มคอ.2
หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
(หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2558)

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
เสนอ สกอ.

สารบัญ
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จดั การเรี ยนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หน้ า
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
5
6

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

6
7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ สู อน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจยั

8
8
11
21
21

สารบัญ (ต่ อ)
หมวดที่
หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา

หน้ า
22
23
27

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

29
29
29

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

30
30

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรี ยนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรี ยนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
7. ตัวบ่งชี ้การดาเนินงาน

31
32
33
33
34
34
34

หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

35
36
36
36

สารบัญ (ต่ อ)
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554
ภาคผนวก ข สาเนาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการร่
้
าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก จ ตารางเปรี ยบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ สรุป มคอ. 7 ปี การศึกษา 2556

หน้ า
37
63
65
67
84
92

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Sport and Exercise Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย)
ชื่อย่อ: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Sport and Exercise Science)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Sport and Exercise Science)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ ามี)
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
แบบ 2 แบบ 2.1 จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัตเิ ห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี ้
ในปี การศึกษา 2558
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ.2558
ได้ รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปี การศึกษา 2558
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพอาจารย์ และนักวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
ในสถาบันการศึกษา และศูนย์วิจยั ทังในภาครั
้
ฐ และภาคเอกชน ที่ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้ าน
ต่อไปนี ้
- การฝึ กกีฬา
- วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
- สรี รวิทยาการออกกาลังกาย
- จิตวิทยาการกีฬา
- โภชนาการกีฬา
- ชีวกลศาสตร์ การกีฬา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

3

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา), ปี ที่จบ

ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา),
2539
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา),
2541
Ph.D. (Behavioral Medicine),
2556
ผศ.ดร. สุภาภรณ์
วท.บ. (กายภาพบาบัด), 2537
ศิลาเลิศเดชกุล
วท.ม. (สรี รวิทยาการออกกาลัง
กาย), 2542
Ph.D. (Exercise Physiology),
2553
อ.ดร.พิชญาวีร์
วท.บ. (พลศึกษา), 2542
ภานุรัชต์ฐนนท์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา),
2544
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออก
กาลังกายและการกีฬา), 2554

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Alberta,
Canada
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Bath, United
Kingdom
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยบูรพา

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากหลายสาเหตุที่เกิดขึ ้ นในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและทั่ วโลก ทังด้
้ านสิ่งแวดล้ อมโลกที่เกิดภาวะ
โลกร้ อน ทาให้ เกิดมหันตภัยต่าง ๆ มากมาย รวมทัง้ ภาวะเศ รษฐกิจล้ มเหลวในกลุม่ ประเทศยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาทาให้ เกิดผลกระทบกับทุก (กลุม่ ) ประเทศ จนต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อม ปรับกระบวนการ
จัดการแบบมีเครื อข่าย นับจากแถลงการณ์ Bali Concord II (ปี พ.ศ.2546) ของการประชุมสุดยอด
เห็นชอบให้ มีการรวมตัวไปสูก่ ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรื อ
AEC (ASEAN Economic
Community) ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) มีการจัดการเป็ นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมที่จะทาให้ มีการ
เคลื่อนย้ ายสินค้ า บริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ ายเงินทุนอย่างเสรี มากขึ ้นระหว่างภูมิภาค ผลกระทบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
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ที่ตามมาคือระดับ ของมาตรฐานคุณภาพคน และมาตรฐานวิชาชีพ ด้ านนวัตกรรมเทคโนโลยี สังคมและ
วัฒนธรรม ที่ต้องมีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้มากขึ ้น ประเทศไทยต้ องพัฒนาด้ านต่าง ๆ แบบก้ าวกระโดด ซึง่
นอกจากจะต้ อง สร้ างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียนที่ มี
มาตรฐาน กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ร่วมกัน นอกจากนี ้สภาวการณ์ ในประเทศ สังคมไทยก้ าวสูส่ งั คมผู้สงู อายุ
ที่ทาให้ ต้องมีก ารเตรี ยม ในการผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพและจานวนที่เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลง ด้ าน
กระบวนการสังคมทังในและต่
้
างประเทศ ดังนันการจั
้
ดระบบและกระบวนการจัดการศึกษาให้ เป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้ เสริมสร้ างและพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทางปั ญญา มีศกั ยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความคิดสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้สิทธิ มีความรับผิดชอบต่อ หน้ าที่ของตนเอง
และผู้อื่น มีการบริหาร จัดการองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ เน้ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน มีเครื อข่าย การพัฒนาหลักสูต รคือการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย การจัด
กระบวนการเรี ยน การสอน การ บูรณาการองค์ความรู้และกิจกรรม เพื่อหล่อหลอมให้ บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ลักษณะ
มีคณ
ุ สมบัติ สูส่ งั คมที่เปลี่ยนแปลงนี ้
นอกจากนี ้การจัดหลักสูตรยังต้ องคานึงถึงความสอดคล้ องกับ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2555-2559) ที่ เน้ นการพัฒนาการกีฬาของประเทศครอบคลุมทุกด้ าน ทังการพั
้
ฒนาการกีฬาขัน้
พื ้นฐาน การกีฬาเพื่อมวลชน การกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ และการกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยใช้ หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา เสริมสร้ างศักยภาพในการ เล่นกีฬาในทุกระดับโดยเฉ พาะอย่างยิ่งการ
เพิ่ม ศักยภาพนักกีฬาสูค่ วามเป็ นเลิศ บุคลากรด้ านการกีฬาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานในระดับสากล รวมถึง
การศึกษา วิจยั สร้ างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และ นวัต กรรมด้ านการกีฬา และการออกกาลังกายเพิ่มขึ ้น มี
เป้าหมาย ในการสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกาลังกายและเ ล่นกีฬาเป็ นประจา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในชาติ ให้ มีสขุ ภาพในทุก ๆ ด้ าน ลดอัตราการเจ็บป่ วย และเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ลดงบประมาณในการรักษาพยาบาล จาก วัตถุประสงค์ดงั กล่าว คณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระหน้ าที่ใน
การพัฒนาบุคลากรที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนกลไก ต่างๆ เพื่อ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว จึง
ได้ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ก ารกีฬาและการออกกาลังกาย พ .ศ.2557 ที่ ให้ ความสาคัญกับ การ
จัดระบบการศึกษาให้ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ อย่างยัง่ ยืน ตลอดชีวิต มีศกั ยภาพในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ มีความคิดสร้ างสรรค์ใฝ่ เรี ยนรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เสริมสร้ างและพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐานทางปั ญญา พร้ อมที่จะอยูใ่ นประชาคมอาเซียน และอยูไ่ ด้ ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒมีนโยบายให้ ทกุ หลักสูตรทาการปรับปรุ งหรื อสร้ างหลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2552 ซึง่ สอดคล้ องกับความจาเป็ นในปั จจุบนั ที่สงั คมต้ องการ
บุคลากรวิชาชีพด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย ที่มีคว ามรู้ มีความสามารถ และมีทกั ษะ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
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ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬาอย่างมีศกั ยภาพ ทังเพื
้ ่อการพัฒนานักกีฬาสูค่ วามเป็ นเลิศ
และสูก่ ารมีสขุ ภาพที่ดี รวมทังการวางแผนและการออกแบบการออกก
้
าลังกายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย นอกจากนันยั
้ งเป็ นบุคลากรที่สามารถถ่ ายทอดความรู้ให้ แก่ผ้ อู ื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะพล
ศึกษาตระหนักถึงภาระหน้ าที่ที่เป็ นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพ จึงจาเป็ นต้ องดาเนินการจัดให้ มี
การศึกษาในวิชาชีพดังกล่าว เพื่อสร้ างความก้ าวหน้ าให้ กบั บุคลากรในวิชาชีพ
หลักสูตรนี ้จะสนองความต้ องการของประเทศในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด้ านศึกษา การวิจยั
การฝึ กกีฬา การออกกาลังกาย การสร้ างเสริมสุขภาพทางกาย เช่น อาจารย์ นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย นักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการกีฬา เป็ น
ต้ น โดยให้ ความสาคัญกับการผลิตบุ คลากรที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และเคารพต่อวิชาชีพอย่างแท้ จริง ทังนี
้ ้
คณะพลศึกษามีความพร้ อมในการผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
โดยประยุกต์ระบบการทางานเชิงบูรณาการและความคุ้มทุนในด้ านบุคลากร วิชาการ สถานที่ ครุภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์และสิ่งอาน วยความสะดวก พร้ อมที่จะตอบสนองต่อความต้ องการของประเทศในการผลิตดุษฎี
บัณฑิตด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ11.1 และ11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาและการปรับปรุง หลักสูตรเป็ นองค์ประกอบสาคัญของของ การประกัน คุณภาพของการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่ต้องมีความแข็งแกร่งทังด้
้ านองค์ความรู้ในแต่ละสาขา มีความ
ลุม่ ลึกในการวิจยั รอบรู้สามารถคิดวิเคราะห์ สร้ างสรรค์ง านในแต่ละสาขาวิชา รวมทังการ
้ ประยุกต์ใช้ ให้
เหมาะกับบริบทของสังคมไทย ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนัน้ การพัฒนาและ ปรับปรุง
หลักสูตรครัง้ นี ้จึงจาเป็ นอย่างยิ่งทังการปรั
้
บด้ านเนื ้อหาให้ ทนั สมัย ทันต่อความต้ องการของสังคม ตามบริบท
ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ นส่วนหนึง่ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) และการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ให้ ทดั เทียม
กับนานาประเทศ การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ ควรมี วาระ มีกรอบกาหนดในการจัด
ระบบและกระบวนการที่เหมาะสม นับตังแต่
้ วิสยั ทัศน์ การกาหนดวัตถุประสงค์ การระบุเนื ้อหาในหลักสูตร ที่
ทันสมัย กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ที่มีการบูรณาการ มีเครื อข่ายทังในและต่
้
างประเทศ รวมทังการ
้
ปรับกลยุทธ์การเรี ยนรู้ ให้ ทนั ต่อความก้ าวไกลของความรู้ ความทันสมัยของเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาและการออกกาลังกาย ภายใต้ กระบวนการหล่อหลอมที่สอดคล้ องและสอดรับกัน ซึง่ คณะพลศึกษาได้
ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเป็ นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้ ดียิ่งขึ ้น
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีผลต่อทิศทางการ
กาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้ านการผลิตบัณฑิต การวิจยั และการบริการวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
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จึงเน้ นผลิตให้ บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ภาพด้ านวิชาการในทุกรายวิชา ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแ ต่ละสาขาวิชา
มีศกั ยภาพในการทาวิจยั โดยคานึง ถึงคุณธรรม จริยธรรม การนาผลการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาสังคม และ
ส่งเสริมผู้เรี ยนให้ ทากิจกรรมการวิจยั และบริการวิชาการแก่ชมุ ชนร่วมกับอาจารย์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรั ชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ การกีฬาที่เป็ นประโยชน์แก่สงั คม โดยการวิจยั อย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
1.2 ความสาคัญ
การวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลั งกายเป็ นรากฐานสาคัญของการพัฒนา
องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการทางการกีฬาและการออกกาลังกาย เพื่อสร้ างเสริมนักกีฬา
ให้ มีความพร้ อมสาหรับ การแข่งขัน ซึง่ กีฬามีความเป็ นอาชีพ มากขึ ้น ขณะที่การออกกาลังกายถือเป็ นยา
วิเศษช่วยป้องกันและสร้ างเสริมสุขภาพ ของคนในช าติ การผลิต บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมี
คุณธรรมจริยธรรม ทางการวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย จะมีบทบาทสาคัญต่อ
การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาที่เป็ นประโยชน์แก่สงั คม การออกกาลังกาย
ของประชาชน และความเป็ นเลิศทางการกีฬา ซึง่ มีความสาคัญต่อการดูแลสุขภาพของคนไทยและศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย มีวตั ถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิต ที่มีคณ
ุ ลักษณะดังต่อไปนี ้
1. มีความรู้ และทักษะอย่างลึกซึ ง้ ในศาสตร์ เฉพาะด้ าน การฝึ กกีฬา การออกกาลังกาย สรี รวิทยา
การออกกาลังกาย จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการกีฬา และเทคโนโลยีทางการกีฬา
2. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการสอนและการวิจยั เฉพาะด้ านต่อไปนี ้ คือ การฝึ ก กีฬา การออก
กาลังกาย สรี รวิทยาการออกกาลังกาย จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการกีฬา และเทคโนโลยีทางการกีฬา
3. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ใน การวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เฉพาะด้ านต่อไปนี ้ คือ การฝึ ก
กีฬา การออกกาลังกาย สรี รวิทยาการออกกาลังกาย จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการกีฬา และเทคโนโลยี
ทางการกีฬา
4. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย มีแผนพัฒนา
ปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี ้ความสาเร็จ ซึง่ คาดว่าจะดาเนินการ
แล้ วเสร็จภายใน 7 ปี นับจากเปิ ดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร ดังนี ้
พ.ศ.2558
เปิ ดรับนิสิตใหม่เป็ นรุ่นแรกของหลักสูตรนี ้
พ.ศ.2560 – 2561
ให้ นิสิตปี สุดท้ าย อาจารย์ผ้ สู อน และอาจารย์พิเศษประเมินหลักสูตร
พ.ศ.2562 – 2563
ทาวิจยั เพื่อประเมินและติดตามผลการใช้ หลักสูตร
พ.ศ.2564
ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการวิจยั และสถานการณ์ภายนอก ด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสูตร
ก. ทาวิจยั เพื่อประเมินและ
ติดตามการใช้ หลักสูตร

