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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/สํานัก  คณะพลศึกษา 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

      รหสัหลักสูตร 25520091107861 

  ชื่อหลักสูตร   

  ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ  

       ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Sport and Leisure Management 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) 

      ชื่อยอ: ปร.ด. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) 

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Sport and Leisure Management) 

       ชื่อยอ: Ph.D. (Sport and Leisure Management) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถามี) 

    - 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 55 หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

       หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป             

    5.2  ภาษาที่ใช 

          ใชภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน สวนเอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรับเขาศึกษา 

  รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
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 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  

 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

กีฬาและนันทนาการ พ.ศ. 2556)  โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนีใ้นภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 

ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่

3/2561 เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 

 ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที ่4/2561 เมื่อวันที่ 24 เดือน 

เมษายน พ.ศ.2561 

 ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่..........................  

เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ในปการศึกษา 2563 

8.  อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 สามารถประกอบอาชีพในสาขาการกีฬาและนันทนาการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน วิชาชีพที่

เก่ียวของกับสาขาการกีฬาและนันทนาการ อื่น ๆ เชน 

  8.1 นักวิชาการกีฬาและนันทนาการในสถาบันการศึกษาตางๆ 

  8.2 นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผนและพัฒนากลยุทธ เก่ียวกับกีฬาและนันทนาการในองคกรกีฬา

และนันทนาการ 

  8.3 ผูประกอบการธุรกิจดานงานบริการกีฬาและนันทนาการ 

      8.4 ผูบริหารองคกรกีฬาและนันทนาการ 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับท่ี 
 

รายชื่อคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพงษชัย 

รองขันแกว 

ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), 2545 

วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548 

ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

xxxxxxxxxxxxx 
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ลําดับท่ี 
 

รายชื่อคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถนอมศักดิ ์

เสนาคํา 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา), 2536 

วท.ม. (เวชศาสตรการกีฬา), 2541 

D.S.M. (Sport Management), 

2551 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

United States Sports 

Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อาจารย ดร.สราวุธ ชัยวชิิต ศศ.บ. (พลศึกษา), 2547 

กจ.ม. (การจัดการ), 2550 

วท.ม. (นันทนาการ), 2552 

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเทีย่ว), 2557 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปจจุบันนั้น เกิดตลาดใหมมีบทบาทสูงข้ึน ตลาดการเงนิโลกไร

พรมแดน การเปดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังป 2558  รูปแบบการคามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูการคา

เสรีเฉพาะกลุมมากขึ้นและมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายข้ึน การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเปนกุญแจสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอมและเปลี่ยนวิถีการ

ดํารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทย มีอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่มากขึ้น โครงสรางเศรษฐกิจเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 

รวมทั้งมีการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 เพ่ือมุงสู “ความมัน่คง มั่งคั่งและยั่งยนื 

(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่12 พ.ศ. 2560 - 2564) นอกจากนี้แผนพัฒนาการกีฬา

แหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการกําหนดยุทธศาสตรใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกําหนดยุทธศาตรที่ 4 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

กีฬาเพ่ือเปนสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มุงพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร 

สามารถสรางมูลคาเพ่ิม และสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการสนับสนุนการทําธุรกิจที่เก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมการกีฬา อาทิ ธุรกิจการผลิตเสื้อผาและอุปกรณกีฬา ธุรกิจเพ่ือการบริการเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจ

การจัดกิจกรรมการแขงขันตางๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับพรอมทั้งมุงพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

กีฬา และจัดตั้งเมืองกีฬา เพื่อใหประเทศไทยเปนศนูยกลางดานการกีฬาของภูมิภาค โดยมีแนวทางที่สําคัญ 
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ไดแก 1) การสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 2) การพัฒนาการกีฬาเพื่อการทองเที่ยวและ

นันทนาการ (Sport Tourism) จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 

และยุทธศาสตรของประเทศในดานกีฬาและนันทนาการ ทําใหประเทศไทยมีความตองการผูเชี่ยวชาญทางการ

จัดการกีฬาและนันทนาการที่มีทั้งความสามารถ ความรอบรูและสามารถออกไปรับใชสังคมและสอดคลองกับ

ความจําเปนในปจจุบนั สังคมตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ  

มีคุณวุฒิที่เพ่ิมสูงขึ้น และตอบสนองความตองการของสโมสร สมาคมกีฬาตางๆ และองคกรและหนวยงาน

บริการนันทนาการและการใชเวลาวางในประเทศไทย จึงไดปรับปรุงหลักสูตรการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

พ.ศ.2561 โดยนอกจากจะใหความสําคัญกับองคความรู การประยุกตใชแลว ยังเนนในดานคุณธรรม และ

จริยธรรมในวิชาชีพมากขึ้น ดวย ทั้งนี้พ่ือสนองตอบตอความตองการของสังคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

ประเทศชาติ 

   

  11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหรือ 

สรางหลักสูตรใหมใหตามเกณฑมาตรฐานที่เก่ียวของ สอดคลองกับความจําเปนในปจจุบันที่สังคมตองการ

บุคลากรวิชาชีพการจัดการทางการกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยวที่มีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ มีคุณวุฒิที่เพ่ิมสูงขึน้ ดังนัน คณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระหนาที่ที่เปนหนวยงาน

ที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพการกีฬานันทนาการและการทองเที่ยว จึงจําเปนตองดําเนินการจัดใหมีการศึกษาใน

วิชาชีพดังกลาว เพ่ือสรางความกาวหนาใหกับบุคลากรในวิชาชีพ และพัฒนาสู “แรงงาน 4.0” ที่มีความรูและ

ทักษะสูง การพัฒนาทักษะและอาชีพ เปนประเด็นที่สาคัญ เพ่ือรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษที ่21 ตาม

กรอบยุทธศาสตร “National Brain Power Development” เพ่ือพัฒนาและยกระดับแรงงานที่มีความรูและ

ทักษะสูงที่ชัดเจน ซึ่งจะเปนองคประกอบสาคัญของการยกระดับผลิตภาพของประเทศ จะสงผลตอการ

ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในที่สุด และมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ 

ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งไดอธิบายไวใน ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศและตอยอด

เพ่ือความสําเร็จในระดับอาชีพการพัฒนาบุคลากรการกีฬาอยางเปนระบบและมีมาตรฐานสากล เพ่ือการ

พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศและการอาชีพอยางยั่งยืน และยทุธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาองคความรูและ

นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการกีฬา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาทั้งใน

สวนกลาง ภูมิภาคและระดับทองถิ่น พัฒนาและการสรางเครือขายองคความรูและนวัตกรรมทางการกีฬา 

สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูทางการกีฬา เพื่อนําไปพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพ

ของประชาชน และแผนพัฒนานันทนาการแหงชาต ิฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-

2559) ในแผนพัฒนานันทนาการแหงชาติ มุงเนนการพัฒนาบุคลากรในการจัดการบริการใหเขาสูระดับ

มาตรฐานสากล จากความสําคัญดังกลาว คณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระ หนาที่ในการพัฒนาบุคลากรที่จะ

เปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกตางๆเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงไดปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎบีัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยใหความสําคัญกับการ
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จัดระบบการศึกษาและพัฒนาสู “แรงงาน 4.0” ที่มีความรูและทักษะสูง การพัฒนาทักษะและอาชีพ เปน

ประเดน็ที่สําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาต ิและรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษทีม่ี

ศักยภาพในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความคิดสรางสรรคใฝเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม

เสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา พรอมท่ีจะอยูไดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตอไป 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

   การพัฒนาหลกัสูตรมุงเนนคุณภาพทางวิชาการใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสาขาวิชา

ตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับการเขาสู 

ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนพัฒนาหลกัสูตรใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ แผน

นันทนาการแหงชาติ การจัดการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจึงตองพัฒนาผูเรียนใหมีองคความรูและสามารถ

นําไปปฏิบัติไดและมีความสามารถในการแขงขันกับตลาดแรงงานท่ีมีการแขงขันกันมากข้ึน และสามารถจัด

การศกึษาเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศได จากการทําวิจัยของหลักสูตรเรื่องการประเมินความตองการ

จําเปนดานการจัดการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ พบวา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของ

สังคม การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการทํางานของการจัดการกีฬาและนันทนาการที่มีความทันสมัย สอด

รับกบัการอยูในประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพดานการจัดการกีฬาและนันทนาการ ดวย

เหตุดังกลาวคณะพลศึกษาเปนหนวยงานท่ีผลิตบุคลากรดานการจัดการกีฬาและนันทนาการ จึงตองดําเนินการ

พัฒนารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ และผลิตบุคลากรดานการ

จัดการกีฬาและนันทนาการ ใหทันตอยุคสมัยและเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม แผนงานดานตางๆ ของประเทศ และความตองการของสังคมในปจจุบันและอนาคต 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

   ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีผลตอทิศ

ทางการกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงเนนผลิตใหบัณฑิตมีคุณภาพดานวิชาการใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

และสาขาวชิา มีศักยภาพในการทําวิจัย โดยคาํนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และการนําผลการวิจัยไปใชในการ

พัฒนาสังคม เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปดสอนให 

  ไมมี 

13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

        ไมมี 
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13.3 การบริหารจัดการ 

      บริหารจัดการหลักสูตรโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬา

และนันทนาการ คณะพลศกึษา 

 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  1.1  ปรัชญา 

การจัดการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน 

     1.2   ความสําคัญ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปจจุบันนั้น เกิดตลาดเกิดใหมมีบทบาทสูงข้ึน ตลาดการเงินโลกไร 

พรมแดน เกิดการเปดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังป 2558 รวมทั้งมีการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู

ประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยนื” โดยมุงเนนพัฒนาสู “แรงงาน 4.0” ที่มีความรูและ

ทักษะสูง การพัฒนาทักษะและอาชีพ เปนประเด็นที่สาคัญ เพ่ือรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษที ่21 ตาม

กรอบยุทธศาสตร “National Brain Power Development” เพ่ือพัฒนาและยกระดับแรงงานที่มีความรูและ

ทักษะสูงที่ชัดเจน ซึ่งจะเปนองคประกอบสาคัญของการยกระดับผลิตภาพของประเทศ ประกอบกับ 

แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาอุตสาหกรรม

การกีฬาเพ่ือเปนสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ มุงพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร 

สามารถสรางมูลคาเพ่ิม และสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับพรอมทั้งมุงพัฒนา ให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการกีฬาของภูมิภาค การสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา และการ

พัฒนาการกีฬาเพื่อการทองเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2560-

2564)  แผนพัฒนานันทนาการแหงชาต ิฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) ก็

มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทางดานการจัดการกีฬาและนันทนาการใหมีมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

ทางดานการจัดการกีฬาและนันทนาการอยางยั่งยืน จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจในปจจุบัน และยุทธศาสตรของประเทศในดานกีฬาและนันทนาการ ทําใหประเทศไทยมีความ

ตองการผูเชี่ยวชาญทางการจัดการกีฬาและนันทนาการที่มีทั้งความสามารถ ความรอบรูและสามารถออกไปรับ

ใชสังคมและสอดคลองกับความจําเปนในปจจุบันท่ีสังคมตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ มีคุณวุฒทิี่เพ่ิมสูงขึ้น และตอบสนองความตองการของสโมสร สมาคมกีฬาตางๆ 

และองคกรและหนวยงานบริการนันทนาการและการใชเวลาวางในประเทศไทย การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จึงตองพัฒนาหลักสูตรใหสมารถผลิตผูเชี่ยวชาญ ผูนําทางวชิาการ ในสาขาของ

การจัดการกีฬาและนันทนาการสูสังคมที่มีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการและการเปลีย่นแปลงของเศ

ราฐกิจ สังคมในปจจุบัน นอกจากนี้ตองเปนผูที่มีคณุลักษณะมีจรรยาบรรณ มีวุฒิภาวะ สามารถจัดระบบการ
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คิด วิเคราะห สังเคราะห รอบรูและเทาทันกับความกาวหนาทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และมี

เครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

     1.3 วัตถุประสงค 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต 

ดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

  1.3.1. มีความรูในศาสตรและสามารถเปนผูนําทางการกีฬาและนันทนาการ 

          1.3.2. สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูทางการกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงและ

บูรณาการเขากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สามารถออกไปรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ศักยภาพสอดคลองกับความตองการของสังคมในปจจุบัน 

 1.3.3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

เปนผูนําและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ มคีุณธรรม จริยธรรม มหีลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รวมทั้ง

พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพฒันา/ 

แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ตัวบงชี้ 

1. การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ

นันทนาการ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 

1. นําขอมูลประเมินผลการดําเนินงาน มคอ. 

7 มาเปนขอมูลในการปรับปรุง 

2. นําสรุปรายงานวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ

ความตองการของตลาดแรงงานและ

สถานการณภายนอกที่มีผลกระทบตอ    

การผลิตบณัฑิต 

1. การไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลยัและการไดรับรองหลกัสูตร

จาก สกอ. 

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ. 2561 

3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

2. การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูและสื่อการเรียนการสอน

ใหมีความทันสมัย  

ปรับปรุงการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู

และสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย 

และสนบัสนุนการเรยีนการสอนไดอยาง

แทจริง 

อุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา ตําราซ

ฐานขอมูล หองเรียน หองรับรองคณาจารย

และนิสติระดับบณัฑิตไดรบั   การปรับปรุง

เหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย 

3. การเพ่ิมสมรรถนะดานการใช

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการใน

การจัดการเรยีนการสอน 

1. สนับสนุนใหเพ่ิมสมรรถนะดานการใช

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการในการจัดการ

เรียนการสอนในแตละรายวิชาดวยบทความ

วิจัย บทความวิชาการ สื่อและเนื้อหา

ภาษาอังกฤษ ใหกับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา

2. สนับสนุนใหนิสติเผยแพรผลงานวิชาการ

ตางๆ เปนภาษาอังกฤษ3. สนับสนุนใหนิสิต

เขารวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

1. คาเฉลี่ยของจํานวนนิสติในแตละรุนที่

ผานการทดสอบภาษาอังกฤษในแตละป

การศึกษา 

2. จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการ

เผยแพรเปนภาษาอังกฤษ 

3. จํานวนนิสิตในการเขารวมประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ
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แผนพฒันา/ 

แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ตัวบงชี้ 

4. การพัฒนางานวิจัยและการ

เผยแพรผลงานวิจยัของนิสิต 

1. สนับสนุนงานวิจัยในประเด็นท่ีทันสมัย

และสอดคลองกับสาขาวิชาการจัดการกีฬา

และนันทนาการ 

 2. สนับสนุนใหนิสิตตีพิมพบทความวิจัยใน

วารสารระดับนานาชาติ และการนําเสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  

1. จํานวนปริญญานิพนธ 

2. จํานวนบทความวิจัยในวารสารระดับ

นานาชาติ และการนําเสนอผลงานวิชาการ

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

5. พัฒนาบุคลากร 1. สงเสรมิอาจารยประจําหลักสูตรใหเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการที่สูงข้ึน 

2. สงเสรมิเรื่องการตีพิมพบทความวจิัยและ

บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

ของอาจารยประจาํหลักสูตร 

3. เพ่ิมจํานวนบทความของอาจารยประจํา

หลักสตูรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสตูร 

4. สงเสรมิใหอาจารยประจาํหลักสูตร 

ขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมี

ตําแหนงทางวชิาการที่สูงข้ึน 

2. จํานวนบทความวิจัยและบทความ

วิชาการในวารสารระดับนานาชาตขิอง

อาจารยประจําหลักสตูร 

3. จํานวนบทความของอาจารยประจํา

หลักสตูรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสตูร 

4. จํานวนทุนวิจัยจากภายนอก

มหาวิทยาลยั 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1  ระบบ 

          เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2559  

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   

   เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

   1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

          เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

     2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 

  ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
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 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1 เปนผูมีคณุสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

  2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา 

นันทนาการ การจัดการนันทนาการ การจัดการกีฬาและนันทนาการ หรือสาขาที่เก่ียวของอ่ืนๆ ในกรณี 

ที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ จะตองเปนมหาวิทยาลัยที ่ก.พ. รับรอง หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

     2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

  นิสิตที่เขามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปญหาดานการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองคนควาและ

พ่ึงพาตนเอง ความรูพืน้ฐานภาษาอังกฤษ ความรูในการอานวิเคราะหและสังเคราะหบทความวิจัยใน

วารสารวิชาการนานาชาติ 

    2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะพลศึกษามีวิธีการดําเนินการชวยเหลืออยางเปนระบบ 

ดังตอไปนี้ 

  2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศสําหรับบัณฑิตแรกเขาเพ่ือใหเขาใจระบบการเรียนระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

 2.4.2 มีโครงการเตรียมความพรอมนิสิตศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร  

  2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

  2.4.3 กําหนดใหอาจารยฝกนิสิตใหศึกษา วิเคราะหบทความวิชาการและบทความวิจัย ของ

ตางประเทศในแตละรายวิชา 

     2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

           จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปท่ี 1 5 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 2 - 5 10 10 10 

ชั้นปท่ี 3 - - 5 10 10 

รวม 5 15 25 30 30 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 5 10 10 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ป

การศึกษา  (คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรับ) 

1,250,000.00 3,750,000.00 6,250,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 

รวมรายรับ 1,250,000.00 3,750,000.00 6,250,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 

               คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร   250,000.00 บาท 

  2.6.2  ประมาณการคาใชจาย 

  งบประมาณของหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

รายการ จํานวน

ชั่วโมง

สอน 

คาตอบแทน 

ตอชั่วโมง 

 

คาใชจายรวม 

(ชม.สอนxคาสอน

ตอชม.) 

คาใชจายตอหัว

นิสิต 

ยอดสะสม 

1. หมวดคาการจัดการเรียนการสอน   1,066,080.00     106,608.00 106,608.00 

    1.1 หลักสูตรภาษาไทย      

    1.1.1 คาสอนสําหรับผูสอนภายใน (เมื่อมีภาระงานเกิน 35 หนวยภาระงาน) 

     คาตอบแทนผูสอน (ภายใน:  

     หนวยที ่1-6; 1,500 บาท/ชั่วโมง) 
200 2,000.00 400,000.00 40,000.00 40,000.00 

     คาตอบแทนผูสอน (ภายใน: หนวยท่ี 7-    

     15; 750 บาท/ชัว่โมง) 
- 1,000 - - 40,000.00 

    1.1.3 คาสอนและคาคุมสอบสําหรับอาจารยพิเศษ 

     คาตอบแทนผูสอน (อ.พิเศษ) เทากับ  

     2,000 บาทตอชัว่โมง     
55 2,500.00 137,000.00                  13,750.00 53,750.00 

    1.2 คาใชจายอื่นๆ 

    คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน 

    (ทั้งหลักสูตร หรือคาใชจายตอป x จํานวนป) 
  50,000.00 5,000.00 58,750.00 

           

    คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ    28,580.00 2,858.00 61,608.00 

    กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร     

    (เชน จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต    

    ฯลฯ) 

  350,000.00 35,000.00 96,608.00 

    คาครุภัณฑที่ใชสาหรับนิสิต   50,000.00 5,000.00 101,608.00 

    คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ   50,000.00 5,000.00 106,608.00 

    อื่นๆ แลวแตหลักสูตร   - - 106,608.00 

2. หมวดคาใชจายสวนกลางระดบัคณะ/สถาบัน/สํานัก 26,652.00 133,260.00 

   2.1 งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํารอยละ 5)    6,663.00 113,271.00 
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รายการ จํานวน

ชั่วโมง

สอน 

คาตอบแทน 

ตอชั่วโมง 

 

คาใชจายรวม 

(ชม.สอนxคาสอน

ตอชม.) 

คาใชจายตอหัว

นิสิต 

ยอดสะสม 

   2.2 งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํารอยละ 5)    6,663.00 119,934.00 

   2.3 คาสวนกลางคณะหรือคาสาธารณูปโภค 

   (รอยละ 10 ถามี) 

   13,326.00 133,260.00 

3. หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 19,400.00 152,660.00 

หลักสูตรภาษาไทย (ทําปริญญานิพนธ) คาธรรมเนียมไมเกนิ 250,000 บาท 

   3.1 กรรมการพจิารณาเคาโครงปริญญานิพนธ (ไมเกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 135,760.00 

   3.2 กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ   

      - กรรมการควบคุมปริญญานพินธหลัก (ไมเกิน 3,500 บาท /นิสิต 1 คน) 4,500.00 140,260.00 

      - กรรมการควบคุมปริญญานพินธรวม (ไมเกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 3,500.00 143,760.00 

   3.3 กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ   

     - กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ไมเกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 4,000.00 147,760.00 

     - กรรมการผูทรงคุณวุฒภิายใน (ไมเกิน 1,500 บาท /นิสิต 1 คน) 4,500.00 152,260.00 

   3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดทาย (ไมเกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน) 400.00 152,660.00 

4. หมวดคาใชจายสวนกลาง คาใชจาย จํานวนป 47,340.00 200,000.00 

4.1 คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ป) 4,360.00 3 13,080.00 165,740.00 

4.2 คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ป) 3,000.00 3 9,000.00 174,740.00 

4.3 คาธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร (1,040 บาท/ป) 1,040.00 3 3,120.00 177,860.00 

4.4 คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ป) 7,380.00 3 22,140.00 200,000.00 

5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 50,000.00 250,000.00 

6. คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร 250,000.00 

 

     2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

           การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

     3.1 หลักสูตร   

            3.1.1  จํานวนหนวยกิต  

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ เปนหลักสูตรแบบ 

การศกึษาเต็มเวลา แบบ 2.1 โดยมีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเทากับ 17 หนวยกิต และปริญญานิพนธ 36 

หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 53 หนวยกิต 

 

            3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

หมวดวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาแกน 7 หนวยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 4 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก 6 หนวยกิต 

ปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต 

รวมไมนอยกวา 53 หนวยกิต 

 

  3.1.3 รายวิชา 

   3.1.3.1 หมวดวิชาแกน จํานวน 7 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

พกน701  การออกแบบวิจัยและการวิเคราะหทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ   3(3-0-6) 

PSL701  Research Design and Statistical Analysis in Sport and Leisure  

พกน702  การจัดการเชิงกลยุทธทางการกีฬาและนันทนาการ     3(3-0-6) 

PSL702  Strategic Management in Sport and Leisure 

พกน703  สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ      1(0-2-1) 

PSL703  Seminar in Sport and Leisure Management 

   3.1.3.2 หมวดวิชาบังคบั มี 2 กลุมวิชา ดังนี ้

   - การจัดการทางการกีฬา (Sport Management) 

   - การจัดการนันทนาการ (Leisure Management) 

หมวดวิชาบังคับ กําหนดใหนิสิตลงทะเบียนรายวิชาตามกลุมวิชา กลุมใดกลุมหนึ่งจํานวน 4 หนวยกิต โดยให

เปนไปตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ จากกลุมวิชาตอไปนี้ 

กลุมวิชาการจัดการกีฬา (Sport Management) 

พกน711  สัมมนาวิจัยการจัดการการกีฬา       2(1-2-3) 

PSL711  Seminar in Sport Management Research 
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พกน712  แนวโนมและประเด็นทางการจัดการกีฬา               2(2-0-4) 

PSL712   Trend and Issues in Sport Management 

 

กลุมวิชาการจัดการนันทนาการ (Leisure Management) 

พกน721  สัมมนาวิจัยการจัดการนันทนาการ       2(1-2-3) 

PSL721  Seminar in Leisure Management Research 

พกน722  แนวโนมและประเด็นทางการจัดการนันทนาการ     2(2-0-4) 

PSL722   Trend and Issues in Leisure Management 

   3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก 

นิสิตปริญญาเอกทุกกลุมวิชาตองเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือรายวิชาในหมวดวิชาเอกอื่น ๆ หรือ

หลักสูตรอื่น ๆภายในคณะพลศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยมีคาํแนะนําจากอาจารยที่ปรกึษา และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯดังรายวิชาตอไปนี้ 

พกน731  การจัดการการเงินทางการกีฬา      3(2-2-5) 

PSL731  Financial Resource Management in Sport  

พกน732  โครงสรางและหนาที่ขององคกรกีฬาอาชีพและกีฬาสมัครเลน    3(2-2-5) 

PSL732  Structure and Function of Professional and Amateur Sports Organizations 

พกน733  การตลาดและการใหการสนับสนุนทางการกีฬา     3(2-2-5) 

PSL733  Sport Marketing and Sponsorship 

พกน734  การจัดการทองเที่ยวเชิงกีฬา        3(2-2-5) 

PSL734  Sport Tourism Management 

พกน735  เศรษฐศาสตรนนัทนาการ        3(2-2-5) 

PSL735  Leisure Economics 

พกน736  การจัดการการเงินทางนันทนาการ       3(2-2-5) 

PSL736  Financial Resource Management in Leisure  

พกน737  การเปนผูประกอบการทางการบริการนันทนาการ     3(2-2-5) 

PSL737  Entrepreneurs in Leisure Services 

พกน738  การตลาดและการใหการสนับสนุนทางนันทนาการ     3(2-2-5) 

PSL738  Leisure Marketing and Sponsorship 

พกน739  การวิจัยการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ      3(2-2-5) 

PSL739  Sport and Leisure Marketing Research 

พกน740  กลยุทธและการจัดการสื่อสารทางการกีฬาและนันทนาการ    3(2-2-5) 

PSL740  Strategy and Management in Sport and Leisure Communication 
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พกน741     การวิจัยเชิงคณุภาพทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ     3(2-2-5) 

PSL741      Qualitative Research in Sport and Leisure Management 

พกน742  การพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธทางกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5) 

PSL742  Strategic Organization and Human Resource Development in Sport and Leisure 

พกน743  หัวขอพิเศษทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ     3(2-2-5) 

PSL743  Special Topics in Sport and Leisure Management 

พกน744  กระบวนทัศนการกีฬาและนันทนาการ      3(2-2-5) 

PSL744   Paradigm in Sport  and Leisure    
 

  3.3.1.4 ปริญญานิพนธ 

นิสิตที่เขาศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ตองทําปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต 

ปพอ891  ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก      36 หนวยกิต 

GRD891  Dissertation 

    ความหมายของรหัสวิชา  

  รหัสตัวอักษร 

  พกน (PSL)  หมายถึง  รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศกึษา สาขาการจัดการกีฬา 

       และนันทนาการ 

  ปพอ (GRD)  หมายถึง           ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก        

  รหัสตัวเลข 

  เลขตัวแรก 

   7  หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาเอก 

  เลขตัวกลาง 

   0  หมายถึง  วิชาแกนและวิชาทัว่ไป 

   1  หมายถึง  กลุมวิชาการจัดการกีฬา 

    2  หมายถึง  กลุมวิชาการจัดการนันทนาการ 

    3,4  หมายถึง  กลุมวิชาเลือก 

   9  หมายถึง  ปริญญานิพนธ 

  เลขตัวทาย  หมายถึง  ลําดับวิชา 
   

ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต 

  เลขรหัสนอกวงเล็บ  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา 

  เลขรหัสในวงเล็บตัวที ่1  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

  เลขรหัสในวงเล็บตัวที ่2  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ 

       เลขรหัสในวงเล็บตัวที ่3  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงที่ศกึษาดวยตนเอง 
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         3.1.4  แผนการศึกษา 

กลุมวิชาการจัดการกีฬา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

พกน701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะหทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ   3(3-0-6) 

พกน702 การจัดการเชิงกลยุทธทางการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 

พกน703 สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 1(0-2-1) 

 รวม 7 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

พกน711 สัมมนาวิจัยการจัดการกีฬา 2(1-2-3) 

พกน712 แนวโนมและประเด็นทางการจดัการกีฬา  2(2-0-4) 

 วิชาเลือก 2 รายวิชา 6 

 รวม 10 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธระดบัปริญญาเอก         9 หนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธระดบัปริญญาเอก         9 หนวยกิต 

 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธระดบัปริญญาเอก         9 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธระดบัปริญญาเอก           9 หนวยกิต 
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กลุมวิชาการจัดการนันทนาการ 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

พกน701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะหทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ  3(3-0-6) 

พกน702 การจัดการเชิงกลยุทธทางการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 

พกน703 สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 1(0-2-1) 

 รวม 7 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

พกน721 สัมมนาการวจิัยการจัดการนันทนาการ    2(1-2-3) 

พกน722 แนวโนมและประเด็นทางการจดัการนันทนาการ 2(2-0-4) 

 วิชาเลือก 2 รายวิชา 6 

 รวม 10 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธระดบัปริญญาเอก         9 หนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธระดบัปริญญาเอก    9 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธระดบัปริญญาเอก    9 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ปพอ891   ปริญญานิพนธระดบัปริญญาเอก    9 หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

พกน701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะหทางสถิตทิางการกีฬาและนันทนาการ  3(3-0-6) 

PSL701 Research Design and Statistical Analysis in Sport and Leisure  

  แนวคิด ทฤษฎ ีการออกแบบวิจัยข้ันสูง การวิจยัเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธีการ การ

ประยุกตใชระเบยีบวิธีวิจัยข้ันสูง การออกแบบการวิจัยข้ันสูง จรรยาบรรณสําหรับนักวิจัยวิธีการวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเนือ้หา สถิติข้ันสูงสําหรับการวิจัย การประยุกตใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําหรบัการวิเคราะหขอมูล การแปลผล การเขียนรายงานผลการวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัย  

การบริหารงานวิจัย และการประเมินงานวิจัย 

 

พกน702 การจัดการเชิงกลยุทธทางการกีฬาและนันทนาการ      3(3-0-6) 

PSL702 Strategic Management in Sport and Leisure 

  บูรณาการแนวคิด หลักการ ทฤษฎี การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ ในประเด็นที่นาสนใจ 

เคราะหสภาวะแวดลอมทั้ง ภายนอกและภายในอยางละเอียด ที่เก่ียวของทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

เพ่ือใหเกิดความคิดรวบยอดอยางเปนระบบ การพัฒนาและอภิปรายแผนเชิงกลยุทธทางการจัดการกีฬา

และนันนทนาการ 
 

พกน703 สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ       1(0-2-1) 

PSL703  Seminar in Sport and Leisure Management 

  การสัมมนาโดยการติดตามการศึกษาวิจัย คนพบประเด็นปญหาในปจจุบันที่เก่ียวของกับการกีฬา 

และนันทนาการ เนนความรูความเขาใจในหลักวิชา การแสวงหานวัตกรรม องคความรูใหม และประเด็น

ปญหาจริยธรรมวิชาชีพ 
 

พกน711 สัมมนาวิจัยการจัดการการกีฬา         2(1-2-3) 

PSL711 Seminar in Sport Management Research 

  การสัมมนา สังเคราะหงานวิจัยสาขาการจัดการทางการกีฬา คนพบประเด็นปญหาในปจจุบันที่

เก่ียวของกับสาขาการจัดการทางการกีฬา การแสวงหานวัตกรรมและองคความรูใหม และพัฒนาองคความรู

ทางการจัดการกีฬา ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาระดับชาต ิ
 

พกน712 แนวโนมและประเด็นทางการจัดการการกีฬา       2(2-0-4) 

PSL712 Trends and Issues in Sport Management 

  คนควา อภิปราย แนวโนมและประเด็นที่เก่ียวของกับการจัดการทางการกีฬาตามความสนใจของ

ผูเรียน โดยทําการศกึษาอยางกวางขวางและลึกซึง้ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูสอน เรื่องที่สนใจตอง

เสริมสรางความรู และเปนประโยชนตอสาขาวิชาสังคมและประเทศชาติ 
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พกน721 สัมมนาวิจัยการจัดการนันทนาการ       2(1-2-3) 

PSL721 Seminar in Leisure Management Research 

  การสัมมนา สังเคราะหงานวิจัยสาขาการจัดการทางนันทนาการคนพบประเด็นปญหาในปจจุบันที่

เก่ียวของกับสาขาการจัดการทางนันทนาการ การแสวงหานวัตกรรมและองคความรูใหม และพัฒนาองค

ความรูทางการจัดการนันทนาการ ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาระดับชาติ 

 

พกน722 แนวโนมและประเด็นทางการจัดการนันทนาการ       2(2-0-4) 

PSL722 Trends and Issues in Leisure Management 

  คนควา อภิปราย แนวโนมและประเด็นที่เก่ียวของและสงผลกระทบตอการพัฒนาวิชาชีพนันทนาการ 

โดยทําการศึกษาอยางกวางขวางและลึกซึ้ง ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยผูสอน เรื่องที่สนใจตองเสริมสราง

ความรู และเปนประโยชนตอสาขาวิชา สังคมและประเทศชาต ิ

 

หมวดวิชาเลือก 

พกน731 การจัดการการเงินทางการกีฬา       3(2-2-5) 

PSL731 Financial Resource Management in Sport  

  ศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการทางการเงินขององคกรกีฬา วิเคราะหการจัดระบบการจัดหารายได

ตามความเหมาะสมขององคกรกีฬา แหลงเงนิทุน การเตรียมงบประมาณ และวิเคราะหการเงิน การลงทุน  

การประเมินสถานะทางการเงินและภาษี 

 

พกน732 โครงสรางและหนาท่ีขององคกรกีฬาอาชีพและกีฬาสมัครเลน    3(2-2-5) 

PSL732 Structure and Function of Professional and Amateur Sports Organizations 

  ศึกษาวิเคราะหโครงสรางและหนาที่ การจัดการองคกรกีฬา อาชีพและสมัครเลน และประเพณี 

ปฏิบัติที่เปนประโยชน กําหนดแนวทางสงเสริม การบริหารจัดการ การวางแผน บทบาท หนาที่ และหลักการ

ปฏิบัติการจัดการใหแกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

พกน733 การตลาดและการใหการสนับสนุนทางการกีฬา     3(2-2-5) 

