หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชามวยไทย
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย
ภาษาอังกฤษ
Master of Arts Program in Muaythai
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มวยไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ศศ.ม. (มวยไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Arts (Muaythai)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.A. (Muaythai)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
42 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโทในการเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

3

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 คณะกรรมการประจาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย อนุมัติ/เห็นชอบวัน
หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
6.2 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบวันหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่
9/2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
6.3 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
6.4 กาหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชามวยไทย ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน
8.2 คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
8.3 เป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยในศูนย์ฝึกกีฬามวยไทย
8.4 ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการทางด้านกีฬา และนันทนาการ
8.5 ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านมวยไทย
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9. ชื่อ–นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ
ศศ.ด.
ศศ.ม.
วท.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
ค.บ.
ศศ.ด.
M.A.

1

นายสาราญ สุขแสวง
X-XXXX-XXXXX-XX-X

อาจารย์

2.

นางรุ่งอรุณ สุทธิพงษ์
X-XXXX-XXXXX-XX-X

อาจารย์

3.

นายประไพร จันทะบัณฑิต
X-XXXX-XXXXX-XX-X

อาจารย์

วิชาเอก/สาขาวิชา

มวยไทยศึกษา
มวยไทยศึกษา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มวยไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พลศึกษา
มวยไทยศึกษา
Master of Teaching
Chinese to Speakers
of Other Languages
ศศ.บ. ภาษาจีน

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Xiamen University of China

2559
2553
2551
2557
2539
2527
2560
2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มวยไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ด้านวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาไทยที่ สร้างความมั่นคงให้ชาติ
ดังนั้น หลักสูตรมวยไทยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในการวิจัย ส่งเสริมเผยแพร่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมวยไทย สามารถบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนามวยไทย
สามารถบริหารการจัดการมวยไทยเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
1.2 ความสาคัญ
เป็นที่ยอมรับกันว่ามวยไทยเป็นศิลปะประจาชาติไทยที่ชนชาติไทยได้สืบทอดกันมาจนถึง
ปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยในการปกป้องบ้านเมืองพร้อมทั้งเป็นภูมิปัญญาของคน
ไทยที่สามารถสร้างให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมจึงถือได้ว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มีคุณค่า ตลอดจน
ช่วยสร้างทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งต่อภูมิปัญญาได้เป็นอย่างมีปณิธาน ดังนั้น
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยสร้างมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถ
ในการวิจั ย ที่อนุ รั กษ์ ส่ งเสริ ม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านมวยไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมวยไทยสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถบูรณาการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนามวยไทยได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความสามารถด้านการบริหาร
จั ดการมวยไทยเพื่อธุ ร กิ จ และการท่องเที่ ยวได้อ ย่า งมีป ระสิ ทธิ ผ ลโดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การเรี ยนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาครูมวยไทยศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อสร้างมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในการวิจัยที่อนุรักษ์
ส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านมวยไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1.3.2 เพื่อให้มหาบัณฑิตสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมวยไทยสู่สาธารณชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1.3.3 เพื่อให้มหาบัณฑิตสามารถบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬามาพัฒนามวยไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1.3.4 เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถด้านการบริหารจัดการมวยไทยเพื่อธุรกิจและ
การท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจั ด การศึ ก ษา ใช้ ร ะบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียน 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคเรียน 2 เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
2.1.1 ระยะเวลาในการศึกษา ให้ใช้เวลาในการศึกษาระหว่าง 2 - 5 ปีการศึกษาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ในหมวด 1 ว่าด้วย ระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตร
2.1.2 การวัดผลและสาเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 5 การสอบและประเมินผลการศึกษา
(ภาคผนวก ข) และตามประกาศกรทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ค)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ก.พ. รับรอง
2.2.2 มีประสบการณ์หรือมีความสนใจเกี่ยวกับมวยไทย
2.2.3 ถ้าหากคุณสมบัติอื่น ให้ อยู่ในดุล พินิจของกรรมการผู้ รับผิ ดชอบหลักสูต รเป็น ผู้
พิจารณารับเข้าเรียนได้
2.2.4 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
2.3.1 คัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบข้อเขียน
2.3.2 ผ่านการตรวจสอบสุขภาพ
2.3.3 คัดเลือกนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์
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2.4 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทชั้นปีที่
1
2
จานวนนักศึกษาที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา

2560
25
-

ปีการศึกษา
2561 2562
25
25
25
25
25

2563
25
25
25

2564
25
25
25

รวม
125
100
75

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
การเทีย บโอนหน่ ว ยกิ ต ให้ เ ป็น ไปตามข้อ บัง คั บมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ หมู่บ้ า นจอมบึ ง
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 3 การลงทะเบียนวิชาเรียน การเทียบ
โอนหน่วยกิต และการเปลี่ยนแปลงสาขาวชา (ภาคผนวก ข)

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
มีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชา และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
21 หน่วยกิต
2.1) บังคับ
18 หน่วยกิต
2.2) วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน (ที่ไม่นับหน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์
ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขากาหนด โดยพิจารณาจาก
ผลการสอบ ผู้ที่คะแนนต่ากว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ (ไม่นับเป็นหน่วยกิต)
GD61001 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
GD61002 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
หมวดวิชาพื้นฐาน บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
MT63101 สถิติและวิธีวิทยาการวิจัย
3(2-2-5)
MT63102 สมรรถนะครูมวยไทย
3(2-2-5)
MT63103 ปรัชญาด้านศาสตร์และศิลป์มวยไทย
3(2-2-5)
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หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
วิชาบังคับ เรียน 18 หน่วยกิต
MT63201 มวยโบราณ
MT63202 นวัตกรรมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทย
MT63203 วิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับมวยไทย
MT63204 สัมมนามวยไทย
MT63205 ทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยขั้นสูง
MT63206 การบริหารจัดการธุรกิจมวยไทยและการท่องเที่ยว

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
MT63301 ภาษาอังกฤษสาหรับการสอนมวยไทย
MT63302 ภาษาจีนกลางสาหรับการสอนมวยไทย

3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิทยานิพนธ์
MT63401 วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
MT63101
MT63203
MT63201
MT63102
MT63204
MT63103
MT63205
MT63206
MT63202
MTxxxxx
GD61002
GD61001

ชื่อวิชา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
สถิติและวิธีวิทยาการวิจัย
วิทยาศาสตร์การกีฬาสาหรับมวยไทย
มวยโบราณ
สมรรถนะครูมวยไทย
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
สัมมนามวยไทย
ปรัชญาด้านศาสตร์และศิลป์มวยไทย
ทักษะและเทคนิคการสอนมวยไทยขั้นสูง
การบริหารจัดการธุรกิจมวยไทยและการท่องเที่ยว
รวม
ปีที่ 1 (ภาคฤดูร้อน)
นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมวยไทย
(วิชาเลือก)
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12
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รหัสวิชา
MT63101
MT63101

ชื่อวิชา
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
วิทยานิพนธ์
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
วิทยานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
6
6
6
6
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1.

2.
3.

4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายสาราญ สุขแสวง
5-3203-00052-67-5

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

นางรุ่งอรุณ สุทธิพงษ์
3-1020-02217-28-2

อาจารย์

นายประไพร จันทะบัณฑิต
1-3399-00076-33-3

อาจารย์

นายแสวง วิทยพิทักษ์
3-1904-00166-59-7

อาจารย์

นายชาญชัย ยมดิษฐ์
3-8601-00013-33-1

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

คุณวุฒิ

วิชาเอก/สาขาวิชา

ศศ.ด.
ศศ.ม.
วท.บ.
ศศ.ด.
วท.ม.
ค.บ.
ศศ.ด.
M.A.

