ª√–®”µ—«π‘ ‘µ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘µ

√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
¿“§‡√’¬πª°µ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°µ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πµâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ µ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°µ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πµâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ µ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°µ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πµâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ µ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘µ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßµ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—µ‘π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ µâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

µ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àµË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒµ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·µàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—µ‘µπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘µÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘µ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ µàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—µ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘µ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡§ÿ≥ ¡∫—µ‘
µ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ µ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559176



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558176
คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556140

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 371

¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ

æ.». 2552

‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘μ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·μàß°“¬‡ªìπ¡“μ√∞“π‡¥’¬«°—π∑—Èß„π‚Õ°“ ª°μ‘·≈–‚Õ°“ æ‘‡»…Õ◊ËπÊ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 22 (2)
·≈–¡“μ√“ 61 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë 2/2552 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å
æ.».2552 ®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ æ.».2552
¢âÕ 2 „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’Èμ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ 3 ∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß ª√–°“» À√◊Õ¡μ‘Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫π’È„Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È·∑π
¢âÕ 4 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
çμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬√Ÿª¡ß°ÿØ·≈–μ”√“‡√’¬π 3 ‡≈à¡
¢âÕ 5 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μ™“¬ ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È

(1) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ

∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ ‰¡à¡’ “∫À≈—ß ¡’°√–‡ªÜ“μ‘¥∑“ßÕ°¥â“π´â“¬ ·¢π —ÈπÀ√◊Õ·¢π¬“«
‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·À≈¡μ√ß°≈“ßªí°μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¢π“¥ 3.5 x 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªμ√“
 —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·μàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘ ‡«âπ·μà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èμ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π μ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 6 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μÀ≠‘ß ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È
(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√

ประกาศคณะกรรฒการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2554

 เพือ่ใหก้ารบรหิารหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทีย่ัง่ยนื เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการ 
การเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 จึงอนุมัติอัตราให้จัดเก็บค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบเหมาจ่าย ดังนี้
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
  1.1 การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนิสิตนานาชาติภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)
   - ภาคเรียนละ    100,000.00 บาท
   - ประมาณการตลอดหลักสูตร  600,000.00 บาท
  1.2 การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนิสิตภาคปกติ
   - ภาคเรียนละ    60,000.00 บาท
   - ประมาณการตลอดหลักสูตร  360,000.00 บาท
     2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2.1 การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนิสิตนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ
   - ภาคเรียนละ    75,000.00 บาท
   - ประมาณการตลอดหลักสูตร  300,000.00 บาท
  2.2 การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนิสิตภาคปกติ
   - ภาคเรียนละ    45,000.00 บาท
   - ประมาณการตลอดหลักสูตร  180,000.00 บาท

     ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555

           (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
         ประธานคณะกรรมการการเงนิและทรัพยสิ์น

ม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556140
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(¢) ‡π§‰∑
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(§) ‡¢Á¡¢—¥
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(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
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(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
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ประกาศคณะกรรฒการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2554

 เพือ่ใหก้ารบรหิารหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทีย่ัง่ยนื เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการ 
การเงินและทรัพย์สิน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 จึงอนุมัติอัตราให้จัดเก็บค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบเหมาจ่าย ดังนี้
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
  1.1 การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนิสิตนานาชาติภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)
   - ภาคเรียนละ    100,000.00 บาท
   - ประมาณการตลอดหลักสูตร  600,000.00 บาท
  1.2 การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนิสิตภาคปกติ
   - ภาคเรียนละ    60,000.00 บาท
   - ประมาณการตลอดหลักสูตร  360,000.00 บาท
     2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2.1 การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนิสิตนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ
   - ภาคเรียนละ    75,000.00 บาท
   - ประมาณการตลอดหลักสูตร  300,000.00 บาท
  2.2 การจัดการเรียนการสอนสำาหรับนิสิตภาคปกติ
   - ภาคเรียนละ    45,000.00 บาท
   - ประมาณการตลอดหลักสูตร  180,000.00 บาท

     ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555

           (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
         ประธานคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สิน

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 177



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
177มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181
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À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

เรื

 
 
การศึกษ
โครงการ
พ.ศ. ๒๕
เปิดรับนิส

การศึกษ
ตามควา
สภามหา
อัตรากา
วิทยาศาส

 

รื่อง กําหนดอั
สาข

 ตาม
ษามหาบัณฑิต
รส่งเสริมการ

๕๕๓ – ๒๕๖๐
สิตต้ังแต่ภาค

โดย
ษามหาบัณฑิต
มในมาตรา ๒
าวิทยาลัยทักษ
ารจัดเก็บค่าบ
สตร์ คณิตศาส

(๑)
(๒)
(๓)
 
ทั้งนี้
 
 
 

     

อัตราการจัดเก็
ขาวิชาการสอ

มที่มหาวิทยาล
ต สาขาวิชากา
รผลิตครูที่มีค
๐ โดยความร่
เรียนต้น ประ
เป็นการสมค

ต สาขาวิชากา
๒๒ (๒) และ 
ษิณ ในการป
บํารุงและค่า
สตร์และคอมพ
 ภาคเรียนต้น
 ภาคเรียนปล
 ภาคเรียนฤดู

นี ้ต้ังแต่ภาคเรี

ประกาศ

                 

ประกา
ก็บค่าบาํรุงแล
อนวิทยาสตร์ 

…………

ลัยทักษิณ โด
ารสอนวิทยาศ
ความสามารถ
รวมมือกับสถา
ะจําปีการศึกษ
ควรกําหนดอั
ารสอนวิทยาส
 (๑๑) แห่งพร
ระชุมคร้ังที่ ๗

าธรรมเนียมก
พิวเตอร์ (หลัก

น  
ลาย  
ดูร้อน  

รยนที่ ๑ ปีการ

 ณ วันที่ ๓ สิ

                  

าศมหาวิทยา
ละค่าธรรมเนี
 คณิตศาสตร์
…………………

ดยคณะศึกษา
ศาสตร์ คณิต
ถพิเศษทางวิ
าบันส่งเสริมก

ษา ๒๕๕๖  
อัตราการจัดเ
สตร์ คณิตศา
ระราชบัญญัติ
๗/๒๕๕๖ เมื่
การศึกษาหล
กสูตรใหม่) ดัง

๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

รศึกษา ๒๕๕๖

สิงหาคม พ.ศ. 

                 

 

 
าลัยทักษิณ 
นยีมการศึกษา
รแ์ละคอมพิวเ
…………….. 

ศาสตร์ร่วมกั
ศาสตร์และค

วิทยาศาสตร์
การสอนวิทยา

เก็บค่าบํารุงแ
าสตร์และคอม
ติมหาวิทยาลั

มื่อวันที่ ๓ สิง
ลักสูตรการศึ
งนี้ 
๐  บาท 
๐  บาท 
๐  บาท 

๖  

 ๒๕๕๖ 

   
(ศาสตราจาร
      นายกสภ
 

าหลักสูตรการ
เตอร์ (หลักสู

กับคณะวิทยา
คอมพิวเตอร์ 
และคณิตศา
าศาสตร์และเ

และค่าธรรม
มพิวเตอร์ (หล
ัยทักษิณ พ.ศ
หาคม ๒๕๕๖

ศึกษามหาบัณ

รย์ ดร.จรัญ  จั
ภามหาวิทยาล

รศึกษามหาบั
ตรใหม่) 

ศาสตร์ได้พัฒ
 เพ่ือเปิดสอนใ
สตร์ (สควค
ทคโนโลยี (ส

เนียมการศึก
ลักสูตรใหม่) 
ศ. ๒๕๕๑ ปร
๖ จึงออกประ
ณฑิต สาขาวิ

 
จันทลักขณา) 
ลัยทักษิณ 

บณัฑิต        

ฒนาหลักสูตร
ให้กับนิสิตใน
.) ระยะที่ ๓
สวท.) ซึ่งเริ่ม

กษาหลักสูตร
 อาศัยอํานาจ
ระกอบกับมติ
ะกาศกําหนด
วิชาการสอน

 

   

ร
น
๓        
ม

ร
จ
ติ  
ด
น
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คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558178

 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง  การจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาการจดัการทรัพยากรการเกษตรอยางย่ังยืน    

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

 โดยเปนการสมควรกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางย่ังยืน อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๒๒ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
จึงออกประกาศกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอยางย่ังยืน ดังนี้ 
 

 (๑) ภาคปกติ  ภาคเรียนละ  ๒๓,๐๐๐ บาท 
 (๒) ภาคพิเศษ  ภาคเรียนละ  ๓๖,๖๐๐ บาท 

 ท้ังนี้ ตั้งแตภาคเรียนปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๓  

   ประกาศ ณ วันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

 
                        (ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 

                         นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
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§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑
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μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
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Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È
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§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง ปรับปรุงอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำารุงการศึกษา

ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

	 	 โดยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาวัฒนธรรม

	 	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๒	(๒)	และ	(๑๑)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.๒๕๕๑	ประกอบกับมติสภา

มหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่	๓/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๗	จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

	 	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิกประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้

	 	 ข้อ	๒	ให้ปรับปรุงอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำารุงการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

ทั้งนี้ให้เริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าเรียนในปีการศึกษา	๒๕๕๗	เป็นต้นไป	ดังนี้

	 	 ๑.		 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

	 	 	 -			 ภาคเรียนละ	๕๐,๐๐๐	บาท

	 	 	 -		 ตลอดหลักสูตรไม่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 ๒.	 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

	 	 	 -		 ค่าสมัคร	๒๕๐	บาท

	 	 	 -		 การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์	๕๐๐	บาท

	 	 	 -		 ค่าสอบภาษาอังกฤษ	ครั้งละ	๑,๐๐๐	บาท

	 	 	 -		 ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต		๑,๐๐๐	บาท

	 	 	 -		 ค่าบัตรประจำาตัวนิิสิต	๒๐๐	บาท

	 	 	 -		 ค่าสอบวัดคุณสมบัติ	๕,๐๐๐	บาท

	 	 	 -		 ค่าสอบประมวลความรู้	๒,๕๐๐	บาท

	 	 	 -		 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา	๒,๐๐๐	บาท

	 	 	 -		 ค่ารักษาสภาพนิสิต/ภาคเรียน	๓,๐๐๐	บาท

	 	 	 -		 ค่าประกันของเสียหาย	๒,๐๐๐	บาท

	 	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๒๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๗

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
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(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
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À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 181



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558180

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181
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ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑
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ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑
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ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง การกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่

	 	 โดยเป็นการสมควรกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา

ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่

	 	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๒	(๒)	และ	(๑๑)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบกับ

มติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่	๔/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๗	จึงออกประกาศกำาหนดอัตราการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่	ดังนี้

	 	 ๑.	 การจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา

	 	 	 -	ภาคปกติ													 จำานวน				๑๙,๐๐๐			บาท

	 	 	 -	ตลอดหลักสูตร				 ไม่เกิน					๗๖,๐๐๐			บาท

							๒.			 การจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา

												 -		ภาคพิเศษ									 จำานวน							๒๗,๐๐๐			บาท

											 -		ตลอดหลักสูตร		 	ไม่เกิน							๑๒๑,๕๐๐		บาท

	 	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๗	เป็นต้นไป

	 	 	 	 																		สั่ง	ณ	วันที่		๑๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559182



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
181มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181
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ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
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ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑
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ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง การกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
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¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

  โดยเป็นการสมควรกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการ

บริหารและพัฒนาสังคม

	 	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๒	(๒)	และ	(๑๑)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบกับมติ

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมคร้ังท่ี	๔/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๗	จึงออกประกาศกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่า

ธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม	ดังนี้		 	 -	

	 	 -	 ภาคปกติ				จำานวน			๑๗,๐๐๐		บาท

	 	 -	 ภาคพิเศษ		จำานวน			๒๕,๐๐๐		บาท

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๗	เป็นต้นไป

																															สั่ง	ณ	วันที่	๑๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 183



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558182

	 	 โดยเป็นการสมควรกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาการเสริมสร้าง

สันติสุขชายแดนใต้

	 	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๒	(๒)	และ	(๑๑)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบกับมติ

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมคร้ังที่	๓/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๗	จึงออกประกาศกำาหนดอัตราการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้	ดังนี้

	 	 ๑.	ประเภทโครงการความร่วมมือ				๕๐,๐๐๐			บาท/คน/ปี

	 	 ๒.	ประเภททั่วไป																											๓๕,๐๐๐			บาท/คน/ปี

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๗	เป็นต้นไป

	 	 	 	 													สั่ง	ณ	วันที่	๒๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๗

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181
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ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง การกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
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¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559184



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558182

	 	 โดยเป็นการสมควรกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาการเสริมสร้าง

สันติสุขชายแดนใต้

	 	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๒	(๒)	และ	(๑๑)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบกับมติ

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมคร้ังที่	๓/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๗	จึงออกประกาศกำาหนดอัตราการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้	ดังนี้

	 	 ๑.	ประเภทโครงการความร่วมมือ				๕๐,๐๐๐			บาท/คน/ปี

	 	 ๒.	ประเภททั่วไป																											๓๕,๐๐๐			บาท/คน/ปี

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๗	เป็นต้นไป

	 	 	 	 													สั่ง	ณ	วันที่	๒๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๗

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง การกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π
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§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558182

	 	 โดยเป็นการสมควรกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาการเสริมสร้าง

สันติสุขชายแดนใต้

	 	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๒	(๒)	และ	(๑๑)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบกับมติ

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่	๓/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๗	จึงออกประกาศกำาหนดอัตราการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต	สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้	ดังนี้

	 	 ๑.	ประเภทโครงการความร่วมมือ				๕๐,๐๐๐			บาท/คน/ปี

	 	 ๒.	ประเภททั่วไป																											๓๕,๐๐๐			บาท/คน/ปี

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๗	เป็นต้นไป

	 	 	 	 													สั่ง	ณ	วันที่	๒๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๗

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง การกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
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                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