PSL733 Sport Marketing and Sponsorship 

  ศึกษาวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดสําหรับกีฬา การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค

ขององคกรกีฬา การสงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ การใหสิทธิ์ทางการคา การบริหารจัดการสิทธิ

ประโยชน ลิขสิทธิ์ ศึกษาแหลงรายไดและกระบวนการงบประมาณสําหรับหนวยงานการกีฬา การระดมทุน 

การวิเคราะหทางการเงิน และปจจัยที่เก่ียวของกับการดําเนินการงบประมาณการเงิน วิธีการและการจัดระบบ

การจัดหารายไดในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมของบริบทขององคกรกีฬา  
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พกน734 การจัดการทองเที่ยวเชิงกีฬา        3(2-2-5) 

PSL734 Sport Tourism Management 

  บูรณาการการทองเที่ยวเชิงกีฬาในภาวะปจจุบัน แนวโนม รวมถึงกระแสการพัฒนาการทองเที่ยว 

เชิงกีฬาของโลก และปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการทองเท่ียวเชิงกีฬา แนวโนมของการพัฒนาพืน้ที่

ทองเท่ียว นโยบายสาธารณะ ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ที่มีผลตอธุรกิจ

ทองเท่ียวเชิงกีฬา 

 

พกน735 เศรษฐศาสตรนันทนาการ        3(2-2-5) 

PSL735 Leisure Economics 

  การวิเคราะหและประยุกตหลักเศรษฐศาสตรที่เก่ียวของกับงานบริการนันทนาการและธุรกิจ

นันทนาการ การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาลทางดานเศรษฐกิจท่ีมีตองานบริการ

นันทนาการและธุรกิจนันทนาการ การวางแนวทางแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึน  

 

พกน736 การจัดการการเงินทางนันทนาการ       3(2-2-5) 

PSL736 Financial Resource Management in Leisure  

  ศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการทางการเงินของงานบริการทางนันทนาการ วิเคราะหการจัดระบบ

การจัดหารายได การจัดหาแหลงเงินทุน การเตรียมงบประมาณ การวิเคราะหการเงนิ การประเมินสถานะทาง

การเงินและภาษี กลยุทธการลงทุนในตลาดเงนิใหมีความเหมาะสมองคกร วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ

ผลตอบแทนจากการลงทุน การประเมินความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงการทําความ

เขาใจกับแนวโนมและพัฒนาการใหมๆ ของการลงมุน 

 

พกน737 การเปนผูประกอบการทางการบริการนันทนาการ      3(2-2-5) 

PSL737 Entrepreneurs in Leisure Services 

  ศึกษาเก่ียวกับโอกาสในการประกอบการธุรกิจนันทนาการ การสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันและ

แผนธุรกิจ การตลาดของธุรกิจนันทนาการ การจัดการและการดําเนินการของธุรกิจนันทนาการการประเมินผล

การดําเนินงานและการจัดการความเสี่ยงทางนันทนาการ 

 

พกน738 การตลาดและการใหการสนับสนุนทางนันทนาการ      3(2-2-5) 

PSL738 Leisure Marketing and Sponsorship 

  ศึกษาวิเคราะหกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธทางการตลาดสําหรับงานบริการทางนันทนาการ  

การวิเคราะหและออกแบบแผนการตลาดสําหรับงานบรืการนันทนาการ การระดมทุน การวิเคราะหปจจัย 

ที่เก่ียวของกับการดําเนินการงบประมาณการเงิน สิทธิประโยชน ลิขสิทธิ์ การระดมทุน วิธีการและการ

จัดระบบการจัดหารายไดในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมของบริบทของงานบริการทางนันทนาการ  
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พกน739 การวิจัยการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ      3(2-2-5) 

PSL739 Sport and Leisure Marketing Research 

  ออกแบบการวิจัยการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ ศึกษาองคประกอบสําคัญของขบวนการวิจัย

ในเรื่องที่สนใจ กําหนดปญหา วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย พัฒนาและวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวม

ขอมูล และนําเสนอผลการวิจัย 

 

พกน740 กลยุทธและการจัดการสื่อสารทางการกีฬาและนันทนาการ     3(2-2-5) 

PSL740 Strategy and Management in Sport and Leisure Communication 

  ศึกษาวิเคราะหกลยุทธการจัดการสื่อสารทางการกีฬาและนันทนาการ กระบวนการวางแผนบริหาร

ทรัพยากรมนุษย งบประมาณ การจัดทําแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติการ ปจจัยภายนอกและภายในท่ีมีผลตอ

การจัดการสื่อการกีฬาและนันทนาการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ 

กระบวนการและกลยุทธในผลิตสื่อเพ่ือสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ 

 

พกน741 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ     3(2-2-5) 

PSL741 Qualitative Research in Sport and Leisure Management 

  ศึกษาคุณลักษณะสําคัญของวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาการกีฬาและนันทนาการ

การออกแบบการวิจัยและการเลือกเทคนิคการรวบรวมขอมูลใหสอดคลองกัน และการวิเคราะหขอมูล การ

แปลผลขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย 

 

พกน742 การพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธทางกีฬาและนันทนาการ  3(2-2-5) 

PSL742 Strategic Organization and Human Resource Development in Sport and Leisure 

  ศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมองคกร รูปแบบขององคกรกีฬาและนันทนาการ และสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงขององคกร การวิเคระหปจจัยที่กอใหปญหาและขอขัดแยงในองคกรและพัฒนา แนวทางในการ

แกไขปญหา ศึกษา วิเคราะหและอภิปรายกลยุทธในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาองคกรใหมีศักยภาพที่สูงข้ึน 

 

พกน743 หัวขอพิเศษทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ      3(2-2-5) 

PSL 743 Special Topics in Sport and Leisure Management 

  คนควา ทบทวน ศึกษา สังเคราะหบทความและงานวิจัยทางดานการจัดการทางการกีฬาหรือ

นันทนาการจากทฤษฎีและภาคสนาม ระบุหัวเรื่องตามความสนใจอยางกวางขวางและลึกซึ้ง วิเคระห

สังเคราะหเพ่ือพัฒนาองคความรู เพ่ือการนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธหรือการเขียนบทความ ภายใตการให

คําปรึกษาของอาจารย 
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พกน744  กระบวนทัศนการกีฬาและนันทนาการ      3(2-2-5) 

PSL744   Paradigm in Sport and Leisure    

  ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ องคประกอบ ของการกีฬาและนันทนาการ จิตวิทยา

สังคมทางการกีฬาและนันทนาการ หลักการจัดการอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ รูปแบบและความสัมพันธ

ของการกีฬาและนันทนาการ  ผลกระทบของการกีฬาและนันทนาการ ตอเศรษฐกิจ สังคม และแนวทางการ

พัฒนาเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
 

ปพอ891  ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก      36 หนวยกิต 

GRD891  Dissertation 

 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

            3.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ

ที ่
รายชื่อคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

วิพงษชัย รองขันแกว 

ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), 2545 

วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548 

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

ถนอมศักดิ์ เสนาคํา 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา), 2536 

วท.ม. (เวชศาสตรการกีฬา), 2541 

D.S.M. (Sport Management), 

2551 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

UnitedStates Sports 

Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อาจารย ดร.สราวุธ  

ชัยวิชิต 

ศศ.บ. (พลศึกษา), 2547 

กจ.ม. (การจัดการ), 2550 

วท.ม. (นันทนาการ), 2552 

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

               

3.2.2  อาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ

ที ่
รายชื่อคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวชิา) และปท่ีจบ 
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

วิพงษชัย รองขันแกว 

ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), 2545 

วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548 

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 
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ลําดับ

ที ่
รายชื่อคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวชิา) และปท่ีจบ 
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

ถนอมศักดิ์ เสนาคํา 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา), 2536 

วท.ม. (เวชศาสตรการกีฬา), 2541 

D.S.M. (Sport Management), 

2551 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

UnitedStates Sports 

Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อาจารย ดร.สราวุธ ชัยวชิิต ศศ.บ. (พลศึกษา), 2547 

กจ.ม. (การจัดการ), 2550 

วท.ม. (นันทนาการ), 2552 

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

xxxxxxxxxxxxx 

4. รองศาสตราจารย ดร. 

ภาคภูมิ รัตนโรจนากลุ 

กศ.บ. (พลศึกษา), 2525 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2528 

ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกําลัง

กายและการกีฬา), 2555 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยับูรพา 

 

xxxxxxxxxxxxx 

5. รองศาสตราจารย ดร. 

