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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะพลศกึษา 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย:        หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
ภาษาองักฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Sport and Exercise Science 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย         ช่ือเตม็:  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย) 
 ช่ือยอ่:   ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย) 
ภาษาองักฤษ     ช่ือเตม็: Doctor of Philosophy (Sport and Exercise Science) 
 ช่ือยอ่:   Ph.D. (Sport and Exercise Science) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
 - 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

     แบบ 2 แบบ 2.1 จ านวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  49 หนว่ยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ  

     หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก 3  ปี ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ
   5.2 ภาษาที่ใช้ 
         ภาษาไทย 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
         รับผู้ เข้าศกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิหน็ชอบหลักสูตร 
เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558  (หลกัสตูรเดมิ หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ.2555) โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรนี ้               
ในปีการศกึษา 2558 

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัในการประชมุ 
ครัง้ท่ี 2/2558  เม่ือวนัท่ี  5  มีนาคม   พ.ศ.2558  

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุ  ครัง้ท่ี 4/2558  เม่ือวนัท่ี 14 
กรกฎาคม  พ.ศ.2558 

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี  8/2558 เม่ือวนัท่ี 19 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2558 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาตใินปีการศกึษา 2558 
8. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพอาจารย์ และนกัวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
ในสถาบนัการศกึษา และศนูย์วิจยั ทัง้ในภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีต้องการผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ เฉพาะด้าน 
ตอ่ไปนี ้ 

- การฝึกกีฬา 
- วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 
- สรีรวิทยาการออกก าลงักาย 
- จิตวิทยาการกีฬา 
- โภชนาการกีฬา 
- ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ
ที่ 

รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 
(สาขาวิชา), ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด วท.บ. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 
2539 
วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 
2541 
Ph.D. (Behavioral Medicine),  
2556  

มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 
University of Alberta, 
Canada 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร. สภุาภรณ์  
ศลิาเลิศเดชกลุ 

วท.บ. (กายภาพบ าบดั), 2537 
วท.ม. (สรีรวทิยาการออกก าลงั
กาย), 2542 
Ph.D. (Exercise Physiology), 
2553 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
University of Bath, United 
Kingdom 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.พิชญาวีร์ 
ภานรัุชต์ฐนนท์ 

วท.บ. (พลศกึษา), 2542 
วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 
2544 
ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออก
ก าลงักายและการกีฬา), 2554 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
มหาวทิยาลยับรูพา 

xxxxxxxxxxxxx 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  

    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

           จากหลายสาเหตท่ีุเกิดขึ ้ นในภมูิภาคอาเซียน เอเชียและทั่ วโลก ทัง้ด้านสิ่งแวดล้อมโลกท่ีเกิดภาวะ
โลกร้อน  ท าให้ เกิดมหนัตภยัตา่ง ๆ มากมาย รวมทัง้ ภาวะเศ รษฐกิจล้มเหลวในกลุม่ประเทศยโุรปและ
สหรัฐอเมริกาท าให้เกิดผลกระทบกบัทกุ  (กลุม่) ประเทศ จนต้องมีการเตรียมความพร้อม ปรับกระบวนการ
จดัการแบบมีเครือขา่ย นบัจากแถลงการณ์ Bali Concord II (ปี พ.ศ.2546) ของการประชมุสดุยอด 
เห็นชอบให้มีการรวมตวัไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic 
Community) ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) มีการจดัการเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมท่ีจะท าให้มีการ 
เคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทนุ และการเคล่ือนย้ายเงินทนุอยา่งเสรีมากขึน้ระหวา่งภมูิภาค ผลกระทบ
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ท่ีตามมาคือระดบั ของมาตรฐานคณุภาพคน และมาตรฐานวิชาชีพ  ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี สงัคมและ
วฒันธรรม ท่ีต้องมีการแลกเปล่ี ยนเรียนรู้มากขึน้  ประเทศไทยต้องพฒันาด้านตา่ง ๆ แบบก้าวกระโดด ซึง่
นอกจากจะต้อง สร้างและพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจในภมูิภาค อาเซียนท่ี มี
มาตรฐาน กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ร่วมกนั นอกจากนีส้ภาวการณ์ ในประเทศ สงัคมไทยก้าวสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ
ท่ีท าให้ต้องมีก ารเตรียม ในการผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพและจ านวนท่ีเพียงพอกบัการเปล่ียนแปลง ด้าน
กระบวนการสงัคมทัง้ในและตา่งประเทศ ดงันัน้การจดัระบบและกระบวนการจดัการศกึษาให้เป็นสงัคมแหง่
การเรียนรู้ เสริมสร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา  มีศกัยภาพในการคดิวิเคราะห์  สงัเคราะห์  มี
ความคดิสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีคณุธรรม จริยธรรม  คา่นิยมท่ีดีงาม  รู้สิทธิ มีความรับผิดชอบตอ่ หน้าท่ีของตนเอง
และผู้ อ่ืน มีการบริหาร  จดัการองค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ เน้นยทุธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การ
เรียนรู้  ตลอดชีวิตอยา่งยัง่ยืน มีเครือขา่ย การพฒันาหลกัสตู รคือการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย การจดั
กระบวนการเรียน การสอน การบรูณาการองค์ความรู้และกิจกรรม เพ่ือหลอ่หลอมให้บณัฑิตมีคณุลกัษณะ  
มีคณุสมบตั ิสูส่งัคมท่ีเปล่ียนแปลงนี ้
           นอกจากนีก้ารจดัหลกัสตูรยงัต้องค านงึถึงความสอดคล้องกบั แผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาต ิฉบบัท่ี  5 
(พ.ศ.2555-2559) ท่ีเน้นการพฒันาการกีฬาของประเทศครอบคลมุทกุด้าน ทัง้การพฒันาการกีฬาขัน้
พืน้ฐาน การกีฬาเพ่ือมวลชน การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยใช้หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  เสริมสร้างศกัยภาพในการ เลน่กีฬาในทกุระดบัโดยเฉ พาะอยา่งยิ่งการ
เพิ่มศกัยภาพนกักีฬาสูค่วามเป็นเลิศ บคุลากรด้านการกีฬาท่ีมีคณุภาพ  มีมาตรฐานในระดบัสากล รวมถึง
การศกึษา วิจยั สร้างสรรค์  สิ่งประดษิฐ์และ นวตักรรมด้านการกีฬา และการออกก าลงักายเพิ่มขึน้ มี
เป้าหมาย ในการสนบัสนนุให้ เดก็ เยาวชน ประชาชน ออกก าลงักายและเ ลน่กีฬาเป็นประจ า เพ่ือพฒันา  
คณุภาพชีวิตคนในชาติ ให้มีสขุภาพในทกุ ๆ ด้าน  ลดอตัราการเจ็บป่วย และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ลดงบประมาณในการรักษาพยาบาล จาก วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว คณะพลศกึษาตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีใน
การพฒันาบคุลากรท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนกลไก ตา่งๆ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่ว จงึ
ได้ปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตร์ก ารกีฬาและการออกก าลงักาย พ .ศ.255 7 ท่ีให้ความส าคญักบั การ
จดัระบบการศกึษาให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ อยา่งยัง่ยืน ตลอดชีวิต มีศกัยภาพในการคดิวิเคราะห์  
สงัเคราะห์  มีความคดิสร้างสรรค์ใฝ่เรี ยนรู้  มีคณุธรรม  จริยธรรม  คา่นิยมท่ีดีงาม  เสริมสร้างและพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา พร้อมท่ีจะอยูใ่นประชาคมอาเซียน และอยูไ่ด้ในสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 

    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายให้ทกุหลกัสตูรท าการปรับปรุ งหรือสร้างหลกัสตูรใหมใ่ห้

สอดคล้องกบัมาตรฐานการอดุมศกึษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ พ .ศ.2552 ซึง่สอดคล้องกบัความจ าเป็นในปัจจบุนัท่ีสงัคมต้องการ
บคุลากรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ท่ีมีคว ามรู้ มีความสามารถ และมีทกัษะ
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ในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอยา่งมีศกัยภาพ  ทัง้เพ่ือการพฒันานกักีฬาสูค่วามเป็นเลิศ
และสูก่ารมีสขุภาพท่ีดี รวมทัง้การวางแผนและการออกแบบการออกก าลงักายได้อยา่งมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภยั นอกจากนัน้ยงัเป็นบคุลากรท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ คณะพล
ศกึษาตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีท่ีเป็นหนว่ยงานท่ีผลิตบคุลากรวิชาชีพ จงึจ าเป็นต้องด าเนินการจดัให้มี
การศกึษาในวิชาชีพดงักลา่ว เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กบับคุลากรในวิชาชีพ 
 หลกัสตูรนีจ้ะสนองความต้องการของประเทศในการพฒันาคณุภาพของบคุลากรด้านศกึษา การวิจยั 
การฝึกกีฬา การออกก าลงักาย การสร้างเสริมสขุภาพทางกาย เชน่ อาจารย์ นกัวิจยั นกัวิทยาศาสตร์การ
กีฬา นกัจิตวิทยาการกีฬา นกัวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย นกัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการกีฬา เป็น
ต้น โดยให้ความส าคญักบัการผลิตบุ คลากรท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม และเคารพตอ่วิชาชีพอยา่งแท้จริง ทัง้นี ้
คณะพลศกึษามีความพร้อมในการผลิตดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
โดยประยกุต์ระบบการท างานเชิงบรูณาการและความคุ้มทนุในด้านบคุลากร วิชาการ สถานท่ี ครุภณัฑ์ 
อปุกรณ์และสิ่งอ าน วยความสะดวก พร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่ความต้องการของประเทศในการผลิตดษุฎี
บณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร                                                            