	 โดยเป็นการสมควรกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา	 หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา	 และอนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ	 ๙	 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ	ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	 ๒๒	 (๒)	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	

ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	ในการประชุมคร้ังท่ี		๓/๒๕๕๘	เม่ือวันท่ี	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๘	จึงออก

ประกาศกำาหนดวิธีการจัดเก็บค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชา

วิทยาศาสตรศึกษา	ดังนี้

	 การจัดการศึกษาภาคปกติ

	 	 -	ภาคเรียนต้น	 	 ๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 -	ภาคเรียนปลาย	 	 ๒๐,๐๐๐	บาท

	 	 -	ตลอดหลักสูตร	 	 ๘๐,๐๐๐	บาท

	 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ

	 	 -	ภาคเรียนต้น	 	 ๒๕,๐๐๐	บาท

	 	 -	ภาคเรียนปลาย	 	 ๒๕,๐๐๐	บาท

	 	 -	ตลอดหลักสูตร	 	 ๑๑๒,๐๐๐	บาท

 

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๘	เป็นต้นไป

  

	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง วิธีการจัดเก็บค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

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

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559 185



ความร่วมมือระหว่างคณะ

หลักสูตรÀ≈—° Ÿμ√
√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระเบียบ



ความร่วมมือระหว่างคณะ

หลักสูตรÀ≈—° Ÿμ√
√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558184 คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 185

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 161

√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬ °“√¬°‡«âπ§à“∫Ì“√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·°àπ‘ ‘μμ“¡‚§√ß°“√°“√„Àâ‚§«μ“

π‘ ‘μ√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡¢â“»÷°…“μàÕ„π√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¿“§ª°μ‘ (·ºπ °) æ.». 2552

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√√—∫π‘ ‘μ‡¢â“»÷°…“μàÕ„π√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¿“§ª°μ‘ (·ºπ °) ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ¡’®Ì“π«π¡“°¢÷Èπμ“¡‡ªÑ“À¡“¬°“√√—∫π‘ ‘μ
¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√ ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬¢Õß ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë®–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π°“√√—∫π‘ ‘μ®“° ·ºπ ¢ ‰ª Ÿà ·ºπ ° ¡“°¢÷Èπ ·≈–‡ªìπ °“√„Àâ‚Õ°“ 
∑“ß°“√»÷°…“·°àπ‘ ‘μ√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π¥’‡¢â“»÷°…“μààààÕ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“¡“°¢÷Èπ¥âââ«¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
®÷ß°Ì“Àπ¥„Àâ¡’‚§√ß°“√°“√„Àâ‚§«μ“π‘ ‘μ√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡¢â“»÷°…“μàÕ„π√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¿“§ª°μ‘ (·ºπ °) ‚¥¬¬°‡«âπ
§à“∫Ì“√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‡ªìπª√–®Ì“∑ÿ°ªï°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥Ì“‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√¬°‡«âπ§à“∫Ì“√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“·°àπ‘ ‘μ∑’Ë‡¢â“»÷°…“„π√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“μ“¡‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

Õ“»—¬ÕÌ“π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 22 (2) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2551 ·≈–¡μ‘ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡
§√—Èß∑’Ë 2 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». 2552 ®÷ßÕÕ°√–‡∫’¬∫‰«ââ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 √–‡∫’¬∫π’È ‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√¬°‡«âπ§à“∫Ì“√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·°àπ‘ ‘μμ“¡‚§√ß°“√°“√„Àâ
‚§«μ“π‘ ‘μ√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡¢â“»÷°…“μàÕ„π√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¿“§ª°μ‘ (·ºπ °) æ.». 2552é

¢âÕ 2 √–‡∫’¬∫π’È„™â∫—ß§—∫μ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—π∑’Ëª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ 3 „π√–‡∫’¬∫π’È

ç¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
çπ‘ ‘μé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ë‡¢â“»÷°…“„π√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“μ“¡‚§√ß°“√°“√„Àâ‚§«μ“π‘ ‘μ√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡¢â“»÷°…“μàÕ
„π√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¿“§ª°μ‘ (·ºπ °)
ç§à“∫Ì“√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ ‡ß‘π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√–‡∫’¬∫ «à“¥â«¬°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫Ì“√ÿß·≈–§à“
∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“¬°‡«âπ§à“∫Ì“√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·°àπ‘ ‘μμ“¡‚§√ß°“√°“√„Àâ‚§«μ“
π‘ ‘μ√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡¢â“»÷°…“μàÕ„π√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¿“§ª°μ‘ (·ºπ °)

¢âÕ 4 §ÿ≥ ¡∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μºŸâ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“¬°‡«âπ§à“∫Ì“√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“
(1) ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’
(2) ‰¥â√—∫§—¥‡≈◊Õ°„Àâ‡¢â“»÷°…“„π√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“μ“¡‚§√ß°“√°“√„Àâ‚§«μ“π‘ ‘μ√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡¢â“»÷°…“μàÕ
„π√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¿“§ª°μ‘ (·ºπ °)
∑—Èßπ’È „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡ª√–°“»¢Õß∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ 5 Õß§åª√–°Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ μ“¡¢âÕ 3 ª√–°Õ∫¥â«¬ §≥∫¥’∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√∑’Ë·μàßμ—Èß®“°§≥–°√√¡°“√
ª√–®Ì“∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬®Ì“π«π “¡∂÷ßÀâ“§π ‡ªìπ°√√¡°“√ ·≈–‡≈¢“πÿ°“√∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√
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¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√‡ß‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π
(3) μ‘¥μ“¡·≈–ª√–‡¡‘ππ‘ ‘μºŸâ‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ§à“∫Ì“√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“
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¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.».2552

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“‡ªìπ√–∫∫ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡°‘¥º≈¥’μàÕπ‘ ‘μ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡¡“μ√∞“π°“√»÷°…“ Õ“»—¬Õ”π“®
μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 22(2)  ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2552 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë
5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2552 ®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ °“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.».2552é
    ¢âÕ 2 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È„™â·∑π¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ °“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.».2548 μ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª

·≈–„™â ”À√—∫π‘ ‘μ∫—≥±‘μ»÷°…“∑’Ë‡√‘Ë¡‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μà¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ ªï°“√»÷°…“ 2551 ‡ªìπμâπ‰ª
    ¢âÕ 3 °“√¥”‡π‘π°“√„¥Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ÷́Ëß¡‘‰¥â°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫π’È ·≈–¡‘‰¥â¡’¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ√–‡∫’¬∫Õ◊Ëπ„¥

°”Àπ¥‰«â „Àâπ”‡ πÕ ¿“«‘™“°“√æ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬°√≥’ ·≈–·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“„Àâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑√“∫„π‚Õ°“ ·√°∑’Ë¡’°“√ª√–™ÿ¡
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

    ¢âÕ 4 „Àâ¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.».2548 ¬—ß§ß¡’º≈∫—ß§—∫„™â°—∫π‘ ‘μ∫—≥±‘μ»÷°…“∑’Ë‡¢â“»÷°…“
°àÕπ¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ ªï°“√»÷°…“ 2551 ®π°«à“π‘ ‘μ¥—ß°≈à“«®– ”‡√Á®°“√»÷°…“À√◊Õæâπ®“° ¿“æπ‘ ‘μ

    ¢âÕ 5 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
ç à«πß“πé À¡“¬§«“¡«à“  à«πß“πμ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 9(4) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551
ç à«πß“π«‘™“°“√é À¡“¬§«“¡«à“  à«πß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬´÷Ëß¡’¿“√°‘®À≈—°¥â“π°“√®—¥°“√»÷°…“ μ“¡∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
çÕ∏‘°“√∫¥’é À¡“¬§«“¡«à“ Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
ç§≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√∑’Ë§≥∫¥’∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬·μàßμ—Èß®“°Õ“®“√¬åºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√
çÀ—«Àπâ“¿“§«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ À—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊ÕºŸâ∑’ËÀ—«Àπâ“ à«πß“π¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë≈—°…≥–‡¥’¬«°—∫À—«Àπâ“¿“§«‘™“
çÕ“®“√¬åª√–®”é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π„π¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë¡’Àπâ“∑’ËÀ≈—°∑“ß¥â“π°“√ Õπ·≈–«‘®—¬
çÕ“®“√¬åæ‘‡»…é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈´÷Ëß¡‘‰¥â‡ªìπÕ“®“√¬åª√–®”¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∫º‘¥™Õ∫ Õπ·≈–
ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√“¬«‘™“ À√◊Õ∫“ß à«π¢Õß√“¬«‘™“ „πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
çÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ Õ“®“√¬åª√–®”∑’ËÀ—«Àπâ“ à«πß“π·μàßμ—Èß„Àâ‡ªìπÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“∑“ß«‘™“°“√¢Õßπ‘ ‘μ
çπ‘ ‘μé À¡“¬§«“¡«à“ π‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
çπ“¬∑–‡∫’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬·μàßμ—Èß„Àâ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ¢Õß«‘∑¬“‡¢μÀ√◊Õ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
çß“π∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μé À¡“¬§«“¡«à“ Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫°“√®—¥°“√»÷°…“·≈–∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ¢Õß«‘∑¬“‡¢μÀ√◊Õ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
ç°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ (Audit)é À¡“¬§«“¡«à“ °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ√«¡‡¢â“
„π®”π«πÀπà«¬°‘μ„π¿“§‡√’¬π·≈–®”π«πÀπà«¬°‘μμ“¡À≈—° Ÿμ√
ç°“√‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√π”√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√Õ◊Ëπ¡“‡∑’¬∫·≈–„™â·∑π√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëπ‘ ‘μ°”≈—ß»÷°…“
ç°“√√—∫‚Õπ√“¬«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√√—∫‚Õπ√“¬«‘™“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ¡“‡ªìπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëπ‘ ‘μ°”≈—ß»÷°…“
ç°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥åé À¡“¬§«“¡«à“ °“√π”ª√– ∫°“√≥å®“°ß“π∑’ËªØ‘∫—μ‘¡“‡∑’¬∫·≈–„™â·∑π√“¬«‘™“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
çß“π√“¬«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√‡√’¬π√“¬«‘™“∑’Ë°”Àπ¥μ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√´÷Ëß‰¡à√«¡«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–°“√§âπ§«â“Õ‘ √–
ç«‘∑¬“π‘æπ∏åé À¡“¬§«“¡«à“ √“¬ß“π∑“ß«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ‡√’¬∫‡√’¬ß¢÷Èπ®“°ß“π«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ‡ πÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√»÷°…“μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢
¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√¡À“∫—≥±‘μ À√◊ÕÀ≈—° Ÿμ√¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ ´÷Ëß‡√’¬°«à“¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å
ç°“√§âπ§«â“Õ‘ √–é À¡“¬§«“¡«à“ °“√»÷°…“§âπ§«â“‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬ ́ ÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈ß“π∑“ß«‘™“°“√∑’Ë‡√’¬°«à“√“¬ß“π°“√§âπ§«â“
Õ‘ √– À√◊Õ “√π‘æπ∏å À√◊Õ¿“§π‘æπ∏å ‡æ◊ËÕ‡ πÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√»÷°…“μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√¡À“∫—≥±‘μ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

 เพ่ือให้การจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัทกัษณิ เป็นระบบ มปีระสทิธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนสิติ และเป็นไปตามมาตรฐาน

การศกึษา อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบญัญัต ิมหาวิทยาลยัทักษณิ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลยัทักษณิ ในการประชมุครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๘  

เมือ่วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จงึออกข้อบงัคบัไว้ดงัต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รยีกว่า “ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัทกัษณิ ว่าด้วย การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา   พ.ศ. ๒๕๕๙”

 ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป และใช้สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

เป็นต้นไป ให้ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัทกัษณิ ว่าด้วย การศกึษาระดบับณัฑิต ศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพ่ิมเตมิ ฉบบัที ่๑ และ ฉบบัที ่๒ ยังมผีลบงัคบัใช้กับนสิติ

ท่ีเริม่เข้าศกึษาก่อนปีการศกึษา ๒๕๕๙ ในข้อทีว่่าด้วยการจำาแนกสภาพนิสติ การพ้นสภาพนสิติ การขอสำาเรจ็การศึกษา และการอนุมัติให้ปริญญาจนกว่านิสิต

ดังกล่าวจะสำาเร็จการศึกษาหรือพ้นจากสภาพการเป็นนิสิต

 ข้อ ๓ การดำาเนินการใดๆ ทีเ่ก่ียวกับการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ซึง่ไม่ได้กำาหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้และไม่ได้มข้ีอบงัคบัหรอืระเบยีบอ่ืนใดกำาหนด

ไว้ให้นำาเสนอสภาวิชาการพิจารณาเป็นรายกรณี และแจ้งผลการพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

  “ส่วนงานวิชาการ” หมายความว่า ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกำาหนด 

  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

  “หวัหน้าส่วนงานวิชาการ” หมายความว่า หวัหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลยั ซึง่มภีารกิจหลกัด้านการจดัการศกึษาตามท่ีสภามหาวิทยาลยั 

กำาหนด 

  “หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่หัวหน้าส่วนงานวิชาการมอบหมาย 

ให้ปฏิบัติหน้าที่ลักษณะเดียวกับหัวหน้าภาควิชา 

  “นิสิต” หมายความว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและให้หมายความรวมถึงนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

  “นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ควบคุมดูแลทะเบียนนิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย 

  “งานทะเบียนนิสิต” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียนนิสิตของวิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย

  “งานรายวิชา” หมายความว่า  การเรียนรายวิชาที่กำาหนดตามโครงสร้างหลักสูตรซึ่งไม่รวมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

  “วิทยานิพนธ์” หมายความว่า  รายงานทางวิชาการที่นิสิตเรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัย เพ่ือเสนอเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามเงื่อนไข 

ของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียกว่า ดุษฎีนิพนธ์

  “การค้นคว้าอสิระ” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการวจิยัซึง่ก่อให้เกิดผลงานทางวิชาการท่ีเรยีกว่า รายงานการค้นคว้า 

อิสระ หรือสารนิพนธ์์ หรือภาคนิพนธ์ เพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต

หมวดที่ ๑

ประเภทนิสิตและระบบการจัดการศึกษา

 ข้อ ๕  ประเภทของนิสิต แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 

  ๕.๑ นิสิตภาคปกติ หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาในระบบการศึกษาภาคปกติ ซึ่งเรียนในเวลาทำางานและ 

อาจเรียนนอกเวลาทำางานบางส่วนก็ได้

  ๕.๒ นสิติภาคพิเศษ หมายถึง นสิติทีล่งทะเบยีนเรยีนเตม็เวลาและไม่เตม็เวลาในระบบการศกึษาภาคพิเศษ ซึง่เรยีนนอกเวลาทำางาน 

และอาจเรียนในเวลาทำางานบางส่วนก็ได้

  ๕.๓ นิสิตทดลองเรียน หมายถึง นิสิตที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเรียน โดยมีเงื่อนไขตามประกาศของมหาวิทยาลัย

  ๕.๔ นิสิตอาคันตุกะ หมายถึง นิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 ข้อ ๖  ระบบการจัดการศึกษา   

 ใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาให้จัดการศึกษา ดังนี้  

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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  ๖.๑ การจัดการศึกษาสำาหรับนิสิตภาคปกติ แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน ประกอบด้วย ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒  และอาจ 

จัดการศึกษาภาคเรียนที่ ๓ โดยถือเป็นภาคเรียนหนึ่งของปีการศึกษาด้วยก็ได้ 

  ๖.๒ การจดัการศกึษาสำาหรบันสิติภาคพิเศษ แบ่งออกเป็น ๓ ภาคเรยีน ประกอบด้วย ภาคเรยีนที ่๑ ภาคเรยีนที ่๒ และภาคเรยีนที ่๓ 

  ๖.๓ ภาคเรยีนที ่๑ และภาคเรยีนที ่๒ ให้มรีะยะเวลาเรยีนและเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๑๘ สปัดาห์ โดยให้มรีะยะเวลาเรยีนไม่น้อยกว่า  

๑๕ สัปดาห์

  ๖.๔ ภาคเรียนที่ ๓ ให้มีจำานวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจำานวนชั่วโมงการเรียนในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาคเรียนที่ ๒ 

  ๖.๕ การนับระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาให้นับช่วงเวลาที่มีภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และภาคเรียนที่ ๓ ต่อเนื่องกัน

 ข้อ ๗  “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรในระบบทวิภาค

  ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎ ีทีใ่ช้เวลาบรรยาย หรอือภปิรายปญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่โมงต่อภาคการศกึษาปกต ิให้มค่ีาเท่ากับ ๑ หน่วยกติ

  ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ๗.๓ การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ๗.๔ การทำาโครงงานหรอืกิจกรรมการเรยีนอืน่ใดตามท่ีได้รบัมอบหมาย ท่ีใช้เวลาทำาโครงงานหรอืกิจกรรมน้ัน ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมง  

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

  ๗.๕ การค้นคว้าอิสระหรือการทำาวิทยานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  

๑ หน่วยกิต

หมวดที่ ๒

หลักสูตรการศึกษา

 ข้อ ๘  การจัดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดเป็น ๔ ประเภทดังนี้ 

  ๘.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ  

เป็นหลักสูตร ท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

  ๘.๒ หลกัสตูรปรญิญาโท เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีส่งเสรมิความก้าวหน้าทางวิชาการและหรอืการวิจยัในสาขาวชิาต่างๆ ในระดับสงู 

กว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกติ โดยจดัหลกัสตูรการศกึษาเป็น ๒ แผน คอื

   ๘.๒.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

     (๑)  แบบ ก ๑ ทำาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยหลักสูตรอาจกำาหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 

หรือทำากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำาหนด 

     (๒)  แบบ ก ๒  ทำาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

   ๘.๒.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีรายวิชาที่เป็นการ

ค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิตทั้งนี้สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย

  ๘.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ

และเป็นหลกัสตูรทีม่ลีกัษณะเบ็ดเสรจ็ในตวัเอง สำาหรบัผู้สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร ๖ ปี หรอืผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า

มาแล้ว ให้มีจำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

  ๘.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่และหรือความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย

ในสาขาวชิาต่างๆ ในระดบัสงูกว่าปรญิญาโทและประกาศนยีบตัรบณัฑิตชัน้สงู ให้มจีำานวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต สำาหรับผู้เข้า

ศึกษาท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต สำาหรับผู้เข้าศึกษาท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

ที่มีผลการเรียนดีมากโดยจัดหลักสูตรการศึกษาเป็น ๒ แบบ คือ

   ๘.๔.๑ แบบ ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยหลักสูตรอาจ 

กำาหนดให้เรยีน รายวิชาเพ่ิมเติม หรือทำากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และต้องมีผล

สัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำาหนด ดังนี้ 

     แบบ ๑.๑  ผูเ้ข้าศกึษาท่ีสำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโทหรอืเทียบเท่า จะต้องทำาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

     แบบ ๑.๒  ผูเ้ข้าศกึษาท่ีสำาเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า จะต้องทำาวทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน

   ๘.๔.๒ แบบ ๒  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทำาวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้า

ทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

     แบบ ๒.๑  ผูเ้ข้าศกึษาท่ีสำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโทหรอืเทียบเท่า จะต้องทำาวทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต

และศกึษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

     แบบ ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องทำาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

    ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
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 ข้อ ๙  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กำาหนดดังนี้

  ๙.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้ใช้เวลาการศึกษา ไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา

  ๙.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา

  ๙.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ให้ใช้เวลาการศึกษาดังนี้ 

   ๙.๓.๑  ผูเ้ข้าศกึษาท่ีสำาเรจ็การศึกษาปรญิญาตรแีล้วเข้าศึกษาต่อในระดบัปรญิญาเอก ให้ใช้เวลาการศกึษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 

   ๙.๓.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน ๖  

ปีการศกึษา

หมวดที่ ๓

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

 ข้อ ๑๐  อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย

  ๑๐.๑  อาจารย์ประจำา หมายถงึ บคุคลท่ีดำารงตำาแหน่งอาจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลยั 

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

  ๑๐.๒ อาจารย์ประจำาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำาท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่

สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 

มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร

  ๑๐.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำาหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ

เรยีนการสอน ตัง้แต่การวางแผน การควบคมุคณุภาพ การตดิตามประเมนิผลและการพัฒนาหลกัสตูร อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรต้องอยู่ประจำาหลกัสตูรน้ัน 

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ  

ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซำ้าได้ไม่เกิน ๒ คน

  ในแต่ละหลักสูตรท่ีเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร       

  ๑๐.๔ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะ

กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ทำาหน้าที่ในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา          

  ๑๐.๕ อาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป หมายถึง อาจารย์ประจำาท่ีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจำาส่วนงานที่หลักสูตรสังกัด โดย

การเสนอชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนิสิตให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนิสิตในเรื่องอื่นตามความจำาเป็นและเหมาะสม โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทั่วไปทำาหน้าท่ีจนกระท่ังนิสิต 

มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

  ๑๐.๖ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หมายถึง อาจารย์ประจำาหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์ของนิสิตเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คำาแนะนำาและ

การควบคุมดูแลรวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต

  ๑๐.๗ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หมายถึง อาจารย์ประจำา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทำาหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมท้ังช่วยเหลือ

ให้คำาแนะนำาและควบคุมดูแลการทำาวิทยานิพนธ์ของนิสิต

  ๑๐.๘ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หมายถึง อาจารย์ประจำาหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐.๖ และ ๑๐.๗ สามารถทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระได้ด้วย โดยให้

รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อการค้นคว้าอิสระของนิสิต รวมทั้งช่วยเหลือให้คำาแนะนำาและควบคุมดูแลการการค้นคว้าอิสระของนิสิต

  ๑๐.๙ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ได้รับแต่งตั้งจากบัณฑิต

วิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ๑๐.๑๐ ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู ้ท่ีมิได้เป็นอาจารย์ประจำาท่ีได้รับแต่งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ทำาหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีท่ีเป็นสาขาท่ีขาดแคลนและมีความจำาเป็น

อย่างยิ่งอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้โดยอนุโลม

  ๑๐.๑๑ ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู ้ ท่ีมิได้เป็นอาจารย์ประจำาที่ได้รับแต่งต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของ 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ทำาหน้าท่ีบางส่วนในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและ

หรือตำาแหน่งทางวิชาการตามที่กำาหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือชำานาญเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงโดยตรงต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

นั้นๆ ท้ังน้ีหากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมากเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ แต่หากจะแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจะต้องเป็นบุคลากรประจำาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

  ๑๐.๑๒ อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำา ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 ข้อ ๑๑  จำานวน คุณวุฒิ และสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

  การแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาให้ส่วนงานวิชาการท่ีรับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการประจำาส่วนงาน เพ่ือ 

นำาเสนอคณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแต่งตั้งโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   ๑๑.๑.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ 

การศกึษาเพ่ือรบัปรญิญาและเป็นผลงานทางวชิาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

อย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สำาหรบัหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิชาชพี อาจารย์ประจำาหลกัสตูรต้องมคีณุสมบตัเิป็นไปตามมาตรฐานวิชาชพีน้ันๆ 

   ๑๑.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าท่ีมีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  

๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมคีวามจำาเป็นอย่างย่ิงสำาหรบัสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรครบตามจำานวน หรือมีจำานวน

นิสิตน้อยกว่า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็น

รายกรณี 

   ๑๑.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขา

วิชานัน้หรอืสาขาวิชาทีส่มัพันธ์กัน หรอืในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมปีระสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึง่ของการ

ศกึษาเพ่ือรบัปรญิญา และเป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย  

๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

มปีระสบการณ์การทำางานทีเ่ก่ียวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ท้ังน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวชิา โดยมีอาจารย์

ประจำาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

  ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

   ๑๑.๒.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี

กำาหนด  ในการพิจารณาแต่งตัง้ ให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวจิยั 

  สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

   ๑๑.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าท่ีมีตำาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ 

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 

๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจำาเป็นอย่างย่ิงสำาหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวนหรือมีจำานวน

นิสิตน้อยกว่า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลัยต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็น

รายกรณี 

   ๑๑.๒.๓ อาจารย์ผูส้อน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรอือาจารย์พิเศษ ทีม่คีณุวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า หรอืขัน้ตำา่ปรญิญาโท

หรือเทียบเท่าท่ีมีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้าน 

การสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก แต่ท้ังน้ีต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

และมีประสบการณ์การทำางานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ท้ังน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมี

อาจารย์ประจำาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น สำาหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน 

วิชาชีพนั้นๆ 

  ๑๑.๓ ปริญญาโท 

   ๑๑.๓.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ 

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๑๑.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญา

โทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้

รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บคุคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย  

๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559192



          กรณีท่ีมีความจำาเป็นอย่างย่ิงสำาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวน หรือมี

จำานวนนิสติน้อยกว่า ๑๐ คน ทางมหาวิทยาลยัต้องเสนอจำานวนและคณุวฒุขิองอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรทีม่นีัน้ให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาพิจารณา 

เป็นรายกรณี 

   ๑๑.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

     (๑)  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา

และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ  

ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

     (๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 

          อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นอาจารย์ประจำาต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย ์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

            สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ

มีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ

การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

           กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกำาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะ

ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

   ๑๑.๓.๔ อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  

รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งน้ี ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

     (๑)  กรณีอาจารย์ประจำาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ี

มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย 

     (๒)  กรณีผูท้รงคณุวุฒภิายนอก ต้องมคีณุวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า และมผีลงานทางวิชาการท่ีได้รบัการตพิีมพ์ 

เผยแพร่ในวารสารท่ีมชีือ่อยู่ในฐานข้อมลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัชาต ิซึง่ตรงหรอืสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอสิระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรือ่ง 

                กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะ

ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ

จากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

   ๑๑.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา

นัน้หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการ

ศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ

อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำาเป็นผู้รับผิดชอบ

รายวิชานั้น 

  ๑๑.๔ ปริญญาเอก 

   ๑๑.๔.๑ อาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่

กำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๑๑.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำานวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าท่ีมีตำาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ 

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  

๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

   กรณีท่ีมีความจำาเป็นอย่างย่ิงสำาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำานวน หรือมี

จำานวนนิสิตน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณาเป็นรายกรณี 

   ๑๑.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

     (๑)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ

ขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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     (๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 

           อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

           สำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐาน ข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

          กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

   ๑๑.๔.๔ อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  

รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ท้ังน้ีประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทาง

วิชาการดงันี้ 

     (๑)  กรณีอาจารย์ประจำาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตำ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี

ตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลัก

เกณฑ์ท่ีกำาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผล

งานวิจัย 

     (๒)  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 

           กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำาหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

   ๑๑.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำาหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันตำ่าปริญญา

โทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา ท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้าน

การสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ท่ีกำาหนด

ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำารงตำาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

    ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ตำาแหน่งทางวิชาการตำ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ทำาหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนได้ ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์

ประจำาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ข้อ ๑๒  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

  ๑๒.๑   อาจารย์ประจำาหลกัสตูร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์หลกัของนสิติปรญิญาโทและปรญิญาเอกตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