การพัฒนาการเรี ยน
การสอน
ข. จัดทาหลักสูตรปรับปรุ ง

ค. พัฒนาบุคลากรด้ าน
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

กลยุทธ์
1. นาผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 มาเป็ นข้ อมูลใน
การปรับปรุ ง
2. กาหนดให้ นิสิตปี สุดท้ าย อาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ประเมิน
หลักสูตร
3. ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
และผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ คุณภาพของ
หลักสูตร
4. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต
1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษา ผู้ใช้ หลักสูตร และ
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตมาวิพากษ์ หลักสูตร
2. ปรับปรุ งหลักสูตรตามผลการ
วิพากษ์
1. สนับสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์
เผยแพร่ ผลงานวิจยั ทังในและ
้
ต่างประเทศ
2. ให้ อาจารย์เข้ าร่ วมประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจยั ในและ
ต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. มคอ.7 รายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินจากนิสิตปี สุดท้ าย
อาจารย์ผ้ สู อน และอาจารย์พิเศษ
3. รายงานการประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตและผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีตอ่ คุณภาพของ
หลักสูตร
4. สรุ ปบทวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความ
ต้ องการของตลาดแรงงาน
1. รายงานผลการวิพากษ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ

2. หลักสูตรฉบับปรับปรุ ง
1. ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีงานวิจยั
2. ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่มีผลงานวิจยั
ตีพิมพ์เผยแพร่
3. ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่เข้ าร่ วม
ประชุมวิชาการหรื อนาเสนอผลงานวิชาการ
ทังในและต่
้
างประเทศ
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3. สนับสนุนให้ อาจารย์ลาศึกษาต่อ/
ดูงาน และทาวิจยั ร่ วมกับคณาจารย์
ในสถาบันอื่น
4. บูรณาการการเรี ยนการสอนกับ
การบริ การวิชาการเพื่อความเข้ มแข็ง
ของการนาทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ิ

4. ร้ อยละของอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ/ดู
งาน และทาวิจยั ร่ วมกับคณาจารย์ในสถาบัน
อื่น
5. ร้ อยละของกิจกรรมหรื อโครงการบริ การ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้ องการ
พัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของสังคม
ต่ออาจารย์ประจา