การพฒันาและการปรับปรุง หลกัสตูรเป็นองค์ประกอบส าคญัของของ การประกนัคณุภาพของการ
จดัการศกึษา โดยเฉพาะระดบัดษุฎีบณัฑิต ท่ีต้องมีความแข็งแกร่งทัง้ด้านองค์ความรู้ในแตล่ะสาขา มีความ
ลุม่ลกึในการวิจยั รอบรู้สามารถคดิวิเคราะห์ สร้างสรรค์ง านในแตล่ะสาขาวิชา รวมทัง้การ ประยกุต์ใช้ให้
เหมาะกบับริบทของสงัคมไทย ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดงันัน้ การพฒันาและ ปรับปรุง
หลกัสตูรครัง้นีจ้งึจ าเป็นอยา่งยิ่งทัง้การปรับด้านเนือ้หาให้ทนัสมยั ทนัตอ่ความต้องการของสงัคม ตามบริบท
ท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเต รียมความพร้อมในการเป็นสว่นหนึง่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)  และการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพ ให้ทดัเทียม
กบันานาประเทศ การพฒันาและการปรับปรุงหลกัสตูรท่ีมีคณุภาพ ควรมีวาระ มีกรอบก าหนดในการจดั  
ระบบและกระบวนการท่ีเหมาะสม นบัตัง้แตว่ิสยัทศัน์ การก าหนดวตัถปุระสงค์ การระบุเนือ้หาในหลกัสตูร ท่ี
ทนัสมยั กระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีการบรูณาการ มีเครือขา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ  รวมทัง้การ
ปรับกลยทุธ์การเรียนรู้ ให้ทนัตอ่ความก้าวไกลของความรู้ ความทนัสมยัของเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย ภายใต้กระบวนการหลอ่หลอมท่ีสอดคล้องและสอดรับกนั ซึง่คณะพลศกึษาได้
ให้ความส าคญักบัการพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือเป็นการประกนัคณุภาพการจดัการศกึษาให้ดียิ่งขึน้ 
     12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม มีผลตอ่ทิศทางการ
ก าหนดพนัธกิจของมหาวิทยาลยัด้านการผลิตบณัฑิต การวิจยั และการบริการวิชาการ การพฒันาหลกัสตูร
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จงึเน้นผลิตให้บณัฑิตมีคณุภาพด้านวิชาการในทกุรายวิชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแ ตล่ะสาขาวิชา 
มีศกัยภาพในการท าวิจยั โดยค านงึ ถึงคณุธรรม จริยธรรม การน าผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาสงัคม และ
สง่เสริมผู้ เรียนให้ท ากิจกรรมการวิจยัและบริการวิชาการแก่ชมุชนร่วมกบัอาจารย์ เพ่ือตอบสนองยทุธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยั 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
ไมมี่ 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา 

พฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเป็นประโยชน์แก่สงัคม  โดยการวิจยัอยา่งมี
คณุธรรมจริยธรรม 
     1.2 ความส าคัญ 

การวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลั งกายเป็นรากฐานส าคญัของการพฒันา
องค์ความรู้ นวตักรรม เทคโนโลยี  และวิทยาการทางการกีฬาและการออกก าลงักาย เพ่ือสร้างเสริมนกักีฬา
ให้มีความพร้อมส าหรับ การแขง่ขนั ซึง่กีฬามีความเป็นอาชีพ มากขึน้ ขณะท่ีการออกก าลงักายถือเป็นยา
วิเศษชว่ยป้องกนัและสร้างเสริมสขุภาพ ของคนในช าติ การผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ และมี
คณุธรรมจริยธรรมทางการวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จะมีบทบาทส าคญัตอ่
การพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรม ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเป็นประโยชน์แก่สงัคม  การออกก าลงักาย
ของประชาชน และความเป็นเลิศทางการกีฬา ซึง่มีความส าคญัตอ่การดแูลสขุภาพของคนไทยและศกัยภาพ
ในการแขง่ขนัของประเทศ 
    1.3 วัตถุประสงค์ 