         ๑๒.๑.๑ กรณีอาจารย์ประจำาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

         ๑๒.๑.๒   กรณีอาจารย์ประจำาหลกัสตูรมคีณุวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า และดำารงตำาแหน่งระดบัผูช่้วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 

หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ

นิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 

         ๑๒.๑.๓ กรณีอาจารย์ประจำาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำารงตำาแหน่งศาสตราจารย์และมีความ

จำาเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่าจำานวนที่กำาหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำาเป็นต้อง

ดูแลนิสิตมากกว่า ๑๕ คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

  ๑๒.๒    อาจารย์ประจำาหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 

หากเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำานวนนิสิตท่ีทำาวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจำานวนนิสิตท่ีค้นคว้าอิสระ  

๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 

  ๑๒.๓  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำาหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือ

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย

 ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้

               คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย  โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

มีจำานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ ๑๔  คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

               คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

มีจำานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559194



หมวดที่ ๔

การรับเข้าเป็นนิสิต การเปลี่ยนประเภท ระดับการศึกษา

และการเปลี่ยนวิชาเอก หรือสาขาวิชา

 ข้อ ๑๕  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกำาหนด 

  ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู ้เข ้าศึกษาต้องเป็นผู ้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี หรือ  

ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามท่ีคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกำาหนด

  ๑๕.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

   ๑๕.๓.๑ ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำาเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามท่ีหลักสูตรกำาหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ี 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกำาหนด

             ๑๕.๓.๒ ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่

เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก (มีค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป) และมีพ้ืนฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอ 

ที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกำาหนด

             ๑๕.๓.๓ ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่

เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดี (มีค่าลำาดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

     (๑)  ยอมรับเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโทตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรกำาหนด

     (๒)  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรประจำาสาขาวชิาพิจารณาเหน็แล้วว่าสมควรรบัเข้าเป็นนสิติ และมพ้ืีนฐานความรู้ 

ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ ๑๖  การรับเข้าเป็นนิสิต

  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยอาจใช้วิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือรับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือตามโครงการ

ความร่วมมือที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ หรือโดยวิธีอื่นๆ ที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ

 ข้อ ๑๗  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต

  ๑๗.๑ ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตตามข้อ ๑๖

  ๑๗.๒ ผูส้มคัรทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้เข้าเป็นนสิติประเภท หลกัสตูร และสาขาวชิาของส่วนงานวิชาการใด จะต้องขึน้ทะเบยีนเป็นนสิติ

ในประเภท หลักสูตร และสาขาวิชาของส่วนงานวิชาการนั้น 

  ๑๗.๓ ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมชำาระเงินค่าบำารุง 

การศึกษาและค่าเล่าเรียน และหรือค่าธรรมเนียมอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด  

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบำารุงการศึกษาค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

  ๑๗.๔ ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตจะต้องแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาเพ่ือประกอบการรายงานตัว โดยรายละเอียดของ 

การรายงานตัวให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

            กรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาได้ ให้ส่งเอกสารล่าช้าภายใน ๑๐ วันทำาการ นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัย

กำาหนด กรณี  ที่นิสิตไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการรายงานตัวของบุคคลนั้น

           เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามความในวรรคหนึ่ง ต้องระบุวันท่ีสำาเร็จการศึกษา อย่างช้าไม่เกิน ๑๒๐ วันนับจากวันท่ี 

มหาวทิยาลยักำาหนดให้เป็นวันรายงานตัว

  ๑๗.๕ ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตไม่สามารถมารายงานตัวเป็นนิสิตตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด มหาวิทยาลัยอาจจะ

อนญุาตให้รายงานตัวเป็นนิสิตได้ภายใน ๗ วัน ทั้งนี้ นิสิตต้องชำาระเงินค่ารายงานตัวช้า ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ ๑๘  การเปลี่ยนประเภทนิสิต

  ๑๘.๑ นิสิตภาคปกติจะเปลี่ยนประเภทเป็นนิสิตภาคพิเศษ หรือนิสิตภาคพิเศษจะเปลี่ยนประเภทเป็นนิสิตภาคปกติได้ ในกรณีท่ีมี

เหตุผลและความจำาเป็นอย่างย่ิง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และหัวหน้าส่วนงาน

วิชาการที่นิสิตสังกัด โดยไดร้ับอนุมัติจากอธิการบดีและแจง้ให้นายทะเบียนทราบ ทั้งนี้ นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ รวมทั้งชำาระเงิน

ค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในอัตราตามประเภทของนิสิตภายหลังจากได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทนิสิตแล้ว

  ๑๘.๒ นิสิตที่จะเปลี่ยนประเภท จะต้องมีเวลาเรียนในประเภทเดิม มาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน

  ๑๘.๓ ในกรณีนิสิตที่เปลี่ยนประเภทต้องโอนจำานวนหน่วยกิตในประเภทเดิมท้ังหมดที่ได้เรียนมาแล้วจะโอนเป็นบางรายวิชาไม่ได ้

และให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เข้าเรียนในประเภทเดิม

 ข้อ ๑๙  การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

  นิสิตอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทไปเป็นระดับปริญญาเอกหรือกลับกันได้ในสาขาวิชาเดียวกันโดยได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจำาส่วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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  ๑๙.๑ นิสิตในหลักสูตระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

ซึ่งจัดขึ้นสำาหรับนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ โดยนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก 

แบบ ก ๑ จะต้องมีผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ที่มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให้เป็นดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอกได้ หรือในกรณีท่ีเป็นนิสิตหลักสูตรระดับ

ปริญญาโทแผน ก แบบ ก ๒ จะต้องเรียนรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ตำ่ากว่า ๓.๕๐ 

  ๑๙.๒ นิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไม่สามารถสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับ

ปริญญาโทได้

  ๑๙.๓ การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทำาได้เพียง ๑ ครั้ง เท่านั้น

  ๑๙.๔ การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ ๒๐  การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา และการเปลี่ยนแผนการศึกษา

  ๒๐.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาใด ถ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาท่ีศึกษาให้กระทำาโดยการสอบ

คัดเลือกใหม่

  ๒๐.๒ กรณีท่ีมีเหตุผลและความจำาเป็นอย่างย่ิง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หวัหน้าภาควิชาหรอืประธานสาขาวิชา และหัวหน้าส่วนงานวิชาการทีห่ลกัสตูรสงักัด อาจอนุมตัใิห้นสิติเปลีย่นแผนการศกึษาได้และแจ้งให้นายทะเบยีนทราบ

 ข้อ ๒๑  การเทียบรายวิชา การโอนรายวิชา และการเทียบประสบการณ์  

  นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรปริญญาเอก

อาจเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ์ในหลักสูตรระดับเดียวกันท่ีนิสิตได้ศึกษามาแล้ว เพ่ือนับเป็นส่วน

หน่ึงของหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่กำาลังศึกษาได้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชาน้ันซำ้าอีก รายวิชาท่ีขอรับโอนหรือขอเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาท่ีเรียนมา

แล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากภาคเรียนท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ และรายวิชาที่ขอรับโอนหรือเทียบโอน จะต้องมีระดับข้ันไม่ตำ่ากว่า B (๓.๐๐) ท้ังนี้  

จำานวนหน่วยกิตท่ีขอรับโอนรายวิชา เทียบโอนรายวิชา และเทียบประสบการณ์ รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของจำานวนหน่วยกิตรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร โดยไม่นับรวมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

  ให้งานทะเบียนนิสิตบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้รับโอน เทียบโอน หรือเทียบประสบการณ์ลงในระเบียนการเรียนของนิสิต

  ๒๑.๑ การเทียบรายวิชา หมายถึง การเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่หรือการเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตร

หนึ่งกับอีกหลักสูตรหน่ึง โดยรายวิชาที่ขอเทียบต้องเป็นรายวิชาในหลักสูตรท่ีใหม่กว่ารายวิชาตามหลักสูตรท่ีนิสิตต้องเรียน เน้ือหาของคำาอธิบายรายวิชา

ในรายวิชาที่ขอเทียบจะต้องครอบคลุมเน้ือหาของคำาอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีนิสิตต้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ โดยความเห็นชอบของ

หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา หรือคณะกรรมการประจำาส่วนงานที่รายวิชาน้ันสังกัด และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับ

มอบหมาย

  ๒๑.๒ การโอนรายวิชา หมายถึง การโอนรายวิชาจากสถาบัน การศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้

            ๒๑.๒.๑ การโอนรายวิชาของนิสิตที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้ว

     (๑)  กรณีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม สามารถขอโอนรายวิชาต่องานทะเบียนนิสิต โดยผ่านความเห็นชอบของ

หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด และต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

     (๒)  กรณีนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงให้ดำาเนินการขอเทียบรายวิชาตามหลักเกณฑ์ 

ข้อ ๒๑.๑ ก่อนได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้โอนรายวิชา

     (๓)  ไม่นำาผลการเรียนรายวิชาท่ีรับโอนมาคำานวณค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมรวม ทั้งน้ีให้ระบุรายวิชาท่ีรับโอน 

ในระเบียนนิสิตว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมา โดยให้คำานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น

     (๔)  การโอนรายวิชาและการเทียบรายวิชาต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษาแรกที่นิสิตเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลยั

            ๒๑.๒.๒ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้

     (๑)  รายวิชาท่ีรับโอนต้องเป็นรายวิชาท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี

     (๒)  ไม่นำาผลการเรียนรายวิชาที่รับโอนจากสถาบันเดิมมาคำานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมรวม ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชา

ที่รับโอนในระเบียนนิสิตว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนมา โดยให้คำานวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณเท่านั้น

      ทั้งนี้ การโอนรายวิชาของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒๑.๑

  ๒๑.๓ การเทียบประสบการณ์

           มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นำาประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของนิสิตมาเทียบประสบการณ์ได้ ดังนี้   

               ๒๑.๓.๑ ประสบการณ์ที่นำามาเทียบต้องเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี

                                           ๒๑.๓.๒ การเทียบรายวิชากับประสบการณ์ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา 

และคณะกรรมการประจำาส่วนงานที่รายวิชานั้นสังกัดและได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ

              ๒๑.๓.๓ จำานวนหน่วยกิตรวมท่ีได้รับจากการเทียบประสบการณ์์ต้องไม่เกิน ร้อยละ ๒๕ ของจำานวนหน่วยกิตรวมตาม

โครงสร้างหลักสูตร 

           นิสิตต้องเสนอหลักฐานที่ได้จากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดที่ระบุถึงประสบการณ์ดังกล่าวมากพอต่อการพิจารณาเทียบ

ประสบการณ์กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย โดยการรับรองจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่นิสิตนำาประสบการณ์มาแสดง 

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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            การย่ืนคำาร้องขอเทียบประสบการณ์ให้ดำาเนินการภายในปีการศึกษาแรกของการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต เมื่อได้รับการเทียบ

รายวิชาแล้วให้ถือว่ามหาวิทยาลยัได้ยกเว้นการเรยีนรายวิชาดงักล่าว โดยไม่นำาผลการเรยีนรายวิชาท่ีเทียบประสบการณ์มาคำานวณค่าระดบัขัน้เฉลีย่สะสมรวม 

ทั้งนี้ ให้ระบุในระเบียนนิสิตเป็นรายวิชาเทียบประสบการณ์

 ข้อ ๒๒  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้

  ๒๒.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและกำาลังศึกษาในหลักสูตร 

ที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณได้

  ๒๒.๒ การรับโอนต้องลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคเรียน 

  ๒๒.๓ ผู้ที่จะขอโอนต้องยื่นคำาร้องถึงมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างน้อย ๒ ภาคเรียน ก่อนสำาเร็จการศึกษา

  ๒๒.๔ ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตนักศึกษาที่รับโอนให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม

  ๒๒.๕ การเทียบโอนรายวิชาอาจกระทำาได้ ตามข้อ ๒๑ 

               การโอนนิสตินกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ทีไ่ม่สงักัดสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาให้เสนอสภาวิชาการพิจารณา

เป็นรายๆ ไป และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ

หมวดที่  ๕

การจัดการศึกษา และการลงทะเบียน

 ข้อ ๒๓  การจัดการศึกษา อาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบร่วมกัน ดังนี้

  ๒๓.๑ การศกึษาแบบเฉพาะบางช่วงเวลา เป็นการจดัการศกึษาในบางช่วงเวลาของปีการศกึษา ตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยักำาหนด

  ๒๓.๒ การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้การสอนทางไกลผ่านระบบการสื่อสารหรือ 

เครือข่ายสารสนเทศต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  ๒๓.๓ การศกึษาแบบชดุวชิา (Module System) เป็นการจดัการศกึษาเป็นรายวิชาหรอืกลุม่รายวิชา ตามกำาหนดเวลาของหลกัสตูรน้ันๆ 

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  ๒๓.๔ การศึกษาแบบนานาชาติ เป็นการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งอาจจะเป็นความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และมีการจัดการที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับนานาชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  ๒๓.๕ การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

  ๒๓.๖ การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

  ๒๓.๗ รูปแบบอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ข้อ ๒๔  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้รับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็นนิสิตลงทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัยเพ่ือนำา 

หน่วยกิตไปคดิรวมกบัหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัท่ีตนสงักัดได้ โดยต้องชำาระเงนิตามระเบยีบมหาวิทยาลยัทกัษณิ ว่าด้วย การเก็บเงนิค่าบำารงุและค่าธรรมเนียม

การศึกษา ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา และ หัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีรายวิชา

นั้นสังกัด

 ข้อ ๒๕  นสิติมหาวทิยาลยัทักษณิทีไ่ด้ลงทะเบยีนเรยีนในมหาวิทยาลยัทกัษณิมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรยีน อาจลงทะเบยีนศกึษารายวิชาของ