สุปราณ ี ขวัญบุญจันทร 

 

กศ.บ.(พลศึกษา), 2526 

M.A. (Physical education), 2528 

 

Ed.D. (Curricurum and 

Supervision), 2530 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา),2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Centro Escolar University, 

Philippines 

Centro Escolar University, 

Philippines 

มหาวิทยาลยันอรทกรุงเทพ 

xxxxxxxxxxxxx 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

สุนันทา ศรีศิร ิ

วท.บ.(สุขศึกษา), 2538  

ค.ม.(ประชากรศาสตร), 2541  

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร), 2553 

D.S.M.(Sport Management), 

2551 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

The United States Sports 

Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

7 อ.ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ ศป.บ.(นาฏศลิปสากล) ,2541 

ศศ.ม.(พลศึกษา), 2545 

ปร.ด. (การจัดการนันทนาการและ

การทองเที่ยว), 2552 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรรีามคําแหง 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

 

xxxxxxxxxxxxx 

8. อาจารย ดร.แอน  มหาคีตะ วท.บ. (พลศึกษา), 2542 

กศ.ม. (พลศึกษา), 2544            

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

 ไมมี 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  ไมมี 

     4.2 ชวงเวลา 

  ไมมี 

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ไมมี 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ แบบ 2.1 กําหนดใหทําวิจัย 

จํานวน 36 หนวยกิต โดยรายงานผลการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการจัดทําปริญญานิพนธตามประกาศ

ของบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และใหถือเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จการศกึษา  

     5.1 คําอธิบายโดยยอ 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มุงใหนิสิตมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคใน งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการกีฬาและนันทนาการ โดยมีกระบวนการจัดการขอมูลทั้ง 

วิเคราะห สังเคราะหเพ่ือกําหนดประเด็นปญหาเพื่อการทําการวิจัยตามกระบวนการวิทยาศาสตร ลุมลึก มี

ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม สอดคลองกับความตองการของสังคมหรือสรางสรรคองคความรูใหมในแตละวิชา

ที่ศึกษา รวมทั้ง เผยแพรผลงานใหเปนที่ประจักษ 

     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  

  นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กลาวคืองานวิจัยตอง

สามารถพิสูจนได ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดอยางถูกตองสมบูรณ รวมทั้งนําไปพัฒนาองคความรูดานการ

จัดการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งนิสิตสามารถนําประสบการณจากการเรียนรูไปสรางงานวิจัยไดดวยตนเอง

ตอไป รวมทั้ง ตระหนักในความสําคัญและดําเนินการวิจัยตามกรอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เคารพศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย และเสนอผลงานวิจัยตามความเปนจริงไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวจิัยโดยหวังผลประโยชนสวน

ตนหรือผูอื่น 

     5.3  ชวงเวลา  

  ชวงเวลาของกระบวนการวิจัยในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ

นันทนาการ เปนไปตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     5.4 จํานวนหนวยกิต   

 36 หนวยกิต 
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     5.5   การเตรียมการ  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหคําแนะนําและชวยเหลือนิสิตดานวิจัยและวิชาการ โดยมีการ

ดําเนินการดังนี้ 

  5.5.1 จัดโครงการสัมมนาและในแตละวิชาเพื่อใหมีความรูดานวิจัยและกระบวนการวิจัย 

  5.5.2 จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ กําหนดตารางเวลาและจัดทําบันทึกการให 

คําปรึกษาแกนิสิต 

       5.5.3 ใหขอมูลเก่ียวกับระเบียบ กําหนดการ และรูปแบบในการทําปริญญานิพนธ 

     5.6  กระบวนการประเมินผล 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ กําหนดใหมีการสอบ 

เคาโครงปริญญานิพนธ การสอบปากเปลา และตองมีการตีพิมพเผยแพรผลงานปริญญานิพนธของนิสิต 

ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ และเปนไปตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนสิิต 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธการสอนและกิจกรรม 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตยอดทนและเสียสละ

เพ่ือสังคมและมีจรรยาบรรณในการทํางานวิจัย 

ไมบิดเบือนขอมูล 

ใหความรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเสียสละ

ในวิชาชีพ และใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณใน

การทํางานวิจัยในรายวิชาบรรยายและสัมมนา  

(2) มีความรูความสามารถทางดานการจัดการกีฬา

เปนอยางด ี

- บรรยาย อภิปราย สัมมนา ใหความรูทางดานการ

จัดการกีฬาและนันทนาการ วิเคราะหขอมูลดาน

การจัดการการกีฬาและนันทนาการโดยใชทฤษฎ ี

ที่ทันสมัย กําหนดใหนิสิตศึกษาคนควาในหัวขอที่

สนใจและทําวิจัย 

(3) สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิจารณงานวิจัย

ไดอยางมีเหตุผลทางหลักวิชา อยางมีวิจารณปญญา 

ฝกทักษะในการแกไขปญหา โจทยวิจัย จัดอภิปราย 

สัมมนา และฝกวิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยใน

สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

(4) มีความสามารถในการทํางานเปนทีม มี การมอบห มายงานกลุ ม เน น การอภิ ป ราย  

การนําเสนอ การทํารายงาน และทําวิจัยเปนทีม 

(5) มีทักษะสื่อสารและสรางสัมพันธภาพกับบุคคล

อ่ืนสามารถเปนผูนําและผูตามไดตามบริบทที่ไดรับ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาและสัมมนา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูดานคุณธรรม 

และจริยธรรม 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลัก

ธรรมาภิบาล สามารถจัดการ

ปญหาทางวิชาชีพโดยใชหลัก

คุณธรรม จริยธรรม 

-จัดกิจกรรมใหนิสิตเก็บขอมูล 

ภาคสนาม 

-ทํากิจกรรมวิเคราะหขอมูลการ 

จัดการเรียนรูดานการจัดการกีฬา 

และนันทนาการ 

-การบันทึกและจัดระบบขอมูล

การจัดการเรียนรูการจัดการกีฬา

และนันทนาการ 

-การสังเกตพฤติกรรมดานทัศนคติ 

และเนนความเปนกลางในการวิเคราะห 

1.2 ซื่อสัตยสุจริต มจีรรยาบรรณ 

วทิางวิชาการ/วิจัย 

- กําหนดเกณฑการประเมิน 

จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัย 

ทุกรายวิชา 

-การพิจารณาผลงานของนิสิตและ

มีบทลงโทษหากคัดลอกผลงาน

ของผูอ่ืน 

 

2.  ดานความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 มีความรู ความเขาใจใน

หลักการทฤษฎ ีสามารถ

วิเคราะห สังเคราะห และ

เชื่อมโยงองคความรูทางการ

จัดการกีฬาและนันทนาการกับ

สังคมในปจจุบัน 

 

- บรรยาย อภิปราย สัมมนา 

รวมกันระหวางอาจารยกับนิสิต 

-วิเคราะหขอมูลดานการจัดการ 

การกีฬาและนันทนาการ 

โดยใชทฤษฎีที่ทันสมัย 

-เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายใน 

รายวิชาตาง ๆ 

-เขารวมสัมมนากับหนวยงาน 

ภายนอก 

-แบบฝกแกโจทยปญหา ขอมูล 

การจัดการเรียนรูการจัดการกีฬา 

และนันทนาการ 
-การสอบกลางภาค และปลาย 

ภาคการศึกษา 

-การทําโครงงาน/รายงาน 

-การนําเสนอผลงาน 

-การสรุปบทความวิจัยและการ 

เขียนวิพากษ 
2.2 สามารถสรางองคความรู

ทางการกีฬาและนันทนาการ

เชื่อมโยงและบูรณาการเขากับ

การพัฒนาคณุภาพชีวิต สังคม  

ในปจจุบัน 

 

-กําหนดใหนิสิตศึกษาคนควาใน

หัวขอที่สนใจ 

-ฝกการทํางานวิจัยเดี่ยว 

-ฝกนิสิตใหเปนผูชวยวิจัย 

-การนําเสนอหัวขอวิจัยและ 

นําเสนองานวิจัย 

-สอบเคาโครงวิจัย 

-สอบปากเปลา 
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3.  ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะ 

ทางปญญา 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถสามารถวิเคราะห 

สังเคราะห และอธิบายปรากฏการณ

ตางๆรวมถึงปญหาที่ซับซอน จาก

แหลงขอมูลทางดานการจัดการ

กีฬาและนันทนาการ และใช

ขอมูลที่ไดในการเสนอแนะ

แนวทางในการแกไขปญหาหรือ

สรางองคความรูใหมไดอยาง

สรางสรรค 

-กิจกรรม/โครงการบริการ 

วิชาการแกสังคม 
- จํานวนกิจกรรม/โครงการ 

 

 

 