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย มีวตัถปุระสงค์ 
เพ่ือผลิตดษุฎีบณัฑิต ท่ีมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  มีความรู้และทกัษะอยา่งลกึซึ ง้ในศาสตร์เฉพาะด้าน การฝึกกีฬา การออกก าลงักาย  สรีรวิทยา
การออกก าลงักาย จิตวิทยาการกีฬา  โภชนาการกีฬา และเทคโนโลยีทางการกีฬา  

2.  น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการสอนและการวิจยั เฉพาะด้านตอ่ไปนี ้คือ การฝึกกีฬา การออก
ก าลงักาย สรีรวิทยาการออกก าลงักาย จิตวิทยาการกีฬา  โภชนาการกีฬา และเทคโนโลยีทางการกีฬา 

3.  มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ใน การวิจยัเพ่ือพฒันาองค์ความรู้ใหม่ เฉพาะด้านตอ่ไปนี ้คือ  การฝึก
กีฬา การออกก าลงักาย  สรีรวิทยาการออกก าลงักาย  จิตวิทยาการกีฬา   โภชนาการกีฬา  และเทคโนโลยี
ทางการกีฬา 

4.  มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย มีแผนพฒันา

ปรับปรุงท่ีมีรายละเอียดของแผนการพฒันา ยทุธศาสตร์ และตวับง่ชีค้วามส าเร็จ ซึง่คาดวา่จะด าเนินการ
แล้วเสร็จภายใน 7 ปี นบัจากเปิดการเรียนการสอนตามหลกัสตูร ดงันี ้

 พ.ศ.2558  เปิดรับนิสิตใหมเ่ป็นรุ่นแรกของหลกัสตูรนี  ้
 พ.ศ.2560 – 2561 ให้นิสิตปีสดุท้าย อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษประเมินหลกัสตูร  
 พ.ศ.2562 – 2563 ท าวิจยัเพ่ือประเมินและตดิตามผลการใช้หลกัสตูร 
 พ.ศ.2564  ปรับปรุงหลกัสตูรตามผลการวิจยั และสถานการณ์ภายนอก  ด้าน 

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรม 
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

การพัฒนาหลักสูตร 
ก. ท าวิจยัเพ่ือประเมินและ
ติดตามการใช้หลกัสตูร 

1. น าผลการประเมินการด าเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 มาเป็นข้อมลูใน
การปรับปรุง 
2. ก าหนดให้นิสิตปีสดุท้าย อาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ ประเมิน
หลกัสตูร 
3. ประเมินความพงึพอใจของบณัฑิต
และผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่คณุภาพของ
หลกัสตูร 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ีมี
ผลกระทบตอ่การผลิตบณัฑิต 

1. มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร 
 
2. รายงานผลการประเมินจากนิสิตปีสดุท้าย 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 
 
3. รายงานการประเมินความพงึพอใจของ
บณัฑิตและผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่คณุภาพของ
หลกัสตูร 
4. สรุปบทวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

การพัฒนาการเรียน 
การสอน 
ข. จดัท าหลกัสตูรปรับปรุง 

1. เชิญผู้ทรงคณุวฒิุจาก
สถาบนัการศกึษา ผู้ใช้หลกัสตูร และ
ผู้ใช้บณัฑิตมาวิพากษ์หลกัสตูร 
2. ปรับปรุงหลกัสตูรตามผลการ
วิพากษ์ 

1. รายงานผลการวิพากษ์จากผู้ทรงคณุวฒิุ 
 
 
2. หลกัสตูรฉบบัปรับปรุง 

ค. พฒันาบคุลากรด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

1. สนบัสนนุแหลง่ทนุในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยัทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 
2. ให้อาจารย์เข้าร่วมประชมุวิชาการ
และเสนอผลงานวิจยัในและ
ตา่งประเทศ 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีงานวิจยั 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีผลงานวิจยั
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วม
ประชมุวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ
ทัง้ในและตา่งประเทศ 
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3. สนบัสนนุให้อาจารย์ลาศกึษาตอ่/
ดงูาน และท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์
ในสถาบนัอื่น 
4. บรูณาการการเรียนการสอนกบั
การบริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็ง
ของการน าทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิ 

4. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาตอ่/ดู
งาน และท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์ในสถาบนั
อื่น 
5. ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการ
พฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสงัคม
ตอ่อาจารย์ประจ า 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

ระบบการศกึษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิหนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์  ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้ วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ .ศ. 2554 หมวด 1 ระบบการจัดการศกึษา ข้อ 6 
และข้อ 7 (ภาคผนวก ก) 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมีการจดัการศกึษาภาคฤดรู้อน  ซึง่ใช้เวลาไมน้่อยกวา่ 8 สปัดาห์ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2554 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเ คียงหนว่ยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้ วยการศกึษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ข้อท่ี 7 และข้อท่ี 8 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศกึษาต้น            เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 
 ภาคการศกึษาปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดรู้อน                     เดือนมิถนุายน – กรกฎาคม 
    2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 เป็นผู้ มีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้ วยการศกึษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 การรับเข้าเป็นบณัฑิต ข้อ 17 และข้อ 18 (ภาคผนวก ก) 

2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงั
กาย และ/หรือ สาขาท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีส าเร็จการศกึษาจากตา่งประเทศ จะต้องเป็นมหาวิทยาลยัท่ี 
ก.พ. รับรอง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ 
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     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
นิสิตท่ีเข้ามาศกึษาในหลกัสตูรอาจประสบปัญหาด้านการเรียนในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีต้องค้นคว้า

และพึง่พาตนเอง ความรู้พืน้ฐานภาษาองักฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความตา่ง ๆ และทกัษะการใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม ่
      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

คณะพลศกึษามีวิธีการด าเนินการชว่ยเหลืออยา่งเป็นระบบ ดงัตอ่ไปนี  ้
2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศส าหรับบณัฑิตแรกเข้าเพ่ือให้เข้าใจระบบการเรียนระดบับณัฑิตศกึษา 

การเข้าใช้ห้องสมดุทัง้ในรูปแบบปกตแิละรูปแบบออนไลน์ 
2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรับนิสิตท่ีไมส่ามารถสอบผา่นภาษาองักฤษ 
2.4.3 ก าหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมลู และน าเสนอความคดิเห็นในชัน้เรียน พร้อมทัง้

เขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจยัในแตล่ะรายวิชา 
2.4.4 ก าหนดให้แตล่ะร ายวิชาต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนและฝึกให้ นิสิตได้ใช้เทคโนโลยีอยา่ง

เป็นระบบ 
2.4.5 ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทนุทัง้ภายใน/ภายนอกสถาบนัให้แก่นิสิตอยา่งตอ่เน่ือง 

      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับเข้าศกึษาแตล่ะสาขาและคาดวา่จะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร  

นิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชัน้ปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ชัน้ปีท่ี 2  10 10 10 10 
ชัน้ปีท่ี 3   10 10 10 
รวม 10 20 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 10 10  
          
  2.6 งบประมาณตามแผน 

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย มีคา่ธรรมเนียม
เหมาจา่ยตลอดหลกัสตูรประมาณ 246,688 บาท/นิสิต 1 คน (รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยตามตาราง
แนบ) 
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งบประมาณรายจ่าย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

รายการ ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม/
นิสิต 1 คน 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 
1. คา่ตอบแทนผู้สอน 

- คา่ตอบแทนผู้สอน 

หน่วยกิต 
48 

บาท/ช่ัวโมง 
600 

ครัง้/ภาคเรียน 
16 

เป็นเงนิ 
460,800 

  

   รวมค่าตอบแทนผู้สอน 460,800  
2. คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน 
3. คา่ครุภณัฑ์ที่ต้องใช้ส าหรับนิสิตหนึ่งกลุม่ 
4. ทนุเรียนพฒันานิสิต 
5. คา่ใช้จา่ยเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
6. คา่สนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงาน 

  200,000 
100,000 
100,000 

20,000 
100,000 

 

7. กิจกรรมในโครงสร้างหลกัสตูร คน งบประมาณ ครัง้ เป็นเงนิ   

- สมัมนาทางวิชาการ 
- การศกึษาดงูาน 

10 
10 

20,000 
10,000 

2 
1 

400,000 
100,000 

  

  รวมค่ากิจกรรมในโครงสร้างหลกัสูตร 500,000  

ค่าใช้จ่า รวม     1,480,800  

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนิสิต 1 คน (นิสิตขัน้ต ่า 10 คน)    148,080 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 
1. งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต ่า ร้อยละ 5)  
2. งบวิจยัของหน่วยงาน (ขัน้ต ่า ร้อยละ 5) 
3. คา่สว่นกลางคณะ หรือคา่สาธารณปูโภค (ขัน้ต ่า ร้อยละ 5) 

10,000 
10,000 
5,000 

 

ค่าใช้จ่ายรวม     25,000 173,080 

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ (อตัราตอ่หวั) 
ค่าใช้จ่ายรวม 

15,000 
15,000 

 
188,080 

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
1. กองทนุพฒันามหาวิทยาลยั (ร้อยละ 15) 
ค่าใช จ่ายรวม 

30,000 
30,000 

 
218,080 

 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับมหาวิทยาลัย 
1. คา่ใช้จา่ยสว่นกลาง ปี งบประมาณ  เป็นเงนิ   

- คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั 
- คา่ธรรมเนียมหอสมดุกลาง 
- คา่ธรรมเนียมส านกัคอมพิวเตอร์ 
- คา่ธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลยั 

2 
2 
2 
2 

4,360 
3,000 
1,040 
5,904 

 8,720 
6,000 
2,080 
11,808 

  รวมค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 28,608  

ค่าใช้จ่ายรวม   28,608 246,688 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ถั่วเฉล่ีย)     246,688 บาท 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ด้วย

การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
          การเทียบเคียงหนว่ยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่ าด้วยการศกึษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

แบบ 2 เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการท าวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคณุภาพสงูและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษางานรายวิชาเพิ่มเตมิ ดงันี ้

           แบบ 2.1 ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่  36 หนว่ยกิต 
และศกึษารายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ 13 หนว่ยกิต  
           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

แบบ 2 แบบ 2.1 
         หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. วิชาบงัคบั 5 
2. วิชาเลือกไมน้่อยกวา่ 8 
3. ปริญญานิพนธ์ 36 
                                    รวมไม่น้อยกว่า 49 

 

            3.1.3 รายวิชา 
                    3.1.3.2  แบบ 2 แบบ 2.1 
            3.1.3.2.1 หมวดวิชาบงัคบั จ านวน  5 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี  ้
พลบ  701   การออกแบบวิจยัและการวิเคราะห์ทางสถิต ิ 3(2-2-5) 
PEG  701    Research Design and Statistical Analysis 
พลบ  702  สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลงักาย 2(1-2-3) 
PEG  702   Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Science 

            3.1.3.2.2 หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่ 8 หนว่ยกิต โดยมีค าแนะน าจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ ดงันี ้ 

- นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่วิชาท่ีสนใจ จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 หนว่ยกิต 
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- นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่วิชาอ่ืน ๆ จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 หนว่ยกิต 
- นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่สมัมนาและการศกึษาอิสระ ไมน้่อยกวา่ 2 หนว่ยกิต 

 
กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา 
พลบ  751  การฝึกและพฒันาสมรรถภาพทางกีฬา                                                        3(2-2-5) 
PEG  751  Training and Developing Physical Fitness in Sport 
พลบ 752  ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้                                                 3(2-2-5) 
PEG 752  Muscular Strength and Endurance 

กลุ่มโภชนาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  753  โภชนาการส าหรับความต้องการเฉพาะทางการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG  753  Nutrition for Specific Requirement in Sport and Exercise      
พลบ  754  โภชนพนัธุศาสตร์ทางการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG  754  Nutrigenomics in Sport and Exercise 

กลุ่มวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
พลบ  755  การด าเนินชีวิตอยา่งมีสขุภาพแบบองค์รวม                                          3(3-0-6) 
PEG  755  Holistic Approach to Healthy Lifestyle   
พลบ 756 การออกก าลงักายในกลุม่โรคไมต่ดิตอ่                                        3(2-2-5) 
PEG 756 Exercise for Non-Comunicable Disease 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและออกก าลังกาย 
พลบ  757  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู  3(3-0-6) 
PEG  757  Advanced Sport and Exercise Physiology 
พลบ  758  เทคนิคปฏิบตักิารสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู   3(1-4-4) 
PEG  758   Advanced Sport and Exercise Physiology Laboratory 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  759  จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู  3(3-0-6) 
PEG  759  Advanced Sport and Exercise Psychology 
พลบ  760  หลกัการและเทคนิคการให้ค าปรึกษาขัน้สงูด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  760  Principles and Advanced Counseling Techniques in Sport and Exercise Psychology 
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กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา 
พลบ  761  ชีวกลศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนษุย์ 3(3-0-6) 
PEG  761  Biomechanics of Human Movement 
พลบ  762  คอมพิวเตอร์วิชัน่ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  762  Computer Vision for Sport Technology 

กลุ่มวิชาสัมมนาและการศึกษาอิสระ 
พลบ  763  สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ส าหรับการพฒันาการกีฬาและออกก าลงักาย 2(1-2-3) 
PEG  763  Seminar on Trend and Issues for Sport and Exercise Development 
พลบ  764  หวัข้อวิจยัปัจจบุนัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  2(1-2-3) 
PEG  764  Current Research Topics in Sport and Exercise Science 

            3.1.3.2.3 ปริญญานิพนธ์ 
พลบ  999   ปริญญานิพนธ์                                                                                       36 หนว่ยกิต 
PEG  999   Dissertation 

ความหมายของรหสัวิชา  
รหสัตวัอกัษร 
  พลบ (PEG)  หมายถึง รายวิชาระดบับณัฑิตศกึษา คณะพลศกึษา  
รหสัตวัเลขความหมายเฉพาะวิชา (คณะพลศกึษา)  
 เลขตวัแรก  7 หมายถึง ล าดบัรายวิชาในหลกัสูตร 
 เลขตวักลาง  
  0  หมายถึง วิชาแกน  
  5, 6  หมายถึง            วิชาเลือก 
  9  หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 
 เลขตวัท้าย หมายถึง ล าดบัวิชา 
ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหนว่ยกิต 
 เลขรหสันอกวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหนว่ยกิตทัง้หมดของรายวิชา 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 1 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงบรรยาย 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 2 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงปฏิบตักิาร 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 3 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงท่ีศกึษาด้วยตนเอง 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
แบบ 2 แบบ 2.1 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

พลบ  701   การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ 3(2-2-5) 

พลบ  702 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลงักาย 2(1-2-3) 

 รวม 5 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ.... วิชาเลือกในกลุม่ท่ีสนใจ 3 

พลบ.... วิชาเลือกในกลุม่อ่ืน ๆ 3 

พลบ.... วิชาเลือกในกลุม่วิชาสมัมนาและการศกึษาอิสระ 2 

 รวม 8 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

พลบ  999   ปริญญานิพนธ์ 9 

 รวม 9 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  999   ปริญญานิพนธ์ 9 
 รวม 9 

      
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

พลบ  999   ปริญญานิพนธ์ 9 

 รวม 9 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  999   ปริญญานิพนธ์ 9 
 รวม 9 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
พลบ  701   การออกแบบวิจยัและการวิเคราะห์ทางสถิต ิ 3(2-2-5) 
PEG  701    Research Design and Statistical Analysis  
 การวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีและวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
การวิจยัเชิงปริมาณและคณุภาพ การออกแบบการวิจยัและการเก็บรวบรวมข้อมลู การใช้สถิติในการวิจยั
เชิงปริมาณ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์สถิ ต ิการแปลผล การรายงานผลการวิจยัเพ่ือ
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ ปริญญานิพนธ์ และน าเสนอในลกัษณะบทความวิจยั  

พลบ  702   สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลงักาย 2(1-2-3) 
PEG  702   Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Science 
 ค้น คว้า สงัเคราะห์งานวิจยั องค์ความรู้ ประเดน็ปัญหาคณุธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 
กระบวนการน าเสนอผลงาน จนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และการคดั
กรองบทความวิชาการ เพ่ือให้เกิดความรู้ใน การวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีและวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 

 หมวดวิชาเลือก 
พลบ  751   การฝึกและพฒันาสมรรถภาพทางกีฬา                                                        3(2-2-5) 
PEG  751   Training and Developing Physical Fitness in Sport 

การค้นคว้าการวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีและวิทยาการทางวิทยา ศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักายเพ่ือการวางแผนการฝึก ซ้อม การจดัระบบและรูปแบบการฝึก ท่ีมีประสิทธิภาพ การ สร้างเสริม
สมรรถภาพทางกีฬา การถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พลบ  752   ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้                                    3(2-2-5) 
PEG  752   Muscular Strength and Endurance 

การค้นคว้าการวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีและวิทยาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักายเพ่ือพฒันาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ การค้นคว้าวิธีการฝึกความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ามเนือ้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการท่ีเฉพาะตอ่ชนิดกีฬา การน าเสนอวิธีการฝึก 
การฝึกปฏิบตั ิการเรียบเรียงความรู้และการถ่ายถอดความรู้ให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

พลบ  753  โภชนาการส าหรับความต้องการเฉพาะทางการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG  753  Nutrition for Specific Requirement in Sport and Exercise      