สถาบนัอดุมศกึษาอืน่ท่ีมหาวิทยาลยัรบัรอง เพ่ือนำามาเทยีบโอนหรอืนำามาเป็นรายวิชาท่ีไม่นบัหน่วยกิตในหลกัสตูรท่ีนิสติศึกษาอยู่ได้โดยต้องดำาเนินการดังนี้

  ๒๕.๑ นิสิตต้องย่ืนคำาร้องต่อหัวหน้าส่วนงานท่ีนิสิตสังกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

คณะกรรมการประจำาส่วนงานที่นิสิตสังกัด เพ่ือพิจารณารายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยแนบรายวิชาและคำาอธิบายรายวิชา

ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนศึกษานั้นต้องมีเนื้อหาเหมือนหรือใกล้เคียงกันกับรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ

  ๒๕.๒ ในภาคเรียนใดที่นิสิตไปลงทะเบียนศึกษารายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยไมล่งทะเบียนศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัย

ทักษิณเลย นิสิตจะต้องดำาเนินการรักษาสภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วย มิฉะนั้นนิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ ๓๘.๓.๓

  ๒๕.๓ เมือ่สถาบันอดุมศึกษาอืน่ท่ีนิสิตของมหาวทิยาลยัทักษณิลงทะเบยีนศกึษารายวิชาได้ประมวลผลการศึกษาเรยีบร้อยแล้วให้นสิติ

แจ้งผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งออกโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นต่อนายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณโดยตรง 

  ๒๕.๔ การลงทะเบยีนศกึษารายวิชาของนสิติมหาวิทยาลยัทักษณิในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่จะต้องเป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั

หรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ด้วยเมื่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัดอนุมัติแล้วให้แจ้งนายทะเบียนทราบ

 ข้อ ๒๖  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

  ๒๖.๑ กำาหนดวัน เวลา และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

  ๒๖.๒ รายวิชาใดที่กำาหนดให้เรียนบุรพวิชา นิสิตจะต้องเรียนรายวิชานั้นแล้ว และสอบได้ระดับขั้น

  ๒๖.๓ รายวิชาใดที่กำาหนดให้เรียนควบคู่ นิสิตต้องลงทะเบียนรายวิชาควบคู่พร้อมกัน หากนิสิตจะงดเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง  

นิสิตจะต้องงดเรียนรายวิชาควบคู่ในคราวเดียวกันด้วย หากไม่งดเรียนรายวิชาควบคู่งานทะเบียนจะถอนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่น้ันทันที เว้นแต่ได้รับการ

อนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ

  ๒๖.๔ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำาระเงินค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใด 

ชำาระเงินค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ภายหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกำาหนด จะต้องชำาระเงินค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

             กรณีท่ีนิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ในภาคเรียนใด ภายในกำาหนดวันตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะไม่มีสิทธ์ิเรียน

ในภาคเรียนนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นรายๆ ไป
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  ๒๖.๕ การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนิสิตดำาเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติชื่อเรื่อง และคณะกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว ท้ังน้ี การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะดำาเนินการได้เมื่อ

นิสิตได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้วเท่านั้น

  ๒๖.๖ จำานวนหน่วยกิตแต่ละภาคเรียน 

             ๒๖.๖.๑ นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ แต่ละภาคเรียนตามประเภทนิสิต ดังนี้

     (๑)  นิสิตภาคปกติ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต

     (๒)  นิสิตภาคพิเศษ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในภาคเรียนปกติ และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

ในภาคเรียนที่ ๓

     (๓)  นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในแต่ละภาคเรียนโดย

ใช้จำานวนหน่วยกิตน้อยกว่าที่กำาหนดในหลักสูตร และสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซำ้าเพ่ือให้ได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าท่ีกำาหนด

ในหลักสูตร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ตกลงกับนายทะเบียนไว้

       ๒๖.๖.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระท่ีมีจำานวนหน่วยกิตรวมน้อยกว่าหรือมากกว่า

เกณฑ์ที่กำาหนดในหัวข้อ ๒๖.๖.๑ (๑) และ (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจและการอนุมัติของหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัด แล้วแจ้งนายทะเบียนทราบ

  ๒๖.๗ ในกรณีที่มีความจำาเป็น หัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด อาจอนุมัติให้นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษลงทะเบียน

เรียนร่วมกันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ๒๖.๘ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีได้โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้รายวิชาที่ลง

ทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีน้ันไม่นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญา

ตรีให้ใช้ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการลงทะเบียนเรียน การขอถอน การขอเพ่ิม การวัดและประเมิน 

ผลสำาหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม

 ข้อ ๒๗  การลงทะเบียนเรียนวิชาเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) หมายถึง การลงทะเบียนเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้า

ในจำานวนหน่วยกิตในภาคเรียนและจำานวนหน่วยกิตตามหลักสูตร ต้องดำาเนินการดังนี้ 

  ๒๗.๑ นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ัน โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา

หรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด แล้วแจ้งให้งานทะเบียนทราบ

  ๒๗.๒ ให้งานทะเบียนบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนใน ช่องผลการเรียนว่า “AUD” เฉพาะผู้ท่ีผ่านการประเมินจากอาจารย์ผู้สอน 

และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น  

  ๒๗.๓ มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นิสิตของมหาวิทยาลัยเข้าเรียนบางวิชาเป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นตามประกาศ

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ ๒๘  การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา 

  ๒๘.๑ การขอเพ่ิมรายวิชาหลังสิ้นสุด ตามข้อ ๒๖.๑ นิสิตต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ท่ีปรึกษา และหัวหน้าส่วนงาน

วิชาการที่นิสิตสังกัด แล้วแจ้งให้นายทะเบียนทราบ โดยนิสิตต้องชำาระเงินค่าขอเพ่ิมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในสัปดาห์แรกนับจากวัน

เปิดภาคเรียน

  ๒๘.๒ การขอถอนรายวิชาหลังจากระยะเวลาตาม ข้อ ๒๖.๑ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจาก

อาจารย์ผู้สอน อย่างน้อย ๗ วันทำาการก่อนวันแรกของการสอบปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ ๒๙  การรักษาสภาพนิสิต 

  ๒๙.๑ นสิติท่ียังไม่สำาเรจ็การศกึษาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องลงทะเบยีนเรยีนหรอืชำาระเงนิค่ารกัษาสภาพนิสติ พร้อมชำาระค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนนั้นๆ 

  ๒๙.๒ นิสิตที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วแต่ไม่ประสงค์จะขอสำาเร็จการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยให้ละเว้นการขอสำาเร็จ 

การศึกษาในภาคเรียนนั้นด้วยสาเหตุได้รับโทษทางวินัยหรือกรณีอื่นๆ ให้ดำาเนินการรักษาสภาพนิสิตจนกว่าจะขอสำาเร็จการศึกษา

  ๒๙.๓ ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้รักษาสภาพนิสิตให้นับระยะเวลาที่รักษาสภาพนิสิตรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย

 ข้อ ๓๐  การลาพักการเรียน 

  ๓๐.๑ นิสิตอาจยื่นคำาร้องขอลาพักการเรียนต่อหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัดได้ในกรณีต่อไปนี้

             ๓๐.๑.๑ ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจำาการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพลหรือ

การปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น 

             ๓๐.๑.๒ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือได้รับทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

             ๓๐.๑.๓ เจ็บปวยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนน้ันตามคำาสั่ง

แพทย์โดยมใีบรบัรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการหรอืสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึง่เป็นเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสขุ

กำาหนด 

            ๓๐.๑.๔ มีความจำาเป็นส่วนตัว ในกรณีนี้นิสิตต้องเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน

            ๓๐.๑.๕ นิสิตถูกสั่งพักการเรียน

  ๓๐.๒ การขอลาพักการเรียน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา หัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัด และแจ้งให้ 

นายทะเบียนทราบ ทั้งนี้ต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคเรียนนั้นๆ

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559198



  ๓๐.๓ การขอลาพักการเรียน ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคเรียน กรณีท่ีนิสิตยังมีความจำาเป็นท่ีจะต้องลาพักการเรียน

ต่ออีกให้ยื่นคำาร้องขอลาพักการเรียนใหม่ 

  ๓๐.๔ ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย

  ๓๐.๕ ในระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน นิสิตต้องชำาระเงินค่ารักษาสภาพนิสิตทุกภาคเรียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้น 

จะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามวันที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

  ๓๐.๖ ในกรณีที่นิสิตเจ็บปวย ตามข้อ ๓๐.๑.๓ และได้ชำาระเงินค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในภาคเรียนท่ีลงทะเบียนแล้ว 

มหาวิทยาลัยอาจยกเลิกการลงทะเบียนนิสิตโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W ได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน

งานวิชาการที่นิสิตสังกัด ทั้งนี้จะไม่ได้รับคืนเงินค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนคืน

 ข้อ ๓๑  การลาออก 

  นิสิตที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยให้ย่ืนคำาร้องผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการและหัวหน้าภาควิชาหรือ

ประธานสาขาวิชา เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรสังกัดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งให้นายทะเบียนทราบ

หมวดที่ ๖

การวัดและประเมินผลการศึกษา

 ข้อ ๓๒  การมีสิทธิ์เข้าสอบ

  นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึงๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธ์ิได้รับผลการเรียน

รายวิชานั้นนิสิตท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดและไม่ได้ขอถอนรายวิชา ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนเป็น

ระดับขั้น F ในรายวิชานั้นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน

 ข้อ ๓๓  การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้

  ๓๓.๑ การสอบประมวลความรู ้เป็นการสอบความรู ้ความสามารถท่ีจะนำาหลกัวิชาและประสบการณ์การเรยีนหรอืการวิจยัไปประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติงาน

  ๓๓.๒ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถของนิสิต ในการทำาวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเน้ือหา

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำาวิจัย ความสามารถในการนำาเสนอผลงาน ทั้งด้านการพูด การเขียนและการตอบคำาถาม

  ๓๓.๓ การสอบค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข

  ๓๓.๔ การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐาน ความพร้อม ความสามารถและศักยภาพของนิสิตหลักสูตร

ปริญญาเอก เพื่อวัดว่านิสิตมีความพร้อมในการทำาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก

  ๓๓.๕ การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของนิสิตหลักสูตร ปริญญาโทและ

ปริญญาเอก

  การสอบตามข้อ ๓๓.๑ - ๓๓.๕ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด

 ข้อ ๓๔   ระบบการประเมินผลการเรียนรายวิชา วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และการสอบพิเศษ

  ๓๔.๑  กรณีหลักสูตรไม่กำาหนดเป็นอย่างอื่นให้ประเมินผลการเรียนรายวิชาเป็นระดับขั้นโดยมีความหมายและค่าระดับขั้น ดังนี้

   ระดับขั้น     ความหมาย    ค่าระดับขั้น  

   A         ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 

   B+        ดีมาก (Very  Good)   ๓.๕ 

   B   ดี (Good)   ๓.๐

   C+  ดีพอใช้ (Fairly  Good) ๒.๕ 

   C    พอใช้ (Fair)  ๒.๐ 

   D+   อ่อน (Poor)  ๑.๕ 

   D  อ่อนมาก (Very  Poor) ๑.๐ 

   F   ตก (Fail)   ๐.๐

  ๓๔.๒  กรณีที่รายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับขั้น ให้รายงานผลเป็นสัญลักษณ์และมีความหมาย ดังนี้ 

   สัญลักษณ์       ความหมาย 

   AUD                การเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

   W    การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw)

   VG                  ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/อยู่ในระดับดีมาก (Very Good)

   G                    ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/อยู่ในระดับดี (Good) 

   S     ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/อยู่ในระดับเป็นที่พอใจ(Satisfactory)

   U                    ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/อยู่ในระดับไม่เป็นที่พอใจ(Unsatisfactory)

   I                     การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

   รายวิชาที่ต้องให้สัญลักษณ์ VG, G, S และ U ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรหรือตามที่สภาวิชาการกำาหนด
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  ๓๔.๓  กรณีการประเมินผลการสอบพิเศษ การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้รายงานผลเป็นสัญลักษณ์และ

มีความหมาย ดังนี้

   สัญลักษณ์  ความหมาย 

   VG    ผ่านระดับดีมาก (Very Good) 

   G    ผ่านระดับดี (Good)

   P    ผ่าน (Pass) 

   F    ไม่ผ่าน (Fail)

            ๓๔.๓.๑  การสอบพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ได้แก่ การสอบภาษา (Language Examination) การสอบประมวล

ความรู้ (Comprehensive Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

           ๓๔.๓.๒  การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จะประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือ

การค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

          ทั้งนี้การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในระหว่างที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนให้

คณะกรรมการท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอสิระประเมนิผลเป็นจำานวนหน่วยกิตวทิยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอสิระ โดยให้มกีารประเมนิผลเป็นสญัลกัษณ์ S  

สำาหรับผลการประเมินความก้าวหน้าในการทำาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนิสิตเป็นที่พอใจ โดยระบุจำานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรอืการค้นคว้า

อิสระท่ีได้รับการประเมินในแต่ละภาคเรียนน้ัน และใช้สัญลักษณ์ U สำาหรับผลการประเมินท่ีไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นท่ีพอใจ แต่ต้องไม่เกินจำานวน

หน่วยกิตท่ีลงทะเบียน  และหลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัย

  ๓๔.๔ นอกจากการแสดงผลการประเมินผลเป็นระดับขั้นตามข้อ ๓๔.๑ หรือเป็นสัญลักษณ์ตามข้อ ๓๔.๒ แล้วให้ใช้เครื่องหมาย 