มวยไทยศึกษา
มวยไทยศึกษา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
มวยไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
พลศึกษา
มวยไทยศึกษา
Master of Teaching Chinese
to Speakers of Other
Languages
ภาษาจีน
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พัฒนศึกษาศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
พื้นฐานการศึกษา
ภาษาไทย

ศศ.บ.
ค.ด.
ค.ม.
ก.ศ.บ.
ค.ด.
รป.ม.
ค.ม.
ก.ศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Xiamen University of China
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร มหาสารคาม

ปี พ.ศ.
2559
2553
2551
2557
2539
2527
2560
2554
2552
2547
2536
2522
2540
2548
2528
2524

ภาระงานสอน/ชม.
ปีการศึกษา
2560 2561 2562
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

18
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4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
4.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาทุกคนในสาขาต้องทาวิจัยที่สามารถนาไปพัฒ าการจัดการศึกษาหรืองานตามที่
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิ ทธิผล โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรม
บริ ห ารหลั กสู ตร เพื่อเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการศึกษา ทั้งนี้ยึดตามข้อบังคับของมหาวิทยาลั ยราชถัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในหมวด 5 การสอบและ
ประเมินผลการศึกษา
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาทุกคนในสาขาต้องเรียนวิช าสัมพันธ์ รายวิชาเพาะด้าน ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร ต้องสอบข้อเขียน มีโดยจะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับดีขึ้นไปการศึกษา
4.3 ช่วงเวลา
กาหนดระยะเวลาการทาวิท ายิพนธ์ตามข้องบังคับ มหาวิทยาลัยราชถัฏหมู่บ้านจอมบึง
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ในหมวด 3
4.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (2) 12 หน่วยกิต
4.5 การเตรียมการ
4.5.1 มอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
4.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
และประเมินผลเป็นรายบุคคล
4.5.3 นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและประเมินผลรายบุคคล
4.5.4 นักศึกษานาผลการศึกษาปากเปล่าจากคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะและประเมินผล
4.6 กระบวนการประเมินผล
4.6.1 การกาหนดเกณฑ์/มาตราฐานการประเมินผล เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชถัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
4.6.2 นั กศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรั บการประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าซึ่งเข้าร่วมฟังการนาเสนอผลการศึกษา
4.6.3 ผู้ ป ระสานงานรายวิช านาคะแนนทุกส่ ว นเสนอขอความเห็ นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
สาขาวิช าได้กาหนดให้ นั กศึ กษาจะต้อ งทาวิ จัยในชั้นเรียน ในขณะฝึ ก ปฏิบัติ การสอนใน
สถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 เรื่อง เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยจัดทาเป็นรายบุคคล
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อการทาวิจัยในชั้นเรียนสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา เป็นหัวข้อที่นักศึกษา
สนใจตามกรอบที่สาขากาหนด ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย ในระยะเวลาที่กาหนดภายใต้การดูแล
ของผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ และมีการนาเสนอรายงานการวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.1.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและทาวิจั ยในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นได้
5.1.2 มีทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชา
5.1.3 มีทักษะการทางานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสารและปรับตัวในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้
5.3 ช่วงเวลา
2 ปี
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการจัดรายวิชา การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับมวยไทย การวิจัยทางการศึกษาให้
นักศึกษาได้เรี ยน/การจั ดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย โดยมีอาจารย์ประจาสาขาวิช ามวยไทยศึกษาให้
คาแนะนา ช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติการวิจัย
5.2.2 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่การเข้าเรียนในปี การศึกษาแรก เพื่อให้ความรู้ด้าน
การวิจัยและพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีกระบวนการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบ เรื่อง กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผล
สัมฤทธ์ โดยให้มีการทวนสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาด้วยการ
ตรวจสอบผลการเรียนในแต่ละรายวิชา และผลการเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา โดยสารวจการมี
งานทา การเลื่อนตาแหน่งงานที่สูงขึ้น และการนาวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่ในแหล่งต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตและรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3.3 ผ่ านการสอบประมวลผลการเรียนด้านคอมพิว เตอร์ และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ผ่านการข้อเขียนสอบประมวลผลการเรียนรู้ด้านมวยไทย ตามเกณฑ์ที่สาขากาหนด
3.5 ผ่านการสอบข้อเขียนประมวลผลการเรียนรู้
3.6 ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding)
3.8 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย