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึง่ ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2554 หมวด 1 ระบบการจั ดการศึกษา ข้ อ 6
และข้ อ 7 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ซึง่ ใช้ เวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2554
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเ คียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้ อที่ 7 และข้ อที่ 8
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถนุ ายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 การรับเข้ าเป็ นบัณฑิต ข้ อ 17 และข้ อ 18 (ภาคผนวก ก)
2.2.2 เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลัง
กาย และ/หรื อ สาขาที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ในกรณี ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้ องเป็ นมหาวิทยาลัยที่
ก.พ. รับรอง หรื อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ
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2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
นิสิตที่เข้ ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปั ญหาด้ านการเรี ยนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องค้ นคว้ า
และพึง่ พาตนเอง ความรู้พื ้นฐานภาษาอังกฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความต่าง ๆ และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
คณะพลศึกษามีวิธีการดาเนินการช่วยเหลืออย่างเป็ นระบบ ดังต่อไปนี ้
2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศสาหรับบัณฑิตแรกเข้ าเพื่อให้ เข้ าใจระบบการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา
การเข้ าใช้ ห้องสมุดทังในรู
้ ปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์
2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตที่ไม่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษ
2.4.3 กาหนดให้ อาจารย์ฝึก นิสิตให้ วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน พร้ อมทัง้
เขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจยั ในแต่ละรายวิชา
2.4.4 กาหนดให้ แต่ละร ายวิชาต้ องใช้ เทคโนโลยีในการสอนและฝึ กให้ นิสิต ได้ ใช้ เทคโนโลยีอย่าง
เป็ นระบบ
2.4.5 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทังภายใน/ภายนอกสถาบั
้
นให้ แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรั บนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้ าศึกษาแต่ละสาขาและคาดว่า จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จานวนนิสิตแต่ ละปี การศึกษา
นิสิต
2558
2559
2560
2561
2562
ชันปี
้ ที่ 1
10
10
10
10
10
ชันปี
้ ที่ 2
10
10
10
10
ชันปี
้ ที่ 3
10
10
10
รวม
10
20
30
30
30
คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกายมีคา่ ธรรมเนียม
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 246,688 บาท/นิสิต 1 คน (รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามตาราง
แนบ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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งบประมาณรายจ่ าย หลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
รายการ

ค่ าใช้ จ่าย

ยอดสะสม/
นิสิต 1 คน

หมวดค่ าการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าตอบแทนผู้สอน
- ค่าตอบแทนผู้สอน

หน่ วยกิต
48

บาท/ชั่วโมง
600

ครัง้ /ภาคเรียน
16

เป็ นเงิน
460,800

รวมค่าตอบแทนผู้สอน
2. ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
3. ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องใช้ สาหรับนิสิตหนึ่งกลุม่
4. ทุนเรียนพัฒนานิสิต
5. ค่าใช้ จา่ ยเพื่อการประชาสัมพันธ์
6. ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
คน
7. กิจกรรมในโครงสร้ างหลักสูตร
- สัมมนาทางวิชาการ
10
- การศึกษาดูงาน
10

460,800
200,000
100,000
100,000
20,000
100,000

งบประมาณ
ครัง้
เป็ นเงิน
20,000
2
400,000
10,000
1
100,000
รวมค่ากิ จกรรมในโครงสร้างหลักสูตร

ค่ าใช้ จ่า รวม
ค่ าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่ อนิสิต 1 คน (นิสิตขัน้ ต่า 10 คน)

500,000
1,480,800
148,080

หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
1. งบพัฒนาหน่วยงาน (ขันต
้ ่า ร้ อยละ 5)
2. งบวิจยั ของหน่วยงาน (ขันต
้ ่า ร้ อยละ 5)
3. ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ขันต
้ ่า ร้ อยละ 5)
ค่ าใช้ จ่ายรวม

10,000
10,000
5,000
25,000

173,080

15,000
15,000

188,080

30,000
30,000

218,080

28,608
28,608

246,688

หมวดค่ าปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่ าใช้ จ่ายรวม

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
1. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้ อยละ 15)
ค่ าใช จ่ ายรวม

หมวดค่ าใช้ จ่ายส่ วนกลางระดับมหาวิทยาลัย
1. ค่าใช้ จา่ ยส่วนกลาง
- ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย
- ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง
- ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์
- ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย

ปี
2
2
2
2

งบประมาณ
4,360
3,000
1,040
5,904

เป็ นเงิน
8,720
6,000
2,080
11,808
รวมค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

ค่ าใช้ จ่ายรวม

ค่ าธรรมเนียมเหมาจ่ ายตลอดหลักสูตร (ถั่วเฉลี่ย)

246,688 บาท
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
้ ยน เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่ าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต
แบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการทาวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงและก่อให้ เกิด
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้
แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
แบบ 2 แบบ 2.1
หมวดวิชา
หน่ วยกิต
1. วิชาบังคับ
5
2. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
8
3. ปริญญานิพนธ์
36
รวมไม่ น้อยกว่ า
49

พลบ
PEG
พลบ
PEG

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.2 แบบ 2 แบบ 2.1
3.1.3.2.1 หมวดวิชาบังคับ จานวน 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
701 การออกแบบวิจยั และการวิเคราะห์ทางสถิติ
701 Research Design and Statistical Analysis
702 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและออกกาลังกาย
702 Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Science

3(2-2-5)
2(1-2-3)

3.1.3.2.2 หมวดวิชาเลือก กาหนดให้ เรี ยนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยมีคาแนะนาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา และ/หรื อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ดังนี ้
- นิสิตเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุม่ วิชาที่สนใจ จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
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- นิสิตเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุม่ วิชาอื่น ๆ จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
- นิสิตเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุม่ สัมมนาและการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการฝึ กกีฬา
พลบ 751 การฝึ กและพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬา
PEG 751 Training and Developing Physical Fitness in Sport
พลบ 752 ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อ
PEG 752 Muscular Strength and Endurance
กลุ่มโภชนาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 753 โภชนาการสาหรับความต้ องการเฉพาะทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
PEG 753 Nutrition for Specific Requirement in Sport and Exercise
พลบ 754 โภชนพันธุศาสตร์ ทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
PEG 754 Nutrigenomics in Sport and Exercise
กลุ่มวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
พลบ 755 การดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาพแบบองค์รวม
PEG 755 Holistic Approach to Healthy Lifestyle
พลบ 756 การออกกาลังกายในกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อ
PEG 756 Exercise for Non-Comunicable Disease
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและออกกาลังกาย
พลบ 757 สรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
PEG 757 Advanced Sport and Exercise Physiology
พลบ 758 เทคนิคปฏิบตั กิ ารสรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
PEG 758 Advanced Sport and Exercise Physiology Laboratory

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(1-4-4)

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 759 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
3(3-0-6)
PEG 759 Advanced Sport and Exercise Psychology
พลบ 760 หลักการและเทคนิคการให้ คาปรึกษาขันสู
้ งด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย 3(3-0-6)
PEG 760 Principles and Advanced Counseling Techniques in Sport and Exercise Psychology
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กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์ การกีฬา
พลบ 761 ชีวกลศาสตร์ การเคลื่อนไหวของมนุษย์
PEG 761 Biomechanics of Human Movement
พลบ 762 คอมพิวเตอร์ วิชนั่ สาหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา
PEG 762 Computer Vision for Sport Technology
กลุ่มวิชาสัมมนาและการศึกษาอิสระ
พลบ 763 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นสาหรับการพัฒนาการกีฬาและออกกาลังกาย
PEG 763 Seminar on Trend and Issues for Sport and Exercise Development
พลบ 764 หัวข้ อวิจยั ปั จจุบนั ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
PEG 764 Current Research Topics in Sport and Exercise Science
3.1.3.2.3 ปริญญานิพนธ์
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์
PEG 999 Dissertation

3(3-0-6)
3(2-2-5)

2(1-2-3)
2(1-2-3)

36 หน่วยกิต

ความหมายของรหัสวิชา
รหัสตัวอักษร
พลบ (PEG) หมายถึง
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา
รหัสตัวเลขความหมายเฉพาะวิชา (คณะพลศึกษา)
เลขตัวแรก
7
หมายถึง
ลาดับรายวิชาในหลักสูตร
เลขตัวกลาง
0
หมายถึง
วิชาแกน
5, 6 หมายถึง
วิชาเลือก
9
หมายถึง
ปริญญานิพนธ์
เลขตัวท้ าย หมายถึง
ลาดับวิชา
ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทังหมดของรายวิ
้
ชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงปฏิบตั กิ าร
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3
หมายถึง
จานวนชัว่ โมงที่ศกึ ษาด้ วยตนเอง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

หน้ า 13

3.1.4 แผนการศึกษา
แบบ 2 แบบ 2.1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
พลบ 701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ
3(2-2-5)
พลบ 702 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและออกกาลังกาย 2(1-2-3)
รวม
5
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พลบ....
วิชาเลือกในกลุม่ ที่สนใจ

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
3

พลบ....

วิชาเลือกในกลุม่ อื่น ๆ

3

พลบ....

วิชาเลือกในกลุม่ วิชาสัมมนาและการศึกษาอิสระ

2
8

รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
9
รวม
9

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
9
รวม
9

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
9
รวม
9

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
9
รวม
9
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
พลบ 701 การออกแบบวิจยั และการวิเคราะห์ทางสถิติ
3(2-2-5)
PEG 701 Research Design and Statistical Analysis
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
การวิจยั เชิงปริมาณและคุณภาพ การออกแบบการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้ อมูล การใช้ สถิติ ในการวิจยั
เชิงปริมาณ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์สถิ ติ การแปลผล การรายงานผลการวิจยั เพื่อ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ ปริญญานิพนธ์ และนาเสนอในลักษณะบทความวิจยั
พลบ 702 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและออกกาลังกาย
2(1-2-3)
PEG 702 Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Science
ค้ น คว้ า สังเคราะห์งานวิจยั องค์ความรู้ ประเด็นปั ญหาคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
กระบวนการนาเสนอผลงาน จนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และการคัด
กรองบทความวิชาการ เพื่อให้ เกิดความรู้ใน
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
หมวดวิชาเลือก
พลบ 751 การฝึ กและพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬา
3(2-2-5)
PEG 751 Training and Developing Physical Fitness in Sport
การค้ นคว้ าการวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการทางวิทยา ศาสตร์ การกีฬาและการออก
กาลังกายเพื่อ การวางแผนการฝึ ก ซ้ อม การจัด ระบบและรูปแบบการฝึ ก ที่มีประสิทธิภาพ การ สร้ างเสริม
สมรรถภาพทางกีฬา การถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พลบ 752 ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อ
3(2-2-5)
PEG 752 Muscular Strength and Endurance
การค้ นคว้ าการวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
กาลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อ การค้ นคว้ าวิธีการฝึ กความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ ามเนื ้อที่สอดคล้ องกั บความต้ องการที่เฉพาะต่อชนิดกีฬา การนาเสนอวิธีการฝึ ก
การฝึ กปฏิบตั ิ การเรี ยบเรี ยงความรู้และการถ่ายถอดความรู้ให้ กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พลบ 753 โภชนาการสาหรับความต้ องการเฉพาะทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(3-0-6)
PEG 753 Nutrition for Specific Requirement in Sport and Exercise
การค้ นคว้ าการวิจยั ทางด้ าน เมแทบอ ลิซมึ ของสารอาหารและสารอื่น ๆ ข้ อพิจารณาด้ าน
โภชนาการในแต่ละช่วงของการฝึ กซ้ อมและแข่งขันกีฬาในสภาวะต่าง ๆ เทคนิคประเมินภาวะโภชนาการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

หน้ า 15

และการควบคุมคุณภาพ การวางแผนเมนูอาหารและการพิจารณาใช้ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร และเพื่อให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาร่างกายเฉพาะด้ าน การเรี ยบเรี ยงและการ
ถ่ายทอดความรู้ทาง โภชนาการสาหรับความต้ องการเฉพาะทางการกีฬาและการออกกาลังกาย ให้ กบั
ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พลบ 754 โภชนพันธุศาสตร์ ทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(3-0-6)
PEG 754 Nutrigenomics in Sport and Exercise
การค้ นคว้ าการวิจยั ทางด้ าน พันธุศาสตร์ ยีนที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถทาง การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย ผลของความแตกต่างของยีนต่อการตอบสนองของร่างกายต่อสารเคมีในอาหาร ผลของ
สารเคมีในอาหารต่อกระบวนก ารแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถทางการกีฬาและการ
ออกกาลังกาย ตัวชี ้วัดและวิธีการวัดทางโภชนพันธุศาสตร์ การใช้ หลักโภชนพันธุศาสตร์ ในนักกีฬาและผู้
ออกกาลังกาย การเรี ยบเรี ยงและการถ่ายทอดความรู้ทาง โภชนพันธุศาสตร์ ทางการกีฬาและการออก
กาลังกายให้ กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พลบ 755 การดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาพแบบองค์รวม
3(3-0-6)
PEG 755 Holistic Approach to Healthy lifestyle
การค้ นคว้ าการวิจยั ทาง ปั ญหาสุขภาพและความเจ็บป่ วยในมิตแิ ห่งองค์รวม และการประยุกต์
เพื่อดูแลสุขภาพ การดารงไว้ ซงึ่ สุขภาวะและการป้องกันความเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการเสียสมดุลของ
สุขภาพกาย จิต และสติปัญญา ตลอดจนการสร้ างเสริมสุขภาพโดยการดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาวะ
ตลอดช่วงอายุ การเรี ยบเรี ยงและการถ่ายทอดความรู้ทาง การดาเนินชีวิตอย่างมีสขุ ภาพแบบองค์รวม
ให้ กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พลบ 756 การออกกาลังกายในกลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อ
3(2-2-5)
PEG 756 Exercise for Non-Comunicable Disease
การค้ นคว้ าและการวิจยั ด้ านการออกกาลังกายเพื่อป้องกันหรื อบรรเทาโรคไม่ตดิ ต่อในกลุม่ ที่มีกิจกรรม
ทางกายต่า โดยกาหนดประเภทและรูปแบบการออกกาลั งกายที่เหมาะสม เพื่อลดภาวะแทรกซ้ อน ลด
ความเสี่ยงในการเสียชีวิต และทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ ้น
พลบ 757 สรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
3(3-0-6)
PEG 757 Advanced Sports and Exercise Physiology
การค้ นคว้ าการวิจยั ทาง การตอบสนองและการปรับตัว ทางด้ า นสรี รวิทยาการกีฬาและการออ ก
กาลังกายขันสู
้ งในเชิงลึก ของ ระบบต่อมไร้ ทอ่ ระบบต่อต้ านเชื ้อโรค หัวใจและไหลเวียน ระบบประสาท
กล้ ามเนื ้อ ชีวเคมีโมลกุล สามารถประยุกต์ใช้ สาหรับการออกกาลังกายและการกีฬา การเรี ยบเรี ยงและ
การถ่ายทอดความรูทางสรี
้ รวิทยาการกีฬาและการออกกาลักายขั
ง นสู
้ งให้ กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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พลบ 758 เทคนิคปฏิบตั กิ ารสรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
3(1-4-4)
PEG 758 Advanced Sport and Exercise Physiology Laboratory Technique
การค้ นคว้ าการวิจยั ทาง การประเมิน การแปลผล การวิเครา ะห์ผล ของระบบต่อมไร้ ทอ่ ระบบ
ต่อต้ านเชื ้อโรค ระบบหัวใจและหลอดเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลื่นไฟฟ้ากล้ ามเนื ้อ คลื่นไฟฟ้าสมอง
ชีวเคมีโมเลกุล นาไปประยุกต์ใช้ การกีฬาและการออกกาลงกาย รวมทัง้ การทาวิจยั การเรี ยบเรี ยงและ
การถ่ายทอดความรู้ ทางเทคนิค ปฏิบตั กิ ารสรี รวิทยาการกี ฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง ให้ กบั ผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
พลบ 759 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
3(3-0-6)
PEG 759 Advanced Sport and Exercise Psychology
การค้ นคว้ าการวิจยั ด้ าน ความต้ องการ ระบุประเด็น ปั ญหา สังเคราะห์งานวิจยั การออกแบบ
และการเลือกใช้ วิธีการทางจิตวิทยากีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง มาประยุกต์ใช้ ในการกีฬาและการ
ออกกาลังกาย เพื่อสร้ างเสริมและพัฒนาความสามารถทางการกีฬา และส่งเสริมพฤติกรรมการออก
กาลังกายอย่างต่อเนื่อง การเรี ยบเรี ยงและการถ่ายทอดความรู้ ทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลัง
กายขันสู
้ งให้ กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พลบ 760 หลักการและเทคนิคการให้ คาปรึกษาขันสู
้ งด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
3(3-0-6)
PEG 760 Principles and Advanced Counseling Techniques in Sport and Exercise
Psychology
การค้ นคว้ าการวิจยั ด้ าน เทคนิคการวิเคราะห์ความต้ องการ การดาเนินงาน การเลือกเครื่ องมือ
การช่วยเหลือ การบันทึกผล และการสรุปผลการให้ คาปรึกษาทางด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออก
กาลังกาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ คาปรึกษา และการนามาประยุกต์ใช้ ใน
การให้ คาปรึกษาด้ านการกีฬาและการออกกาลังกาย การเรี ยบเรี ยงและการถ่ายทอดความรู้ ทางหลักและ
เทคนิคการให้ คาปรึกษาขันสู
้ งด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลัให้
งกาย
กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พลบ 761 ชีวกลศาสตร์ การเคลื่อนไหวของมนุษย์
3(3-0-6)
PEG 761 Biomechanics of Human Movement
การค้ นคว้ าการวิจยั ด้ านวิธีการวิเคราะห์ตวั แปรทางคิเนติกส์และคิเนเมติกส์ของการเคลื่อนไหว
ของมนุษย์ ใน 2 มิตแิ ละ 3 มิติ โดยวิธีการทางชีวกลศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทาง การกีฬาและการออก
กาลังกาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง การเรี ยบเรี ยงและการถ่ ายทอดความรู้ ทางชี
วกลศาสตร์ การเคลื่อนไหวของมนุษย์ให้ กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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พลบ 762 คอมพิวเตอร์ วิชนั่ สาหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา
3(2-2-5)
PEG 762 Computer Vision for Sport Technology
การค้ นคว้ าการวิจยั ด้ าน เทคนิคการเห็นและการสร้ างภาพ คุณลักษณะ และขอบเขตของ
คอมพิวเตอร์ วิชนั่ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว โครงสร้ างแบบเรขาคณิต
แบบสัมพัทธ์ และการสังเคราะห์งานวิจยั สาขาคอมพิวเตอร์ วิชนั่ เพื่อการประยุกต์ใช้ ในการกีฬาและการ
ออกกาลังกาย การเรี ยบเรี ยงและการถ่ายทอดความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ วิชั่ นสาหรับเทคโนโลยีทางการ
กีฬาให้ กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พลบ 763 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นการพัฒนาการกีฬาและออกกาลังกาย
3(2-2-5)
PEG 763 Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Development
การวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการทางวิทยาศา สตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
ค้ นพบประเด็น ปั ญหาในปั จจุบนั เน้ นความรู้ความเข้ าใจในหลักวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม การ
แสวงหานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ กระบวนการ วิจยั เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการกั บความรู้ และการ
นาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาการกีฬาและออกกาลังกาย การเรี ยบเรี ยงและการถ่ายทอดความรู้
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกายให้ กบั ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พลบ 764 หัวข้ อวิจยั ปั จจุบนั ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
PEG 764 Current Research Topics in Sport and Exercise Science
ค้ นคว้ า ทบทวน ศึกษา สังเคราะห์บทความและงานวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย ระบุหวั เรื่ องตามความสนใจอย่างกว้ างขวางและลึกซึ ้ง เพื่อการนาเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์
หรื อการเขียนบทความ ภายใต้ การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์ (แบบ 2 แบบ 2.1)
36 หน่วยกิต
PEG 999 Dissertation
การสืบค้ นข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ การคิดหัวข้ อการวิจยั ที่ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ วิทยาการและ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกายใหม่อย่างแท้ จริง การทบทวนวรรณกรรม การ
จัดทาโครงร่างวิจยั การสอบโครงร่างวิจยั การขอจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ การดาเนินการวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลข้ อมูล การนาเสนอข้ อมูล การเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ การ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การนาเสนอผลการวิจยั การตีพิมพ์ผลงานให้ เป็ นที่ประจักษ์เหมาะสมกับการ
เป็ นดุษฎีบณ
ั ฑิต
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
*1

*2

*3

4

5

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
(สาขาวิชา), ปี ที่จบ

ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา),
2539
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา),
2541
Ph.D. (Behavioral Medicine),
2556
ผศ.ดร. สุภาภรณ์
วท.บ. (กายภาพบาบัด), 2537
ศิลาเลิศเดชกุล
วท.ม. (สรี รวิทยาการออกกาลัง
กาย), 2542
Ph.D. (Exercise Physiology),
2553
อ.ดร.พิชญาวีร์
วท.บ. (พลศึกษา), 2542
ภานุรัชต์ฐนนท์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา),
2544
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออก
กาลังกายและการกีฬา), 2554
อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ กศ.บ. (พลศึกษา), 2527
M.Ed (Physical Education),
2532
Ph.D. (Sport Psychology),
2539
อ.ดร.วิทติ มิตรานันท์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา),
2551
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา),
2553
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ การกีฬา),
2556

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Alberta,
Canada
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Bath, United
Kingdom
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
DePaul University, Chicago,
IL, USA
Victoria University of
Technology, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ ประจา
ลาดับ

รายชื่อคณาจารย์

1
2

รศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ์
รศ.ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
ผศ.ดร.ทรงพล ต่อนี
ดร.อุษากร พันธุ์วานิช
ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
ดร.วงศ์วทิ ย์ เสนะวงศ์
ดร.อนันต์ มาลารัตน์
ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์
ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
ดร.วิทติ มินตรานันท์
ดร.ประสิทธิ์ ปี ปทุม

คุณวุฒกิ ารศึกษา (สาขาวิชา)
Ed.D. (Physical Education: Sport Pedagogy)
Ed.D. (Curriculum and Supervision)
ปร.ด. (บริ หารการศึกษา)
Ph.D. (Sport Psychology)
Ph.D. (Behavioral Medicine)
Ph.D. (Exercise Physiology)
D.S.M. (Sport Management)
ปร.ด. (อายุรศาสตร์ เขตร้ อน)
D.S.M. (Sport Management)
Ph.D. (Sport Psychology)
Ph.D. (Biomedical Engineering)
กศ.ด. (วิจยั และประเมินผลการศึกษา)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุขภาพ)

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื่อคณาจารย์
ศ.ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
รศ.ดร.กรรวี บุญชัย
รศ.ดร.บุญส่ง โกสะ
รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
ผศ.ดร.ณัฐ อินทรปาณ
ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
ผศ.ดร. ราตรี เรื องไทย
ผศ.ดร.พงษ์จนั ทร์ อยู่แพทย์
ผศ.ดร.ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ
ดร.ศักดิช์ าย ทัพสุวรรณ
ดร.สุวตั ร สิทธิหล่อ
รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม
รศ.ดร.ดรุ ณวรรณ สุขสม
รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์
รศ.พิพฒ
ั น์ เจิดรังษี

คุณวุฒกิ ารศึกษา(สาขาวิชา)
Ph.D. (Exercise Physiology)
Ed.D. (Physical Education)
Ph.D. (Physical Educatio)
Ed.D. (School and Community Health Education)
Ph.D. (Physical Education)
Ph.D. (Sport Psychology)
Ed.D. (Physiology of Exercise)
Ph.D. (Ergonomics)
Dr. rer. nat (Pharmacy)
Ph.D. (Physical Education)
Ph.D. (Exercse and Sport Science :Sport Biomechanics)
Ed.D. (Physiology of Exercise)
วท.ด. (สรี รวิทยา)
Ph.D.Exercise & Sport Science (Ongoing in Biomechanics
Publication)
Ms.C. (Exercise Physiology)
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16
17
18
19
20
21
22

นายแพทย์ อี๊ด ลอประยูร
รศ.ดร.ไถ้ ออน ชินธเนศ
ดร.ลัดดา เรื องมโนธรรม
ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์
รศ.เจริ ญ กระบวนรัตน์
รศ.จุฑามาศ เทพชัยศรี
ผศ.ดร.มยุรี ศุภวิบลู ย์

พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
Ph.D. (Neuroscience)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการกีฬา)
P.E.D. (Phys cal Education Management)
ค.ม. (พลศึกษา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา) Certificate in Tropical Medicine
Ph.D. (Exercise and Sport Science : Movement Studies in Disability)

4. องค์ ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ ามี)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.2 ช่ วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้ อกาหนดในการวิจยั ต้ องเป็ นหัวข้ อทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
ซึง่ เป็ นไปตามความสนใจของนิสิต และได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การวิจยั รายบุคคลทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย ซึง่ เป็ นไปตามวิชาที่
นิสิตเลือกเข้ าศึกษา เป็ นงานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจในแก่นสาระของสาขาวิชา งานวิจยั ควรมี
ความสาคัญและแสดงให้ เห็นถึงความสามารถของผู้เรี ยนในการนาผลการวิจยั ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย โดยเน้ นจริยธรรมในการวิจยั
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคื อ งานวิจยั ต้ อง
สามารถพิสจู น์ได้ ผลการวิจยั สามารถอธิบายได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ รวมทังน
้ าไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
เรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย นิสิตสามารถนาประสบการณ์การเรี ยนรู้ไปสร้ างงานวิจยั
ได้ ด้วยตนเองต่อไป
5.3 ช่ วงเวลา
ช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กาหนดให้ ทางานวิจยั คือ ภาคการศึกษาที3 ่ เป็ นต้ นไป
5.4 จานวนหน่ วยกิต
แบบ 2 แบบ 2.1 ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
คณะพลศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ คาแนะนาและช่วยเหลือนิสิตด้ านวิจยั และ
วิชาการ โดยมีการดาเนินการดังนี ้
5.5.1 จัดโครงการสัมมนาในแต่ละวิชาเพื่อให้ มีความรู้ด้านวิจยั และกระบวนการวิจยั ในภาค
การศึกษาที่ 2
5.5.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ กาหนดตารางเวลาและจัดทาบันทึกการให้
คาปรึกษาแก่นิสิต
5.5.3 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กาหนดการ และรูปแบบในการทาปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรกาหนดให้ มีการสอบเค้ าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และต้ องมีการตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้

หมวดที่ 4 ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อ ส่งเสริ มและสอดแทรกให้ นิสิต มีจรรยาบรรณในการทางานวิจยั
สังคม
ไม่บิดเบือนข้ อมูล เพื่อให้ ได้ ผลการวิเคราะห์ตามต้ องการ มี
การจัดกิจกรรม การเก็บข้ อมูล เพื่อให้ นิสิต ได้ ประยุกต์ความรู้
ในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
2. สามารถนาความรู้ ด้านการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเน้ น การจัดการความคิดวิเคราะห์
การกีฬาและการออกกาลังกาย ไปทางานวิจยั
ความรู้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ และการวิจยั ด้ าน วิทยาศาสตร์ การ
และประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพและ
กีฬาและการออกกาลังกาย และการประยุกต์ใช้
ในแต่ละ
การศึกษาต่อระดับสูง
สาขาวิชา
3. มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ
ทุกรายวิชาต้ องมีกิจกรรมการเรี ยน การตังค
้ าถามในระดับ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การนาไปใช้ มีการฝึ กตังข้
้ อโต้ แย้ งอย่างมี
เหตุผล รวมทังการมอบหมายงานที
้
่ทาให้ นิสิตได้ ฝึกทักษะการ
แก้ โจทย์ปัญหา ทาโครงการวิจยั การเรี ยน การเขียนรายงาน
วิจารณ์บทความ
4. มีทกั ษะในการให้ คาเสนอแนะอย่างสร้ างสรรค์ ให้ นิสิต ประเมินการนาเสนอผลงานในชันเรี
้ ยนทังของตนเอ
้
ง
และเพื่อน และแสดงความคิดเห็นบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. มีทกั ษะในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เป็ นผู้ใฝ่ รู้
มีการใช้ บทเรี ยนออนไลน์ผสมผสานกับการเรี ยนในชันเรี
้ ยน มี
การมอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
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คุณลักษณะพิเศษ
6. มีทกั ษะในการแก้ ไขปั ญหา มีความอดทนต่อ
ปั ญหาและอุปสรรค
7. มีความสามารถในการทางานเป็ นหมูค่ ณะ

กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
มีการแก้ โจทย์ปัญหาจากข้ อมูลการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย การจัดทาสังเคราะห์งานวิจยั
การเก็บข้ อมูลและให้ บริ การภาคสนาม รวมทังการท
้
างานวิจยั
มีการมอบหมายงาน ให้ ทางานเป็ น กลุม่ การตังค
้ าถามที่ เน้ น
การอภิปรายและสัมมนา การจัดโครงการ

2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
1. แสดงออกซึง่ พฤติกรรมทางด้ าน
คุณธรรม และจริ ยธรรม อาทิ มีวินยั
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
เสียสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดี
เป็ นต้ น

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมิน

-จัดกิจกรรมให้ นิสิตเก็บข้ อมูล
ภาคสนาม

-การบันทึกและจัดระบบข้ อมูลการ
จัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การออกกาลังกาย
-ทากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการ
-การสังเกตพฤติกรรมด้ านทัศนคติ การ
จัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ การกีฬา เคารพความแตกต่างและการเคารพมติ
และการออกกาลังกาย
และกฎเกณฑ์
- การคิด วิเคราะห์และการจัดการ
เรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการ
ออกกาลังกาย

- นิสิตประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
ของตนเอง ก่อนและหลังเข้ าเรี ยน ใน
หลักสูตร
2. สามารถจัดการปั ญหาทาง
คุณธรรม จริ ยธรรม และวิชาชีพ โดย
ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างผู้ร้ ู ด้ วยความ
ยุติธรรม ด้ วยหลักฐาน ด้ วยหลักการ
ที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม

- กาหนดเกณฑ์การประเมิน
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั ทุก
รายวิชา
-กาหนดให้ มีนิสิตจัดกิจกรรม/
โครงการบริ การวิชาการแก่สงั คม

-การพิจารณาผลงานของนิสิตและมี
บทลงโทษหากคัดลอกงานของผู้อื่น
-การสรุ ปผลการรายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการ โดยคณะกรรมการ
นิสิต

- นิสิตประเมิน คุณธรรม จริยธรรม
ของตนเอง ก่อนและหลังเข้ าเรี ยน ใน
หลักสูตร
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2.2 ด้ านความรู้
ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ
ทฤษฎี ความรู้ ที่เป็ นปั จจุบนั รวมถึง
ปั ญหาสาคัญที่จะเกิดขึ ้นทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลัง
กาย และสามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อ
สร้ างองค์ความรู้ ใหม่

2. รู้ เทคนิคการวิจยั ตระหนักถึงผล
กระทบของงานวิจยั ในปั จจุบนั และการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต
ตลอดจนการพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ค้นคว้ า

กลยุทธ์ การสอน
- บรรยาย อภิปราย สัมมนาร่ วมกัน
ระหว่างอาจารย์กบั นิสิต
-วิเคราะห์ข้อมูลด้ านการจัดการ
เรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการ
ออกกาลังกายโดยใช้ ทฤษฎีที่
ทันสมัย
-เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาต่าง ๆ
-เข้ าร่ วมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก

วิธีการวัดและประเมินผล
-แบบฝึ กแก้ โจทย์ปัญหา ข้ อมูล
การจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย
-การปลายภาคการศึกษา
-การทาโครงงาน/รายงาน
-การนาเสนอผลงาน
-การสรุ ปบทความวิจยั และการ
เขียนวิพากษ์

-กาหนดให้ นิสิตศึกษาค้ นคว้ าใน
หัวข้ อที่สนใจ
-ฝึ กการทางานวิจยั เดี่ยว
-ฝึ กนิสิตให้ เป็ นผู้ช่วยวิจยั

-การนาเสนอหัวข้ อวิจยั และ
นาเสนองานวิจยั
-สอบเค้ าโครงวิจยั
-สอบปากเปล่า

นิสิตประเมิน ความรู้ของ
ตนเอง ก่อนและหลังการเรี ยน
ในแต่ละรายวิชา

- นิสิตประเมิน ความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการทางานวิจยั
ของตนเอง

2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
กลยุทธ์ การสอน
1. สามารถใช้ ความเข้ าใจทฤษฎีและเทคนิค -จัดอภิปราย สัมมนา
การหาความรู้ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา -การทาวิจยั
ด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา การออกกาลังกาย
และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น

วิธีการวัดและประเมินผล
-การนาเสนอผลงาน
-สอบเค้ าโครงวิจยั
-สอบปากเปล่า
-การตีพิมพ์งานวิจยั

- นิสิตประเมิน ด้ านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
และการออกกาลังของตนเอง
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ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
2. สามารถสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจยั
เพื่อพัฒนาความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
และการออกกาลังกาย เพื่อออกแบบและ
ดาเนินการวิจยั ที่พฒ
ั นาองค์ความรู้ ใหม่ หรื อ
ปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิในวิชาชีพ

กลยุทธ์ การสอน
- จัดอภิปราย สัมมนา
- ทาแบบฝึ กแก้ โจทย์ปัญหา
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
และการออกกาลังกาย

วิธีการวัดและประเมินผล
-การนาเสนอผลงาน
-ข้ อสอบแต่ละรายวิชาเน้ นการ
คิดวิเคราะห์
-การวิพากษ์ งานของผู้อื่น

- นิสิตประเมิน ด้ านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬา
และการออกกาลังของตนเอง