กำากับผลการเรียนรายวิชาตามความหมาย ดังนี้

   เครื่องหมาย  ความหมาย 

   #             รายวิชาที่ไม่คำานวณค่าระดับขั้น 

   ##                รายวิชาที่โอนจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือจากมหาวิทยาลัยทักษิณ

   ###          รายวิชาที่เทียบโอนประสบการณ์ 

   *               รายวิชาที่เทียบ/เรียนแทน

   **             รายวิชาที่ยกเว้นหน่วยกิต

  ๓๔.๕  การให้ระดับขั้น F หรือ U

             อาจารย์ผู้สอนให้ระดับขั้น F หรือ U ในกรณีต่อไปนี้ได้ด้วย 

             ๓๔.๕.๑ นิสิตลงทะเบียนแล้วไม่เข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น หรือมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 

             ๓๔.๕.๒ นิสิตทุจริตในการสอบ โดยมีหลักฐานการทุจริต ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้น เป็นระดับขั้น F 

ทั้งนี้ ไม่ต้องรอผลการลงโทษทางวินัยนิสิต 

             ๓๔.๕.๓ นิสิตท่ีได้รับการให้สัญลักษณ์ I ตามข้อ ๓๔.๖ แต่ไม่ได้ขอประเมินผลเพ่ือแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน 

นับจากวันเปิดภาคเรียนถัดไป หากพ้นกำาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ เป็นระดับขั้น F หรือ U

             ๓๔.๕.๔ นิสติท่ีไม่มส่ีวนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน ตามเงือ่นไขท่ีกำาหนดไว้ตามแผนหรอืกำาหนดการจดัการเรยีนการสอน

และการสอบของรายวิชานั้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๓๔.๖  การให้ I ในรายวิชาใดจะกระทำาได้ในกรณีต่อไปนี้ 

             ๓๔.๖.๑ นิสิตท่ีมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๓๒ แต่ไม่ได้สอบเพราะปวยหรือเหตุสุดวิสัย  และได้รับอนุมัติจากหัวหน้า 

ส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัด

             ๓๔.๖.๒ อาจารย์ผู้สอน ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด เห็นสมควรให้

รอผลการประเมินระดับขั้น

  ๓๔.๗  นสิติท่ีได้รบัสญัลกัษณ์ I ตามความในข้อ ๓๔.๖.๑ ในรายวิชาใดจะต้องดำาเนนิการขอประเมนิผลเพ่ือแก้สญัลกัษณ์ I ให้สมบรูณ์ 

ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนถัดไปตามระบบการศึกษา หากพ้นกำาหนดเวลาดังกลา่ว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นระดับข้ัน F หรือ U 

โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เห็นสมควรให้ขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

             ทั้งนี้ ให้นำาผลการประเมินที่แก้สัญลักษณ์ I แล้วมาคำานวณในภาคเรียนเดิมที่นิสิตได้สัญลักษณ์ I  

  ๓๔.๘  การให้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาใด กระทำาได้ในกรณีต่อไปนี้ 

            ๓๔.๘.๑ นิสิตได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้น 

            ๓๔.๘.๒ นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคเรียนนั้น

            ๓๔.๘.๓ นิสิตได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการของคณะท่ีนิสิตสังกัดให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ท่ีนิสิตได้รับตามข้อ 

๓๔.๖.๑ และครบกำาหนดการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I แล้วแต่การปวยหรือเหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด

            ๓๔.๘.๔ นิสิตลาออกหรือเสียชีวิตก่อนวันสุดท้ายของการประเมินผลประจำาภาคเรียนนั้น

 ข้อ ๓๕  การนับจำานวนหน่วยกิต เพื่อใช้ในการคำานวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย 
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  ๓๕.๑  การนบัจำานวนหน่วยกิต เพ่ือใช้ในการคำานวณหาค่าระดบั ขัน้เฉลีย่ในภาคเรยีนใด ให้นับจากรายวชิาทีม่กีารประเมนิผการเรยีน

เป็นระดับขั้น และไม่มีเครื่องหมายกำากับ ยกเว้นรายวิชาที่เทียบหรือเรียนแทน

  ๓๕.๒  การนับจำานวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจำานวนท่ีกำาหนดในหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาท่ีได้ระดับข้ัน B 

ขึ้นไป และนับรวมกับหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหน่วยกิต 

  ๓๕.๓  ค่าระดบัขัน้เฉลีย่รายภาคเรยีนให้คำานวณจากผลการเรยีนของนสิติในภาคเรยีนนัน้  โดยนำาผลคณูระหว่างจำานวนหน่วยกติกับ 

ค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจำานวนหน่วยกิต ตามข้อ ๓๕.๑

  ๓๕.๔  ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้คำานวณจากผลการเรียนของท่ีนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคเรียนสุดท้าย โดยนำาผลรวมของ 

ผลคูณระหว่างจำานวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยจำานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

  ๓๕.๕  รายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ I ไม่นำาไปแสดงในใบแสดงผลการเรียนแต่จัดเก็บไว้ในระเบียนวิชาเรียนของนิสิต

 ข้อ ๓๖   การเรียนซำ้าหรือเรียนแทน 

  รายวิชาใดท่ีนิสิตได้ระดับข้ันตำ่ากว่า B นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซำ้า หรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นในระดับชั้นปีและหมวดวิชาเดียวกัน 

ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือ

ประธานสาขาวิชา และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ที่หลักสูตรสังกัด ก่อนการลงทะเบียนเรียน

 ข้อ ๓๗   การทุจริตในการสอบ 

  นิสิตท่ีทำาการทุจริตด้วยประการใดๆ เก่ียวกับการสอบทุกชนิด นอกจากผู้สอนจะให้ระดับขั้น F ในรายวิชาน้ันแล้ว มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณาลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนิสิตได้ด้วย

หมวดที่ ๗

การพ้นสภาพนิสิต และการคืนสภาพนิสิต

 ข้อ ๓๘  การพ้นจากสภาพนิสิต 

  นิสิตจะต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีดังต่อไปนี้ 

  ๓๘.๑  สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ ๔๓

  ๓๘.๒  หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดอนุมัติให้ลาออก 

  ๓๘.๓  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีต่อไปนี้ 

            ๓๘.๓.๑  ไม่มารายงานตัวเป็นนิสิตตามวันที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

            ๓๘.๓.๒ มารายงานตัวเป็นนิสิตแต่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ชำาระเงินค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในภาคเรียนแรกยกเว้น

ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดในกรณีต่อไปนี้

     (๑)  ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจำาการหรือได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล 

หรือการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติในลักษณะอื่น

     (๒)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

     (๓)  เจ็บปวยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกิน ร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนน้ัน ตามคำาสั่ง

แพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและท่ี

กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด 

            ๓๘.๓.๓  เมื่อพ้นกำาหนดเวลา ๑ ภาคเรียนแล้ว ไม่ชำาระเงินค่าบำารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาสภาพนิสิตหรือลาพักการเรียน

            ๓๘.๓.๔  ขาดคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๑๕  

            ๓๘.๓.๕  เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนตำ่ากว่า ๒.๗๕ 

            ๓๘.๓.๖  ได้รับค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตำ่ากว่า ๓.๐๐ เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำาหนดตามข้อ ๙

            ๓๘.๓.๗  หมดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๙

            ๓๘.๓.๘  ไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จำานวน ๓ ครั้ง 

            ๓๘.๓.๙  ไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จำานวน ๓ ครั้ง 

            ๓๘.๓.๑๐  ถูกลงโทษถึงที่สุดให้ไล่ออก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัยนิสิต

            ๓๘.๓.๑๑  ไม่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ดังต่อไปนี้

     (๑)  หลักสูตรปริญญาโท ภายใน ๓ ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา

     (๒)  หลักสูตรปริญญาเอก ภายใน ๔ ปีการศึกษา นับแต่ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษา”

 ข้อ ๓๙   การคืนสภาพนิสิต

  นิสิตอาจได้รับการอนุมัติให้คืนสภาพนิสิตจากอธิการบดี โดยต้องชำาระเงินค่าคืนสภาพนิสิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด ภายใน  

๓๐ วัน นับจากวันประกาศพ้นสภาพ เนื่องจากพ้นสภาพนิสิต จากกรณีต่อไปนี้

  ๓๙.๑  ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานวิชาการที่นิสิตสังกัดให้ลาออกไปแล้วไม่เกิน ๓๐ วัน

  ๓๙.๒  ไม่ลงทะเบียนในภาคเรียนแรกที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต

  ๓๙.๓  เมื่อพ้นกำาหนดเวลาหนึ่งภาคเรียนแล้วไม่ชำาระเงินค่าบำารุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาสภาพนิสิต

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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หมวดที่ ๘

การสอบพิเศษ และการท�าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

 ข้อ ๔๐  การสอบภาษา

  ๔๐.๑  นิสิตหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกต้องสอบผ่านการสอบภาษา (Language Examination) ที่ไม่ใช่ภาษา

ประจำาชาติของตนอย่างน้อยหน่ึงภาษา การกำาหนดภาษาท่ีจะสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยความเห็นชอบของหัวหน้า

ภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา หัวหน้าส่วนงานวิชาการท่ีหลักสูตรสังกัด และการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตปริญญาเอกท่ีสอบผ่านการสอบ

ภาษาจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนดอาจได้รับการยกเว้นการสอบภาษาตามความในวรรคหนึ่งได้ 

  ๔๐.๒  ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสอบภาษาประกอบด้วยบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์การสอบ

ภาษาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนด เพื่อดำาเนินการจัดสอบและควบคุมการสอบให้ได้มาตรฐาน 

  ๔๐.๓  การดำาเนินการสอบภาษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

  ๔๐.๔  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ต้องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

             ๔๐.๔.๑  นิสิตสอบผ่านการสอบภาษา ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำาหนดจากสถาบันภาษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง โดยให้

งานทะเบียนระบุในใบแสดงผลการเรียนว่า ได้รับการยกเว้นการสอบภาษาจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง

             ๔๐.๔.๒  นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจำาชาติของตน ดังนี้ 

     (๑)  นิสิตระดับปริญญาโท ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาที่ไม่ใช่ภาษาประจำาชาติของตน โดยมีเวลาเรียน

สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กำาหนดให้เรียนโดยไม่นับ

หน่วยกิต ทั้งนี้ นิสิตจะต้องได้รับการประเมินผลการเรียนระดับขั้น S (Satisfactory) ขึ้นไป โดยใช้แบบทดสอบภาษาที่เป็นมาตรฐานของรายวิชา

     (๒)  ระดับปริญญาเอก โดยมีเวลาเรียนสัปดาห์ละ ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง จำานวน ๒ รายวิชา ตามท่ีมหาวิทยาลัย

กำาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย กำาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ท้ังน้ี นิสิต 

จะต้องได้รับการประเมินผลการเรียนระดับขั้น S (Satisfactory) ขึ้นไป โดยใช้แบบทดสอบภาษาที่เป็นมาตรฐานของรายวิชา 

             ๔๐.๔.๓  นสิติระดบัปรญิญาโททีศ่กึษาในวิชาเอกหรอืสาขาวิชาทางภาษาทีไ่ม่ใช่ภาษาประจำาชาตขิองตน ซึง่มรีายวิชาเก่ียวกับ 

การอ่านและการใช้ภาษา ไม่น้อยกว่า ๘ หน่วยกิต

 ข้อ ๔๑  การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ

  ๔๑.๑  นิสิตหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) 

  ๔๑.๒  นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

  ๔๑.๓  นิสิตหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

  ๔๑.๔  การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติให้เป็น ไปตามเกณฑ์และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

 ข้อ ๔๒  การสอบวิทยานิพนธ์

  การทำาวิทยานพินธ์หรอืการค้นคว้าอสิระ และการสอบวทิยานิพนธ์หรอืค้นคว้าอสิระให้เป็นไปตามเกณฑ์และประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั

หมวดที่ ๙

การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร และการให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตร

 ข้อ ๔๓  การขอสำาเร็จการศึกษา

  ๔๓.๑ การสำาเรจ็การศกึษา นิสติต้องแจ้งชือ่ต่องานทะเบยีนนิสติเพ่ือขอสำาเรจ็การศกึษาภายในเวลา ๑ เดอืนนับแต่วนัเปิดภาคเรยีนน้ัน 

และต้องชำาระเงินค่าขึ้นทะเบียนปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด หากพ้นกำาหนดเวลานิสิตต้องย่ืนคำาร้องต่อนายทะเบียนเพ่ือขออนุมัติแจ้งขอสำาเร็จ 

การศึกษาช้า ทั้งนี้ต้องชำาระเงินค่าปรับขอแจ้งสำาเร็จการศึกษาช้าตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

  ๔๓.๒ นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

            ๔๓.๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

     (๑)  มีเวลาเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคเรียน

     (๒)  เรยีนครบตามจำานวนหน่วยกิตทีก่ำาหนดไว้ในหลกัสตูร และได้ค่าระดบัขัน้เฉลีย่สะสมของรายวิชาไม่ตำา่กว่า ๓.๐๐ 

     (๓)  มีความประพฤติดี 

            ๔๓.๒.๒  คุณสมบัติของนิสิตผู้ขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามข้อ ๔๓.๒.๑ 

และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามที่หลักสูตรกำาหนด 

            ๔๓.๒.๓  คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข

     (๑)  สอบผ่านการสอบภาษาตามข้อ ๔๐ หรือได้รับการยกเว้น ตามข้อ ๔๐  

     (๒)  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ตามข้อ ๔๑

     (๓)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามที่หลักสูตรกำาหนด 

     (๔)  เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

     (๕)  สอบผ่านการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ

     (๖)  ส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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     (๗)  รายงานการค้นคว้าอสิระหรอืส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอสิระต้องได้รบัการเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ที่