3.2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห

องคความรูทางทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ การสังเคราะห

งานวิจัย ตลอดถึงเทคนิคการวิจัย 

เพ่ือสรางสรรคงานวิจัยและ

นวัตกรรม เพ่ือนําไปพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพทางการ

จัดการกีฬาและนันทนาการ 

- จัดอภิปราย สัมมนา 

- ทําแบบฝกแกโจทยปญหา 

ทางดานการจัดการกีฬาและ

นันทนาการ 

- การนําเสนอผลงาน 

- ขอสอบแตละรายวิชาเนน 

การคดิวิเคราะห 

- การวิพากษงานของผูอื่น 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 มีความสามารถในการทํางาน

เปนทีม มีภาวะผูนําและผูตามที่ด ี

สามารถใหความรู คําปรึกษา 

คําแนะนํา และชวยเหลือทาง

วิชาการกับผูอ่ืน 

-จัดโครงการสัมมนา 

 -อภปิรายแลกเปลี่ยนความเห็น 

-เขารวมงานประชุมวิชาการ 

ระดับชาติและนานาชาติ 

- จํานวนกิจกรรม/โครงการ 

และความพึงพอใจของผูเขารวม 

 

 

4.2 มีความรับผิดชอบ สามารถ

การตัดสินใจแกไขปญหา 

สามารถจัดการขอโตแยงและ

-กิจกรรม อภิปราย สัมมนา และ

โครงการ 

-มอบหมายใหนิสิตทํางานกลุม 

-การสังเกตพฤติกรรม 

-การนําเสนอในชัน เรียน 

-แบบประเมินตนเอง เพ่ือน 
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ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ปญหาตางๆ ทั้งในบทบาทผูนําผู

รวมทีมทํางาน 

-ใหนิสิตกําหนดบทบาทหนาที่ 

ในการทํางานกลุม 

ประเมินเพ่ือน และประเมิน 

โดยผูสอน 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

5.1 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูล

ในการศึกษาคนควา และสามารถ

ใชซอฟทแวรและขอมูลทางสถิติ

เพ่ือวิเคราะหงานวิจัย 

-เชิญผูเชี่ยวชาญดานการ 

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย 

-ใหนิสิตทํางานวิจัย 

-สอนใชซอฟทแวรในการ

วิเคราะหขอมูล 

-การประเมินใบงานในรายวิชา 

-การนําเสนอผลงาน 

-นิสิตประเมินตนเองในการ 

ใชเทคนิคทางสถิติและซอฟทแวร

วิเคราะหขอมูล 

5.2 สามารถใชทักษะภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ ในการฟง 

พูด อาน เขียน รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

สามารถใชตรรกะในการสื่อสาร

และการนําเสนอรายงานอยางมี

ลําดับขั้นตอน และนําเสนอ

ผลงานวิจัยผานสิ่งตีพิมพทาง

วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-การอภิปราย สัมมนา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

-การนําเสนอรายงาน 

-กําหนดเกณฑการนําเสนองาน 

-การประเมินตามแบบ 

ประเมินการนําเสนอ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาล สามารถจัดการปญหา

ทางวิชาชีพโดยใชหลักคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 ซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย 

2. ดานความรู 2.1 มีความรู  ความเข าใจ ในหลักการทฤษฎี  สามารถวิ เคราะห 

สังเคราะห และเชื่อมโยงองคความรูทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ

กับสังคมในปจจุบัน 

2.2 สามารถสรางองคความรูทางการกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงและ

บูรณาการเขากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ในปจจุบัน 

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1 สามารถวิเคราะห สังเคราะห และอธิบายปรากฏการณตางๆรวมถึง

ปญหาที่ซับซอน จากแหลงขอมูลทางดานการจัดการกีฬาและ

นันทนาการ และใชขอมูลที่ไดในการเสนอแนะแนวทางในการแกไข

ปญหาหรือสรางองคความรูใหมไดอยางสรางสรรค 

3.2 สามารถวิเคราะห สังเคราะหองคความรูทางทฤษฎ ีภาคปฏิบัต ิ 

การสังเคราะหงานวิจัย ตลอดถึงเทคนิคการวิจัย เพื่อสรางสรรคงานวิจัย

และนวัตกรรม เพื่อนําไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางการจัดการกีฬา

และนันทนาการ 

4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถในการทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตามที่ด ี

สามารถใหความรู คําปรึกษา คําแนะนํา และชวยเหลือทางวิชาการกับ

ผูอื่น 

4.2 มีความรับผิดชอบ สามารถการตัดสินใจแกไขปญหา สามารถจัดการ

ขอโตแยงและปญหาตางๆ ทั้งในบทบาทผูนําผูรวมทีมทํางาน 

5. ดานทักษะการคดิวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลในการศกึษา

คนควา และสามารถใชซอฟทแวรและขอมูลทางสถิติเพ่ือวิเคราะห

งานวิจัย 

5.2 สามารถใชทักษะภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการฟง พูด 

อาน เขียน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช

ตรรกะในการสื่อสารและการนําเสนอรายงานอยางมีลําดับข้ันตอน และ

นําเสนอผลงานวิจัยผานสิง่ตีพิมพทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ดานท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 

ความรู 

ดานท่ี 3 

ทักษะทาง

ปญญา 

ดานท่ี 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

พลบ701 การออกแบบวิจัยและการ

วิเคราะหทางสถิตทิางการกีฬาและ

นันทนาการ 

● ○ ● ● ● ● 
 

○ ● 
  

● ● 

พกน702 การจัดการเชิงกลยุทธทางการ

กีฬาและนันทนาการ 
○ ● ● ○ ● ○ 

 
○ 
 

● ○ 
 

● 

พกน703 สัมมนาการจัดการทาง 

การกีฬาและนันทนาการ 
○ ● ● ○ ● ● 

 
● ○ ● ● 

พกน711 สัมมนาการวจิัยทางการ

จัดการทางการกีฬา 
○ ● ● ○ ● ● 

 
● ○ ● ● 

พกน712 แนวโนมและประเด็นทางการ

จัดการทางการกีฬา 
○ ● ● ○ ● ● 

 
● ○ ○ 

 
● 

พกน721 สัมมนาการวจิัยทางการ

จัดการทางนันทนาการ 
○ ● ● ○ ● ● 

 
● ○ ● ● 

พกน722 แนวโนมและประเด็นทางการ

จัดการทางนันทนาการ 
○ ● ● ○ ● ● 

 
● ○ ○ 

 
● 

พกน731 การจัดการการเงนิทาง 

การกีฬา  
● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ 

พกน732 โครงสรางและหนาท่ีของ

องคกรกีฬาอาชีพและกีฬาสมัครเลน 
● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ 

 
● 

พกน733 การตลาดและการใหการ

สนับสนุนทางการกีฬา 
○ ● ● ● ● 

 
○ ● ● ○ 

 
● 

พกน734 การจัดการทองเที่ยวเชิงกีฬา ● ○ ● ● ● ○ ● ○  ○ ○ 
พกน735 เศรษฐศาสตรนันทนาการ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ 
พกน736 การจัดการการเงนิทาง

นันทนาการ 
● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ 
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รายวิชา ดานท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 

ความรู 

ดานท่ี 3 

ทักษะทาง

ปญญา 

ดานท่ี 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

พกน737 การเปนผูประกอบการ

ทางการบริการนันทนาการ 
● ○ ● ○ ● ○ 

 
● ○ ○ 

 
● 

พกน738 การตลาดและการใหการ

สนับสนุนทางนันทนาการ 
○ ● ● ● ● 

 
○ ● ● ○ 

 
● 

พกน739 การวิจัยการตลาดทางการ

กีฬาและนันทนาการ 
○ ● ● ● ● 

 
○ ● ● ○ 

 
● 

พกน740 กลยุทธและการจัดการสือ่สาร

ทางการกีฬาและนันทนาการ 
○ ● ● ○ ● ○ 

 
○ 
 

● ● ● 

พกน741 การวิจัยเชิงคณุภาพทางกีฬา

และนันทนาการ 
● ○ ● ○ ● ○ 

 
● ○ ○ 

 
○ 

พกน742 การพัฒนาองคกรและ

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธทางกีฬา

และนันทนาการ  

○ ● ● ○ ● ○ 
 

○ 
 

● ○ 
 

● 

พกน743 หัวขอพิเศษทางการจัดการ

กีฬาและนันทนาการ 
● ○ ● ○ ● ○ 

 
● ○ ● ○ 

 

พกน744 กระบวนทัศนการกีฬาและ

นันทนาการ    
● ● ● ● ● ○ 

 
○ 
 

● ● ● 

ปพอ891 ปริญญานิพนธระดับ 

ปริญญาเอก 
● ● ● ● 

 
● ● ● ● 

 
● ● 
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดใหนิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และมี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและการตัดสินผลการเรียน และมคีวามรวมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นในการทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ และจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพ่ือเปนหลักฐาน

การบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูเปนประจําทุกป 

 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559  

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหนาที่ 

ของอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา พรอมทัง จัดทําคูมืออาจารยท่ีปรึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ 

ปฏิบัตงิานใหอาจารยใหม 

  1.2 คณะและภาควิชาชื้แจงเปาหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดตางๆ ในหลักสูตร 

  1.3 คณะและภาควิชากําหนดใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของคณาจารยในคณะและ 

ภาควิชา 

      1.4 มีระบบอาจารยพ่ีเลีย งเพ่ือแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกอาจารยใหม 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 - สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการอบรม การสัมมนา และการฝกปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอน การวัดและการประเมินผล 

  - สนับสนุนการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของคณาจารยและนําความ

ที่ไดมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
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 1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  

 - มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยตอบสนองนโยบาย

การศกึษาแหงชาติ 

  - คณะและภาควิชาจัดสรรงบประมาณใหคณาจารยเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือ

การสัมมนาในระดับชาติและนานาชาต ิ

  - คณะสงเสริมใหคณาจารยแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและทําวิจัยรวมกับคณาจารยจากสถาบัน

อ่ืนทัง ในประเทศและตางประเทศ 

      - คณะสงเสริมใหคณาจารยลาศึกษาตอ/ลาเพิ่มพูนความรูในสาขาเฉพาะ 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

     1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะ 

และอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย 

กระทําทุกปอยางตอเนื่อง 

  1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพ่ือติดตาม กํากับ ดูแลคณุภาพ 

ของหลักสูตร 

  1.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตาม 

แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

  1.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ 

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน สุดภาคการศึกษาที่เปด 

สอนใหครบทุกรายวิชา 

  1.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง 

สิน สุดปการศึกษา 

  1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปจจุบัน และ 

บัณฑิตที่สําเร็จการศกึษา เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ 

ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ของปที่แลว 

 

2. บัณฑิต 

      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีการสรางระบบกลไล 

วางแผน กํากับติดตาม และประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ผลลัพธการเรียนรู  การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ  ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา  เพื่อนําขอมูล

มาใชในการบริหารหลักสูตรเพ่ือสะทอนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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รวมทั้งควบคุมการเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ 

หรือเผยแพร  

 

3. นิสิต 

         หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีการสรางระบบกลไลวางแผน 

ติดตาม และประเมินการกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  การควบคุมการดูแล  

การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว  การคงอยู การสําเร็จการศึกษา  ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนิสิต 

3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา   

  3.1.1 มีระบบกลไกการการรับนิสิต ใหคลอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร  

            3.1.2 มีระบบลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาโดยจัดโครงการเตรียมความพรอม

นิสิตบัณฑิตศึกษา  

3.2 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต 

3.2.1 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการ

ลงทะเบียน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหวาง 

การฝกประสบการณวิชาชีพ และอ่ืนๆ 

          3.2.2 มีอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสิต 

          3.2.3 การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 

3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต  

        3.3.1 นิสิตสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสยัเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนน

และวิธีการประเมินผล และสามารถใหขอเสนอแนะ ขอรองเรียนตางๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของ

หลักสูตร 

            3.3.2 มีการกําหนดชองทางรับขอรองเรียนเพ่ือการขออุทธรณของนิสิต 

            3.3.3 มีคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

            3.3.4 มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

4.  อาจารย 

    4.1 การรับอาจารยใหม 

         การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให

อาจารยใหมตองมีคุณวุฒิที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เก่ียวของ  

    4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

         คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนจะตองปรับปรุงรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
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ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต

เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

    4.3 คณาจารยพิเศษ 

         มแีตงตั้งคณาจารยพิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสามารถ ที่สอดคลองกับ

รายวิชา  

 

5.  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

 5.1 มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ทําหนาที่กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ.3-7 วางแผนการ

จัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่

รับผดิชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ 

        5.2 มีการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอสถาบัน 

        5.3 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

        5.4 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ควรมีอยางนอย 5 ขอ ดังตอไปนี้ 

        5.5 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 5.5.1 มีการวางแผนการดําเนินการหลักสูตรกอนจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 

2) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 

3) จัดทํารายละเอียดประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4 

            5.5.2 มีการดําเนินการตามแผนและการจัดทํารายงานผล ดังนี ้

1) รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 

2) รายงานผลการดําเนินการประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6 

3) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

      5.6 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน และการประเมินผล การเรียนรูจากผล

การประเมินการดําเนินงานท่ีผานมา 

      5.7 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

    6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีอยูเดิม 

  ใชทรัพยากรการเรียนรู ไดแก หนังสือ ตํารา สื่อการเรียนรู เอกสาร อุปกรณการเรียนการสอนรวมทั้ง

สื่ออิเล็กทรอนิกส  ของสํานักหอสมุดกลางสํานักสื่อและเทคโนโลยี สํานักคอมพิวเตอร 

     6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเตมิ 

          อาจารยผูสอนและผูเรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังแหลงคนควาทั้งในและนอก
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มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน จัดระบบการ

ใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

     6.3 การประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

         ประเมินคูณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เก่ียวของจัดระบบตดิตามการ

ใชทรัพยากร  

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

  ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพ่ือติดตามการ

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้ เกณฑการประเมนิผาน คือ มีการ

ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน 
ปที่ 1 

2561 

ปที่ 2 

2562 

ปที่ 3 

2563 

ปที่ 4 

2564 

ปที่ 5 

2565 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
√ √ √ √ √ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
√ √ √ √ √ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ  มคอ.3 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 
√ √ √ √ √ 

(4) จัดทํารายงานผลการดาํเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบทุกรายวชิา 
√ √ √ √ √ 

(5) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
√ √ √ √ √ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอนหรือ

การประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

- √ √ √ √ 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรบัการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 
√ √ √ √ √ 

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
√ √ √ √ √ 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรบัการพัฒนาวชิาการ 

และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  
√ √ √ √ √ 
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ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน 
ปที่ 1 

2561 

ปที่ 2 

2562 

ปที่ 3 

2563 

ปที่ 4 

2564 

ปที่ 5 

2565 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตีอ

คุณภาพ หลักสตูรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - √ √ √ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอบัณฑติใหมเฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - - √ √ 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

  1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

   1.1.1 กอนการสอน 

     คณาจารยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกันกอนเปดภาคเรียน เพ่ือพิจารณา

โครงการสอนของรายวิชาที่จะเปดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและขอคําแนะนํา เพื่อนําไป

วางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชาที่อาจารยแตละคนรับผิดชอบ 

      1.1.2 ระหวางสอน  

      อาจารยผูสอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเขาใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล 

ของการเรียนรูจากวิธีการสอน ดวยการสัมภาษณ การสนทนา หรือใชแบบสอบถาม 

      1.1.3 หลังการสอน 

      อาจารยผูสอนประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การทํากิจกรรมแบบฝกหัด

และผลการสอบ ผลที่ไดจากการประเมินจะนํามาพัฒนาประสิทธภิาพกลยุทธการสอน 

ประกอบกับการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและวิธีสอน 

  1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

     1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจง 

เปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน โดยใชแบบ 

ประเมิน มศว ปค. 003 ผานระบบออนไลน 

     1.2.2 การประเมินการสอนเปนแบบครบวงจร ไดแก การประเมินตนเอง การประเมินจาก 

เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานท่ีมอบหมายแกนิสิต 

และความสอดคลองกับโครงการสอน 

     1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคลองระหวางประสิทธิภาพ 

ของกลยุทธการสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  2.1 การทําวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารยผูสอน นิสิตปจจุบัน 

และบัณฑิตที่สําเร็จตามหลักสูตร 

  2.2 การประเมินวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ 

ดําเนินการหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณอาจารย และนิสิต 

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจางหรือผูมีสวนเก่ียวของตอคุณภาพของบัณฑิต 

หลักสูตร และการสํารวจการไดงานของบัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําทุกป โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

  4.1 อาจารยประจําวิชารายงานผลการดําเนินการรายวิชาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

เมื่อจบภาคการศึกษา 

  4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดําเนินการรายวิชาตอคณบดีในการประชุม 

คณะกรรมการบริหารประจําคณะ 

  4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที ่7 ขอ 7 

จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการ 

ประเมิน 

  4.4 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานที่ไดจากการ 

ประเมินในขอ 2 และขอ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