2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรี ยนรู้ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1. สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการ
และวิชาชีพ วางแผนวิเคราะห์และ
แก้ ปัญหาด้ วยตนเองได้

2. สามารถวางแผนปรับปรุ งตนเองและ
องค์กร สร้ างปฏิสมั พันธ์ในกลุม่ และ
แสดงออกถึงการเป็ นผู้นาทางวิชาการ
หรื อวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-เข้ าร่ วมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

-การสังเกตพฤติกรรม
-การนาเสนอผลงาน

-กิจกรรมอภิปราย สัมมนา และ
โครงการ
-มอบหมายให้ นิสิตทางานกลุม่
-ให้ นิสิตกาหนดบทบาทหน้ าที่ใน
การทางานกลุม่

-การสังเกตพฤติกรรม
-การนาเสนอในชันเรี
้ ยน
-แบบประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน และประเมิน
โดยผู้สอน

- นิสิตประเมินตนเอง ด้ าน
ความสามารถในการทางาน
เป็ นทีม

- นิสิตประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
การตัดสินใจในการแก้ ไข
ปั ญหา
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2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรื อคณิตศาสตร์ เพื่อนามาใช้ ใน
การศึกษาค้ นคว้ าในสาขาวิชาเฉพาะ
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
2. สามารถสื่อสารด้ วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับกลุม่ บุคคล และชุมชน
ต่างๆ รวมถึงการนาเสนอรายงานผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์
หรื อโครงการค้ นคว้ าที่สาคัญได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

-เชิญผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยสถิติมาบรรยาย
-ให้ นิสิตทางานวิจยั
-สอนการใช้ ซอฟท์แวร์ วิเคราะห์ข้อมูล

-การประเมินจากแบบฝึ กใน
รายวิชา
-การนาเสนอผลงาน
- นิสิตประเมินความสามารถ
ในทางสถิติของตนเอง
-การประเมินตามแบบ
ประเมินการนาเสนอ
- นิสิตประเมินความสามารถ
ทางด้ านทักษะการสื่อสาร
ของตนเอง

-การอภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
-การนาเสนอรายงาน
-กาหนดเกณฑ์การนาเสนอผลงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
สรุปมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ดังนี ้
ด้ านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. แสดงออกซึง่ พฤติกรรมทางด้ านคุณธรรม และจริยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ และเป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นต้ น
2. สามารถจัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้ ดลุ ยพินิจอย่างผู้ร้ ู ด้ วยความ
ยุตธิ รรม ด้ วยหลักฐาน ด้ วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
ด้ านที่ 2 ความรู้
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ ทฤษฎี ความรู้ที่เป็ นปั จจุบนั รวมถึงปั ญหาสาคัญที่จะเกิดขึ ้น ทาง
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย และสามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้ างองค์ความรู้ใหม่
2. รู้เทคนิคการวิจยั ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิจยั ในปั จจุบนั และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ ้นในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ องซึง่ อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ค้นคว้ า
ด้ านที่ 3 ทักษะทางปั ญญา
1. สามารถใช้ ความเข้ าใจในทฤษฎีและเทคนิคการหาความรู้ เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา ด้ าน
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
2. สามารถสังเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจยั เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้ าน วิทยาศาสตร์ การกีฬาและ
การออกกาลังกาย เพื่อออกแบบและดาเนินการวิจยั ที่พฒ
ั นาองค์ความรู้ใหม่ หรื อปรับปรุงแนวปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
ด้ านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ วางแผนวิเคราะห์และแก้ ปัญหาด้ วยตนเองได้
2. สามารถวางแผนปรับปรุงตนเองและองค์กร สร้ างปฏิสมั พันธ์ในกลุม่ และแสดงออกถึงการเป็ น
ผู้นาทางวิชาการหรื อวิชาชีพได้ อย่างเหมาะสม
ด้ านที่ 5 การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถเลือกใช้ เทคนิคทางสถิตหิ รื อคณิตศาสตร์ เพื่อนามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าในสาขาวิชา
เฉพาะ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
2. สามารถสื่อสารด้ วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุม่ บุคคล และชุมชนต่างๆ รวมถึงการนาเสนอ
รายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ หรื อโครงการค้ นคว้ าที่สาคัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

หน้ า 27

พลบ 701 การออกแบบวิจยั และการวิเคราะห์ทางสถิติ
พลบ 702 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและออกกาลังกาย
พลบ 751 การฝึ กและพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬา
พลบ 752 ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ ามเนื ้อ
พลบ 753 โภชนาการสาหรับความต้ องการเฉพาะทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 754 โภชนพันธุศาสตร์ ทางการกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 755 การดาเนินชีวติ อย่างมีสขุ ภาพแบบองค์รวม
พลบ 756 การออกกาลังกายในกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อ
พลบ 757 สรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
พลบ 758 เทคนิคปฏิบตั กิ ารสรี รวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
พลบ 759 จิตวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกายขันสู
้ ง
พลบ 760 หลักการและเทคนิคการให้ คาปรึกษาขันสู
้ งด้ านจิตวิทยาการกีฬาและการ
ออกกาลังกาย
พลบ 761 ชีวกลศาสตร์ การเคลื่อนไหวของมนุษย์
พลบ 762 คอมพิวเตอร์ วชิ นั่ สาหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา
พลบ 763 สัมมนาแนวโน้ มและประเด็นสาหรับการพัฒนาการกีฬาและออกกาลังกาย
พลบ 764 หัวข้ อวิจยั ปั จจุบนั ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย
พลบ 999 ปริ ญญานิพนธ์

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

2. ความรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบต่ อการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี ้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขัน้ ดังนี ้
ระดับขัน้
ความหมาย
ค่าระดับขัน้
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Goo )
3.5
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้ อกาหนดของหลักสูตร ได้ แก่ การสอบภาษา (Language
Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการ ประเมิน
คุณภาพปริญญานิพนธ์หรื อสารนิพนธ์ ให้ ผลการประเมินเป็ น ผ่าน P (Pass) หรื อ ไม่ผา่ น F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ทกุ ด้ านตามที่กาหนดไว้ ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกาห นดให้ นิสิตประเมินผลการเรี ยนการสอนในทุก
รายวิชา มีการทวนสอบว่าได้ มีการจัดการเรี ยนการสอนตามความรับผิดชอบหลักที่กาหนดไว้ ใน แผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping) และมี
การทวนสอบว่าผู้เรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ สอดคล้ อ งตามความรับผิดชอบหลัก และมีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้ อสอบและการตัดสินผลการเรี ยน และมีความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นในการทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจัดทารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็ น
หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรี ยนรู้เป็ นประจาทุกปี
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ.
2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรื อประกาศนียบัตร ข้ อที่ 48 โดยนิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาได้ ต้องมี
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คุณสมบัติ ดังนี ้
1. ต้ องมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 3 ภาคการศึกษาปกติตาม
ระบบทวิภาค และอย่างมากไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
2. สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ คา่ คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้ หรื อได้ รับการยกเว้ นในกรณี นิสิตสอบภาษาได้ แล้ วจาก
สถาบันการศึกษาที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
5. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying exam)
6. นิสิตเข้ าร่วมการสัมมนาทุกภาคการศึกษา
7. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บณ
ั
ฑิตวิทยาลัย
แต่งตัง้
8. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9. ตีพิมพ์ผลงาน ปริญญานิพนธ์ เพื่อขอจบการศึกษา ทังนี
้ ใ้ ห้ เป็ น ไปตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย เรื่ อง แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา วันที่
17
มีนาคม พ.ศ. 2558