สบืค้นได้

            ๔๓.๒.๔  คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๑ 

     (๑)  สอบผ่านการสอบภาษาตามข้อ ๔๐ หรือได้รับการยกเว้นตาม ข้อ ๔๐

     (๒)  สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

     (๓)  เสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

     (๔)  ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

     (๕)  ผลงานวิทยานพินธ์หรอืส่วนหน่ึงของวิทยานพินธ์ต้องได้รบัการตพิีมพ์ หรอือย่างน้อยได้รบัการยอมรบัให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

     (๖)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามที่หลักสูตรกำาหนด

            ๔๓.๒.๕  คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู้ขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก ๒ 

     (๑)  สอบผ่านการสอบภาษาตามข้อ ๔๐ หรือได้รับการยกเว้นตาม ข้อ ๔๐ 

     (๒)  ได้รับผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ในระดับผ่าน 

     (๓)  ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

     (๔)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให ้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำาเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)

     (๕)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามที่หลักสูตรกำาหนด

            ๔๓.๒.๖  คุณสมบัติเฉพาะของนิสิตผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

     (๑)  สอบผ่านการสอบภาษา ตามข้อ ๔๐ หรือได้รับการยกเว้นตามข้อ ๔๐

     (๒)  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ ๔๑ 

     (๓)  เสนอวิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

     (๔)  สอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

     (๕)  ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

     (๖)  ผลงานวิทยานพินธ์หรอืส่วนหน่ึงของวิทยานพินธ์ต้องได้รบัการตพิีมพ์ หรอือย่างน้อยได้รบัการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

        กรณีนิสิตผู้ขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๑ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ 

ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง

        กรณีเป็นผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จะต้องมีผลงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์

ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ของ คปก. จึงจะสำาเร็จการศึกษาได้ รวมท้ังกรณีท่ีได้รับทุนจากแหล่งอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขของทุนที่ได้รับ

     (๗)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามที่หลักสูตรกำาหนด

 ข้อ ๔๔  การให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

                 มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเสนอชือ่นิสติท่ีย่ืนความจำานงขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร ซ่ึงมคุีณสมบตัติามข้อ ๔๓.๒ 

ต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตร

 ข้อ ๔๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี กรณีมีข้อขัดข้องหรือมีปญหาในทางปฏิบัติให้อธิการบดีวินิจฉัยสั่งการโดยความเห็น

ชอบของสภาวิชาการ

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

           (ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  จันทลักขณา)

                 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วาดวย การศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

…………………………… 
 

เพื่อใหการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา มีเอกภาพ ความคลองตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ          
ในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใชสําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตป
การศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป  

ขอ ๓  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ กรณีมีปญหาเก่ียวกับการดําเนินการตาม
ขอบงัคับนี้ ใหคณะอนุกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษานานาชาติเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

ขอ ๔  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๕  ในขอบงัคับนี ้ 
“หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ” หมายความวา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย

เปดสอนโดยรับนิสิตท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ ตามที่สภาวิชาการกําหนด 
“หนวยกิต” หมายถึง หนวยท่ีแสดงปริมาณการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
“นิสิต” หมายความวา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
“งานทะเบียนนิสิต” หมายความวา หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียน นิสิตของ

วิทยาเขตหรือของมหาวิทยาลัย  
“งานรายวิชา” หมายความวา การเรียนรายวิชาท่ีกําหนดตามโครงสรางหลักสูตรซ่ึงไมรวม 

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.».2552

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“‡ªìπ√–∫∫ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–‡°‘¥º≈¥’μàÕπ‘ ‘μ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡¡“μ√∞“π°“√»÷°…“ Õ“»—¬Õ”π“®
μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 22(2)  ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2552 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë
5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2552 ®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ °“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.».2552é
    ¢âÕ 2 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È„™â·∑π¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ °“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.».2548 μ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª

·≈–„™â ”À√—∫π‘ ‘μ∫—≥±‘μ»÷°…“∑’Ë‡√‘Ë¡‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μà¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ ªï°“√»÷°…“ 2551 ‡ªìπμâπ‰ª
    ¢âÕ 3 °“√¥”‡π‘π°“√„¥Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ÷́Ëß¡‘‰¥â°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫π’È ·≈–¡‘‰¥â¡’¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ√–‡∫’¬∫Õ◊Ëπ„¥

°”Àπ¥‰«â „Àâπ”‡ πÕ ¿“«‘™“°“√æ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬°√≥’ ·≈–·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“„Àâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑√“∫„π‚Õ°“ ·√°∑’Ë¡’°“√ª√–™ÿ¡
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

    ¢âÕ 4 „Àâ¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.».2548 ¬—ß§ß¡’º≈∫—ß§—∫„™â°—∫π‘ ‘μ∫—≥±‘μ»÷°…“∑’Ë‡¢â“»÷°…“
°àÕπ¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ ªï°“√»÷°…“ 2551 ®π°«à“π‘ ‘μ¥—ß°≈à“«®– ”‡√Á®°“√»÷°…“À√◊Õæâπ®“° ¿“æπ‘ ‘μ

    ¢âÕ 5 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
ç à«πß“πé À¡“¬§«“¡«à“  à«πß“πμ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 9(4) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551
ç à«πß“π«‘™“°“√é À¡“¬§«“¡«à“  à«πß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬´÷Ëß¡’¿“√°‘®À≈—°¥â“π°“√®—¥°“√»÷°…“ μ“¡∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
çÕ∏‘°“√∫¥’é À¡“¬§«“¡«à“ Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
ç§≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√∑’Ë§≥∫¥’∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬·μàßμ—Èß®“°Õ“®“√¬åºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√
çÀ—«Àπâ“¿“§«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ À—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊ÕºŸâ∑’ËÀ—«Àπâ“ à«πß“π¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë≈—°…≥–‡¥’¬«°—∫À—«Àπâ“¿“§«‘™“
çÕ“®“√¬åª√–®”é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π„π¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë¡’Àπâ“∑’ËÀ≈—°∑“ß¥â“π°“√ Õπ·≈–«‘®—¬
çÕ“®“√¬åæ‘‡»…é À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈´÷Ëß¡‘‰¥â‡ªìπÕ“®“√¬åª√–®”¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∫º‘¥™Õ∫ Õπ·≈–
ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√“¬«‘™“ À√◊Õ∫“ß à«π¢Õß√“¬«‘™“ „πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
çÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“é À¡“¬§«“¡«à“ Õ“®“√¬åª√–®”∑’ËÀ—«Àπâ“ à«πß“π·μàßμ—Èß„Àâ‡ªìπÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“∑“ß«‘™“°“√¢Õßπ‘ ‘μ
çπ‘ ‘μé À¡“¬§«“¡«à“ π‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
çπ“¬∑–‡∫’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬·μàßμ—Èß„Àâ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ¢Õß«‘∑¬“‡¢μÀ√◊Õ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
çß“π∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μé À¡“¬§«“¡«à“ Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫°“√®—¥°“√»÷°…“·≈–∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ¢Õß«‘∑¬“‡¢μÀ√◊Õ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
ç°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ (Audit)é À¡“¬§«“¡«à“ °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ√«¡‡¢â“
„π®”π«πÀπà«¬°‘μ„π¿“§‡√’¬π·≈–®”π«πÀπà«¬°‘μμ“¡À≈—° Ÿμ√
ç°“√‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√π”√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√Õ◊Ëπ¡“‡∑’¬∫·≈–„™â·∑π√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëπ‘ ‘μ°”≈—ß»÷°…“
ç°“√√—∫‚Õπ√“¬«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√√—∫‚Õπ√“¬«‘™“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ¡“‡ªìπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëπ‘ ‘μ°”≈—ß»÷°…“
ç°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥åé À¡“¬§«“¡«à“ °“√π”ª√– ∫°“√≥å®“°ß“π∑’ËªØ‘∫—μ‘¡“‡∑’¬∫·≈–„™â·∑π√“¬«‘™“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
çß“π√“¬«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√‡√’¬π√“¬«‘™“∑’Ë°”Àπ¥μ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√´÷Ëß‰¡à√«¡«‘∑¬“π‘æπ∏å·≈–°“√§âπ§«â“Õ‘ √–
ç«‘∑¬“π‘æπ∏åé À¡“¬§«“¡«à“ √“¬ß“π∑“ß«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ‡√’¬∫‡√’¬ß¢÷Èπ®“°ß“π«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ‡ πÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√»÷°…“μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢
¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√¡À“∫—≥±‘μ À√◊ÕÀ≈—° Ÿμ√¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ ´÷Ëß‡√’¬°«à“¥ÿ…Æ’π‘æπ∏å
ç°“√§âπ§«â“Õ‘ √–é À¡“¬§«“¡«à“ °“√»÷°…“§âπ§«â“‚¥¬„™â°√–∫«π°“√«‘®—¬ ́ ÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈ß“π∑“ß«‘™“°“√∑’Ë‡√’¬°«à“√“¬ß“π°“√§âπ§«â“
Õ‘ √– À√◊Õ “√π‘æπ∏å À√◊Õ¿“§π‘æπ∏å ‡æ◊ËÕ‡ πÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√»÷°…“μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√¡À“∫—≥±‘μ

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
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 “วิทยานิพนธ” หมายความวา รายงานทางวิชาการที่นิสิตเรียบเรียงข้ึนจากงานวิจัย เพ่ือเสนอเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเรียกวาดุษฎี
นิพนธ 

“การคนควาอิสระ” หมายความวา การศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการวิจัยซึ่งกอใหเกิดผลงานทาง
วิชาการที่เรียกวารายงานการคนควาอิสระ หรือสารนิพนธ หรือภาคนิพนธ เพ่ือเสนอเปนสวนหนึ่ง        
ของการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรมหาบัณฑิต 

 “การเทียบโอนรายวิชา” หมายความวา การนํารายวิชาในหลักสูตรอ่ืนมาเทียบและใชแทน รายวิชา
ในหลักสูตรท่ีนิสิตกําลังศึกษา 

 “การรับโอนรายวิชา” หมายความวา การรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาเปน รายวิชา
ในหลักสูตรท่ีนิสิตกําลังศึกษา 

 “การเทียบประสบการณ” หมายความวา การนําประสบการณจากงานท่ีปฏิบัติมาเทียบ และ       
ใชแทนรายวิชาท่ีเก่ียวของ  

 “การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)” หมายความวา การลงทะเบียน       
เรียนรายวชิาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขาในจํานวนหนวยกิตในภาคเรียนและจํานวนหนวยกิตตามหลักสูตร 
 

หมวด ๑ 
การดําเนินการ 

 
ขอ ๖ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกวา “คณะอนุกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษานานาชาติ (Management Sub-Committee for International Graduate Programs)” 
ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธานกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิและประสบการณ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อีกจํานวนสามถึงหาคน
เปนกรรมการ  
 ใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดอีก 

ขอ ๗  คณะอนุกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษานานาชาติมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
๗.๑  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติดานการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
๗.๒  กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นานาชาติ 
๗.๓  กําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขและพิจารณาอนุมัติการพนสภาพนิสิต 
๗.๔  พิจารณาลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา รวมท้ังการใหทุนหรือการสนับสนุน

การศึกษาในลักษณะอื่น สําหรับนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
๗.๕  รายงานผลการดําเนินงานใหบัณฑิตวิทยาลัยและสภาวิชาการทราบอยางนอยปละสองคร้ัง 
๗.๖  เสนอรายช่ือนิสิตผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับนี้และตามที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษา 

เพ่ือขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตอสภาวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
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๗.๗  แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือดําเนินการอันอยูใน
อํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ 

๗.๘  ออกประกาศเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการตามขอบังคับนี้ 
๗.๙  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

ระบบการศึกษาและหลักสูตร 
 

ขอ ๘ การจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบง
ออกเปนภาคเรียนตนและภาคเรียนปลาย และอาจจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอนโดยถือเปนภาคเรียนหนึ่ง
ของปการศึกษาดวย 

ภาคเรียนตนและภาคเรียนปลายใหมีระยะเวลาเรียนและเวลาสอบไมนอยกวา ๑๘ สัปดาห       
โดยใหมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  

ภาคเรียนฤดูรอนใหมีจํานวนช่ัวโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงการเรียน         
ในภาคเรียนตนหรือภาคเรียนปลาย 

การนับระยะเวลาหน่ึงปการศึกษาใหนับชวงเวลาที่มีภาคเรียนตน ภาคเรียนปลาย และภาคเรียน 
ฤดูรอนตอเนื่องกัน 

ขอ ๙ หลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติกําหนดจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาตามเกณฑตอไปนี้ 
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายในชั้นเรียน ไมนอยกวาสัปดาหละ    

๑ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกปฏิบัติการหรือทดลอง ไมนอยกวาสัปดาหละ             

๒ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
๙.๓ รายวิชาการฝกงานหรือการศึกษาภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกงานหรือออกฝก ภาคสนาม  

ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต  
๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีรับมอบหมายท่ีใชเวลาทํา โครงงาน

หรือกิจกรรมนั้น ไมนอยกวาสัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต  
๙.๕ การคนควาอิสระหรือการทําวิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน    

สัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง ในภาคเรียนปกติ ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
ขอ ๑๐ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ แบงเปนระดับและแผนการศึกษา ดังนี้  

๑๐.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร         
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๓๖ 
หนวยกิต โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แผน คือ  

๑๐.๒.๑ แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้  
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(๑) แบบ ก๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดย
หลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพ่ิมเติมได โดยไมนับหนวยกิต  

(๒) แบบ ก๒ ทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษารายวิชา 
อีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  

๑๐.๒.๒ แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตองทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีรายวิชาท่ีเปนการคนควาอิสระสามถึงหกหนวยกิต 

๑๐.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  

๑๐.๔ หลักสูตรปริญญาเอก เนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง      
โดยจัดหลักสูตรการศึกษาเปน ๒ แบบ คือ  

 ๑๐.๔.๑ แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ        
ท่ีกอใหเกิดความรูใหม โดยหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชา
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมเติมได โดยไมนับหนวยกิต แผนการศึกษาแบบ ๑ แยกไดเปนสองแบบ 
ดังนี้  

แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา ตองทํา
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต  

 แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองทํา
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน  

๑๐.๔.๒ แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ท่ีมี
คุณภาพสูง กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้  

แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา       
ตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  

แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา     
ตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต  

ท้ังนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ ตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 

ขอ ๑๑  ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ กําหนดดังนี้  
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงใหใช

ระยะเวลาการศึกษา ไมเกิน ๓ ปการศึกษา  
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาโท ใหใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา  
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๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาดังนี้  
๑๑.๓.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๘ ปการศกึษา  
๑๑.๓.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก ใหใชระยะเวลาการศึกษาไมเกิน ๖ ปการศกึษา 
 

หมวด ๓ 
นิสิต 

 
ขอ ๑๒  การรับนิสิต ใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติกําหนด    

ซึ่งอาจใชวิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือรับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือโดยวิธีอื่น โดยรับจากผูมี
คุณสมบัติตอไปนี้ 

๑๒.๑ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาโท รับจากผูสําเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตอง
มีคณุสมบัติอื่นตามท่ีคณะอนุกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษานานาชาติกําหนด  

๑๒.๒ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง รับจากผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโท
หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามท่ี
คณะอนุกรรมการบรหิารบัณฑิตศึกษานานาชาติกําหนด  

๑๒.๓ นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก รับจากผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือจากผู สําเ ร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะอนุกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษานานาชาติกําหนด  

ขอ ๑๓  การข้ึนทะเบียนนิสิต ใหเปนไปตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ
กําหนด 

ผูท่ีคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติรับเขาเปนนิสิตแตไมสามารถมาขึ้นทะเบียน
เปนนิสิตตาม วันเวลาท่ีกําหนด เปนอันหมดสิทธิท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของให
คณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันท่ีกําหนดใหเปนวัน
รายงานตัว  

ผูไดรับคัดเลือกเขาเปนนิสิตจะขึ้นทะเบียนเปนนิสิตในหลักสูตร/สาขาวิชา เกินกวาหนึ่งหลักสูตร/
สาขาวิชาในปการศึกษาเดียวกันไมได  

ขอ ๑๔  การเปล่ียนระดับการศึกษา การเปล่ียนวิชาเอกหรือสาขาวิชา และการเปลี่ยนแผน  
การศึกษาใหคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติพิจารณาอนุมัติ  

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา
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ขอ ๑๕ นิสิตที่ประสงคจะลาออกหรือลาพักการเรียนใหย่ืนเร่ืองท่ีงานทะเบียนเพื่อเสนอประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติพิจารณาอนุมัติ 

หมวด ๔ 
คณาจารย 

 
ขอ ๑๖ ใหคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติพิจารณาแตงตั้งอาจารยระดับ

บัณฑิตศึกษาสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูและ
ความสามารถดานภาษาหรือดานอื่น ๆ  

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติตองมีคุณสมบัติตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตองมีผลงานทาง วิชาการท่ีไดรับ   
การตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 

ขอ ๑๗ สําหรับนิสิตแตละคน ใหคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติแตงตั้งผูมี
คุณสมบัติเปนอาจารยระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติคนหนึ่งหรือหลายคนเปน
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษาดังกลาวมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 

๑๗.๑ เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิต 
๑๗.๒ กําหนดแผนการศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ สําหรับนิสิต 
๑๗.๓ ติดตามประเมินความกาวหนาทางวิชาการของนิสิตเ พ่ือรายงานตอ

คณะกรรมการ บริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติพิจารณาเปนระยะ ๆ 
๑๗.๔ กํากับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเงื่อนไขการรับเขาศึกษา 

กรณีการรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข แลวสรุปความเห็นเสนอคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
นานาชาติพิจารณาตามเงื่อนไขเวลาสําหรับนิสิต 

๑๗.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่นท่ีคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติมอบหมาย 
 

 
หมวด ๕ 

ทะเบียนผลการศึกษา 
 

ขอ ๑๘  การลงทะเบียนรายวิชาและการลงทะเบียนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ การเพิ่ม
และการถอนรายวิชา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต การรับโอนรายวิชา การเทียบโอน
รายวิชา และการเทียบประสบการณ ใหเปนไปตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ
กําหนด 

ขอ ๑๙  ใหงานทะเบียนบันทึกและเก็บรักษารายการลงทะเบียนและผลการศึกษาไวใบแสดงผล
การเรียนของนิสิต รายการที่ไดบันทึกในใบแสดงผลการเรียนของนิสิตจะปรับปรุงแกไขไดดวยการอนุมัติ
ของคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
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ขอ ๒๐  ถาหลักสูตรไมกําหนดเปนอยางอื่น ใหประเมินผลการเรียนรายวิชาเปนระดับข้ัน และ 
ประเมินผลวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยใชสัญลักษณ ระดับข้ันและคาระดับข้ันใหเปนไปตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๑  การนับจํานวนหนวยกิต การคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย และการคํานวณคาระดับข้ัน
เฉล่ียสะสม ใหเปนไปตามระบบของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๖ 
การสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ ๒๒ ใหคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติจัดใหมีการประเมินความรู
ความสามารถของนิสิตเปนระยะ ๆ ท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถทางภาษา และ
ความสามารถทางวิชาการดานอ่ืน ๆ โดยอาจจัดในรูปการสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณเปนรายบุคคล 
หรือการประเมินในรูปแบบอ่ืน 

ขอ ๒๓  ในกรณีนิสิตตองทําวิทยานิพนธเม่ือนิสิตไดจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณซึ่งผานการ
ตรวจรับรองความถูกตองสมบูรณจากอาจารยท่ีปรึกษาแลว ใหคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
นานาชาติแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ” 
ประกอบดวยผูมีคุณสมบัติเปนผูสอบวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการจํานวนสามถึงหาคน ประธานกรรมการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีผลงานทางวิชาการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 
 กรรมการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธมีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและประเมินคุณภาพ
วิทยานิพนธ แลวเสนอความเห็นเปนลายลักษณอักษรโดยอิสระเปนรายบุคคลตอประธานกรรมการ
ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ 

ขอ ๒๔  ใหประธานกรรมการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธรวบรวมและประมวลความเห็นของ
กรรมการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ แลวสรุปผลพรอมเสนอความเห็นตอคณะอนุกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษานานาชาติเพ่ืออนุมัติผลการประเมิน 
 ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธใหใชสัญลักษณตามระบบของมหาวิทยาลัยและตองได        
ผลการประเมินไมต่ํากวาระดับ P (ผาน หรือ Pass) จึงจะสามารถใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาได 

ขอ ๒๕  นิสิตตองดําเนินการใหผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกซึ่งเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาการ
นั้นรวมกล่ันกรองกอนตีพิมพ จึงจะสามารถขอสําเร็จการศึกษาได 

ขอ ๒๖  สําหรับรายวิชาการคนควาอิสระในหลักสูตรปริญญาโทแผน ข ใหใชขอ ๒๓ ถึงขอ ๒๕ 
โดยอนุโลม แตใหสามารถเผยแพรรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระดวย
การเสนอตอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ไดดวย 
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ขอ ๒๗  ใหคณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติพิจารณานํารายช่ือนิสิตซึ่งได
ดําเนินงานครบถวนตามหลักสูตรและสอดคลองกับเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้เสนอ
ตอสภาวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
 

                                                                                                         
(ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา)  
      นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  
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§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

150
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ (Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬
ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π
æ.».‹ ÚıÙ¯

¢âÕ Ú Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π ¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/ Ÿ≠À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา

( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ) พ.ศ.๒๕๕๖

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 181

150
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ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
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√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 151

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

                                                 (≈ß™◊ËÕ)           ®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“
(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

	 	 เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา	มีเอกภาพ	ความคล่องตัวย่ิงขึ้น	จึงเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ	ว่าด้วย	การศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา	อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๒๒	(๒)

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๕๑	สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งท่ี	๖/๒๕๕๖	เมื่อวันที่	๑๕	มิถุนายน

๒๕๕๖	จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้	

	 	 ข้อ	๑	ข้อบังคับน้ีเรียกว่า	“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ	ว่าด้วย	การศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา	(	แก้ไขเพ่ิมเติม

ฉบับที่	๑)	พ.ศ.	๒๕๕๖”

	 	 ข้อ	๒	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

	 	 ข้อ	๓	ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

	 	 ข้อ	๔	ให้ยกเลิกความในข้อ	๖	แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ	ว่าด้วย	การศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ศ.	๒๕๕๕	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	

	 	 “ข้อ	๖	ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหน่ึง	เรียกว่า	“คณะอนุกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษานานาชาติ	(Management

Sub-Committee	for	International	Graduate	Programs)”	ประกอบด้วย	บุคคลที่อธิการบดีแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ	คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยและผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

อีกจ�านวนสามถึงห้าคนเป็นกรรมการ

	 	 ให้อธิการบดีแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ	และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีก”

	 	 	 	 															ประกาศ	ณ	วันที่	๑๕	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559212



คู่มือการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 209

คู่มือการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556208

¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬ °“√„™â§√ÿ¬«‘∑¬∞“π– ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π– ·≈–§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß

æ.». ÚııÒ

‡æ◊ËÕÕπÿ«—μ√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ı˘ «√√§ “¡ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ‡°’Ë¬«°—∫‡ß◊ËÕπ‰¢·≈–‚Õ°“ 
°“√„™â§√ÿ¬«‘∑¬∞“π– ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π– ·≈–§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ(Ú) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡
§√—Èß∑’Ë ÒÒ/ÚııÒ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú ∏—π«“§¡ æ.».ÚııÒ ®÷ß¡’¡μ‘ÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò  ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ °“√„™â§√ÿ¬«‘∑¬∞“π– ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π– ·≈–§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß æ.».ÚııÒé
¢âÕ Ú  „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’Èμ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ Û  „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
ç¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
ç ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
ç§√ÿ¬«‘∑¬∞“π–é À¡“¬§«“¡«à“ §√ÿ¬«‘∑¬∞“π–μ“¡§«“¡„πª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß §√ÿ¬«‘∑¬∞“π– ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π– ·≈–§√ÿ¬

ª√–®”μ”·Àπàß æ.». ÚııÒ
ç‡¢Á¡«‘∑¬∞“π–é À¡“¬§«“¡«à“ ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π–μ“¡§«“¡„πª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß §√ÿ¬«‘∑¬∞“π– ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π– ·≈–§√ÿ¬

ª√–®”μ”·Àπàß æ.».ÚııÒ
ç§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàßé À¡“¬§«“¡«à“ §√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàßπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ §√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

§√ÿ¬ª√–®”μ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√ À√◊Õ§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß§≥“®“√¬åμ“¡§«“¡„πª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß §√ÿ¬«‘∑¬∞“π– ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π– ·≈–
§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß æ.».ÚııÒ

çºŸâ∫√‘À“√é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ¥”√ßμ”·ÀπàßÕ∏‘°“√∫¥’ √ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«πß“πμ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ˘(Ù) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ

ç§≥“®“√¬åé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ¥”√ßμ”·Àπàß»“ μ√“®“√¬å √Õß»“ μ√“®“√¬å ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å À√◊Õ Õ“®“√¬å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ Ù ºŸâ¡’ ‘∑∏‘‰¥â§√ÿ¬«‘∑¬∞“π–·≈–‡¢Á¡«‘∑¬∞“π– ¢—Èπª√‘≠≠“μ√’ ª√‘≠≠“‚∑À√◊Õª√‘≠≠“‡Õ°¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰¥â·°à ºŸâ∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

Õπÿ¡—μ‘„Àâ ”‡√Á®°“√»÷°…“·≈–‰¥â√—∫ª√‘≠≠“μ√’ ª√‘≠≠“‚∑ À√◊Õª√‘≠≠“‡Õ° ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ μ“¡·μà°√≥’
ºŸâ‰¥â»÷°…“§√∫μ“¡À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“μ√’ ª√‘≠≠“‚∑ À√◊Õª√‘≠≠“‡Õ° ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–‰¥â¬◊Ëπ‡√◊ËÕß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“μàÕ

¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈â« Õ“®„™â§√ÿ¬«‘∑¬∞“π–·≈–‡¢Á¡«‘∑¬∞“π–∑’Ëμ√ß°—∫À≈—° Ÿμ√∑’Ë»÷°…“  ”À√—∫°“√∂à“¬¿“æ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫‡Õ° “√°“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“‰¥â
¢âÕ ı  ºŸâ¡’ ‘∑∏‘„™â§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàßπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ §√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ §√ÿ¬ª√–®”μ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√

À√◊Õ§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß§≥“®“√¬å ‰¥â·°à ºŸâ¥”√ßμ”·Àπàßπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ °√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ºŸâ∫√‘À“√ À√◊Õ§≥“®“√¬å¢Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬μ“¡·μà°√≥’

¢âÕ ˆ  „ÀâºŸâ¡’ ‘∑∏‘„™â§√ÿ¬«‘∑¬∞“π–À√◊Õ§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬  «¡§√ÿ¬«‘∑¬∞“π–À√◊Õ§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß∑—∫‡§√◊ËÕß·∫∫
À√◊Õ‡§√◊ËÕß·μàß°“¬∑’Ë ÿ¿“æ„πß“πæ‘∏’∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥À√◊Õß“πæ‘∏’Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’°”Àπ¥°“√„Àâ «¡§√ÿ¬«‘∑¬∞“π–À√◊Õ§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß
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