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนานโยบายการจัดการเรี ยนการสอนและบทบาทหน้ าที่
ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้ อมทังจั
้ ดทาคูม่ ืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั งิ านให้ อาจารย์ใหม่
1.2 คณะและภาควิชาชี ้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่าง ๆในหลักสูตร
1.3 คณะและภาควิชากาหนดให้ อาจารย์ใหม่สงั เกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและ
ภาควิชา
1.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี ้ยงเพื่อแนะนาและเป็ นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึ กปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
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- สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์
และนาความที่ได้ มาปรับใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
- มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้ คณาจารย์ทาวิจยั
ตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
- คณะและภาควิชา จัดสรรงบประมาณ ให้ คณาจารย์เข้ าร่วมและนา เสนอผลงานวิจยั ใน
การประชุมหรื อการสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
- คณะส่งเสริมให้ คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทาวิจยั ร่วมกับคณาจารย์
จากสถาบันอื่นทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
- คณะส่งเสริมให้ คณาจารย์ลาศึกษาต่อ /ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผ้ สู อน ติดตามและรวบรวมข้ อมูล สาหรับใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปี
อย่างต่อเนื่อง
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม กากับ ดูแลคุณภาพของ
หลักสูตร
1.3 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.4 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสน าม ตามแบบ มคอ . 5 และ มคอ . 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ด
สอนให้ ครบทุกรายวิชา
1.5 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ . 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ ้นสุดปี การศึกษา
1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดยนิสิตปั จจุบั น และบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษา เพื่อพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการ
เรี ยนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปี ที่แล้ ว
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 การวางแผนการจัดสรรงบประม าณเงินรายได้ ในแต่ละปี โดยจัดโครงการ /กิจกรรม ให้ กบั
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 ด้ าน ดังนี ้ ด้ านวิชาการ ด้ านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ด้ านบาเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้ อม ด้ านนันทนาการ ด้ านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.1.2 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยาย
2.1.3 จัดซื ้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนทุกปี การศึกษา
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ใช้ อาคารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์
คณะจัดสรรห้ องเรี ยนให้ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2.2.2 ห้ องสมุด มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนด้ านวิชาการ คือ สานักหอสมุดกลาง
ประสานมิตร และหอสมุด องครักษ์ มีหนังสือด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย จานวน
ประมาณ 4,000 เล่ม มีวารสารด้ านวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย และวารสารที่เกี่ยวข้ อง
จานวนประมาณ 30 ฉบับ ได้ แก่ สานักหอสมุดกลางมีฐานข้ อมูลออนไลน์ ฐานข้ อมูล ThaiLIS ฐานข้ อมูล
ปริญญานิพนธ์ นอกจากนี ้คณะกาหนดให้ ทกุ รายวิชามีแหล่งสืบค้ นออนไลน์เป็ นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 คณะ/ภาควิชา จัดสรรงบประมาณประจาปี ในการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอน ตารา
วารสารวิชาการทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.3.2 คณะ/ภาควิชาให้ ผ้ สู อนเสนอความต้ องการทรัพยากรเพื่อการจัดหา
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุม เพื่อวางแผนจัดทาข้ อเสนองบประมาณครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์การ
เรี ยนการสอน
2.3.4 คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภณ
ั ฑ์สาหรับห้ องปฏิบตั กิ ารวิจยั ห้ อง
ศึกษาค้ นคว้ าสาหรับอาจารย์และนิสิต
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 สารวจความต้ องการทรัพยากรการเรี ยนการสอนเป็ นประจาทุกปี จากผู้สอนและผู้เรี ยน
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรี ยนการสอนทุกรายวิชา
2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชาที่ผ้ สู อนและผู้เรี ยน
สามารถใช้ บริการได้
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การรับอาจารย์ใหม่ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีสรร
หา การจ้ าง การบรรจุแต่งตัง้ การทาสัญญาจ้ าง และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมทุก 2 เดือน เพื่อวางแผนการปฏิบตั งิ านประจาปี และ
ติดตามทบทวนการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาข้ อมูลที่ได้ จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา
ปรับปรุงแต่ละรายวิชา เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3.3 การแต่ งตัง้ คณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนใน
บางรายวิชา และบางหัวข้ อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเป็ นอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้ อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามคาอธิบาย
รายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตรเป็ นผู้ประสานงาน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
4.1.1 คณะ/ภาควิชากาหนดคุณสมบัตบิ คุ ลากรสนับสนุนให้ ตรงตามภาระหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
ก่อนการรับเข้ าทางาน
4.1.2 บุคลากรต้ องผ่านการสอบแข่งขัน ซึง่ ประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและการสอยสัมภาษณ์
โดยให้ ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามตาแหน่ง และมีทศั นคติที่ดีตอ่ การให้ บริการแก่
อาจารย์และนิสิต
4.1.3 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนดาเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
4.2.1 คณะ/ภาควิชาสนับสนุนให้ บคุ ลากรฝึ กอบรมและศึกษาดูงานที
สอดคล้
่ องกับงานที่รับผิดชอบ
4.2.2 คณะ/ภาควิชาให้ บคุ ลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะด้ านการให้ บริการ
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5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นิสิต
คณะ/ภาควิชาจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและคูม่ ือ สาหรับนิสิต เพื่อให้ คาแนะนาด้ านวิชาการ ทุน
สนับสนุนการวิจยั ระเบียบและข้ อกาหนดของมหาวิทยาลัย
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
สถาบันต้ องมีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิตอุทธรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกาหนดเป็ นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์เหล่านัน้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 สารวจความต้ องการของตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
6.2 สารวจการได้ งานทาของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตทุกปี
6.3 เชิญผู้เกี่ยวข้ องประ ชุมเพื่อปรับปรุงเนื ้อหารายวิชาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคม
และตลาดแรงงานทุก 5 ปี
7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี ้ทังหมดอยู
้
ใ่ นเกณฑ์ดีตอ่ เนื่อง 2 ปี การศึกษา เพื่อ
ติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐา นคุณวุฒิแห่งชาติตอ่ ไป ทังนี
้ ้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้ อ 1-5 และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ แต่ละปี
ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ
80 มีสว่ นร่วมการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม/
ฝึ กงาน/สหกิจศึกษา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิ ด
สอนครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วันหลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษาที่มีการเปิ ดสอน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
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ตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงาน
6. จานวนรายวิชาที่มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ไม่
น้ อยกว่า 25% รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
7. มีการพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ
การประเมินการสอนจากการรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรของปี ก่อนหน้ า (มคอ.7)
8. อาจารย์ใหม่ทกุ ท่านได้ รับการปฐมนิเทศด้ านการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกท่านต้ องได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ/
วิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
10. อาจารย์ประจาทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติครบตามกาหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
11. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า 50% ต่อปี
12. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุดท้ ายต่อคุณภาพหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ก่อนการสอน
อาจารย์ในคณะ /ภาควิชา ประชุมร่วมกันก่อนเปิ ดภาคเรี ยน เพื่อพิจารณาโครงการสอนของ
รายวิ ชาที่จะเปิ ดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะและขอคาแนะนา เพื่อนาไปวางแผนกล
ยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่างสอน
อาจารย์ผ้ สู อนสังเกตพฤติกรรม นิสิต ที่แสดงถึงความเข้ าใจ สอบถามจาก นิสิต ถึงประสิทธิผล
ของการเรี ยนรู้จากวิธีการสอน ด้ วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรื อใช้ แบบสอบถาม
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ผ้ สู อนประเมินการเรี ยนรู้ของ นิสิต จากพฤติกรรมที่แสดงออก การทากิจกรรม
แบบฝึ กหัด และผลการสอบ ผลที่ได้ จากการประเมินจะนามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน
ประกอบกับการปรึกษาหารื อกับผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและวิธีสอน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

หน้ า 35

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้ าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี ้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้ สื่อการสอน โดยใช้ แบบ
ประเมิน มศว ปค. 003 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 การประเมินการสอนเป็ นแบบครบวงจร ได้ แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก
เพื่อนร่วมงาน และผู้บงั คับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม /งานที่มอบหมายแก่ นิสิต
และความสอดคล้ องกับโครงการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้ อง ระหว่างประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทาวิจยั เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผ้ สู อน นิสิต ปั จจุบนั
และบัณฑิตที่สาเร็จตามหลักสูตร
2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ดาเนินการหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์ และนิสิต
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้ างหรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องต่อคุณภาพของบัณฑิต
หลักสูตร และการสารวจการได้ งานของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ นคุณภาพการศึกษาประจาทุกปี ตามตัวบ่งชี ้ในหมวดที่
7 ข้ อ 7 โดยคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา โดยคณบดีแต่งตังจาก
้
ผู้ทรงคุณวุฒินอกภาควิชาและสถาบัน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนิ นการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เมื่อจบภาคการศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณบดีในการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจาคณะ
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้ในหมวดที่ 7 ข้ อ 7
จากการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร และวางแผนปรับปรุงตามข้ อเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานที่ได้ จากการ
ประเมินในข้ อ 2 และข้ อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกาลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
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