การค้นคว้าการวิจยัทางด้าน เมแทบอ ลิซมึของสารอาหารและสารอ่ืน ๆ ข้อพิจารณาด้าน
โภชนาการในแตล่ะชว่งของการฝึกซ้อมและแขง่ขนักีฬาในสภาวะตา่ง ๆ เทคนิคประเมินภาวะโภชนาการ
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และการควบคมุคณุภาพ การวางแผนเมนอูาหารและการพิจารณาใช้ผลิตภณัฑ์ เสริมอาหาร และเพื่อให้
สอดคล้องกบัความต้องการของการออกก าลงักายเพ่ือพฒันาร่างกายเฉพาะด้าน  การเรียบเรียงและการ
ถ่ายทอดความรู้ทาง โภชนาการส าหรับความต้องการเฉพาะทางการกีฬาและการออกก าลงักาย ให้กบั
ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พลบ  754  โภชนพนัธุศาสตร์ทางการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG  754  Nutrigenomics in Sport and Exercise 

การค้นคว้าการวิจยัทางด้าน พนัธุศาสตร์ ยีนท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถทาง การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย  ผลของความแตกตา่งของยีนตอ่การตอบสนองของร่างกายตอ่สารเคมีในอาหาร ผลของ
สารเคมีในอาหารตอ่กระบวนก ารแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถทางการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย ตวัชีว้ดัและวิธีการวดัทางโภชนพนัธุศาสตร์ การใช้หลกัโภชนพนัธุศาสตร์ในนกักีฬาและผู้
ออกก าลงักาย การเรียบเรียงและการถ่ายทอดความรู้ทาง โภชนพนัธุศาสตร์ทางการกีฬาและการออก
ก าลงักายให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พลบ  755 การด าเนินชีวิตอยา่งมีสขุภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6) 
PEG  755   Holistic Approach to Healthy lifestyle 
 การค้นคว้าการวิจยัทาง ปัญหาสขุภาพและความเจ็บป่วยในมิตแิหง่องค์รวม และการประยกุต์
เพ่ือดแูลสขุภาพ การด ารงไว้ซึง่สขุภาวะและการป้องกนัความเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการเสียสมดลุของ
สขุภาพกาย จิต และสตปัิญญา ตลอดจนการสร้างเสริมสขุภาพโดยการด าเนินชีวิตอยา่งมีสขุภาวะ
ตลอดชว่งอาย ุ การเรียบเรียงและการถ่ายทอดความรู้ทาง การด าเนินชีวิตอยา่งมีสขุภาพแบบองค์รวม
ให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พลบ 756 การออกก าลงักายในกลุม่โรคไมต่ดิตอ่                                        3(2-2-5) 
PEG 756 Exercise for Non-Comunicable Disease 
การค้นคว้าและการวิจยัด้านการออกก าลงักายเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาโรคไมต่ดิตอ่ในกลุม่ท่ีมีกิจกรรม
ทางกายต ่า โดยก าหนดประเภทและรูปแบบการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน ลด
ความเส่ียงในการเสียชีวิต และท าให้คณุภาพชีวิตดีขึน้ 
พลบ 757 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู          3(3-0-6) 
PEG 757  Advanced Sports and Exercise Physiology 
 การค้นคว้าการวิจยัทาง การตอบสนองและการปรับตวั ทางด้านสรีรวิทยาการกีฬาและการออ ก
ก าลงักายขัน้สงูในเชิงลกึ ของ ระบบตอ่มไร้ทอ่  ระบบตอ่ต้านเชือ้โรค หวัใจและไหลเวียน ระบบประสาท
กล้ามเนือ้ ชีวเคมีโมลกลุ  สามารถประยกุต์ใช้ส าหรับการออกก าลงักายและการกีฬา การเรียบเรียงและ
การถ่ายทอดความรู้ทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงูให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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พลบ  758   เทคนิคปฏิบตักิารสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู  3(1-4-4) 
PEG  758   Advanced Sport and Exercise Physiology Laboratory Technique 
             การค้นคว้าการวิจยัทาง การประเมิน การแปลผล การวิเครา ะห์ผล ของระบบตอ่มไร้ทอ่ ระบบ
ตอ่ต้านเชือ้โรค  ระบบหวัใจและหลอดเลือด คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ คล่ืนไฟฟ้ากล้ามเนือ้ คล่ืนไฟฟ้าสมอง 
ชีวเคมีโมเลกลุ น าไปประยกุต์ใช้ การกีฬาและการออกก าลงกาย รวมทัง้ การท าวิจยั  การเรียบเรียงและ
การถ่ายทอดความรู้ ทางเทคนิคปฏิบตักิารสรีรวิทยาการกี ฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู ให้กบัผู้ อ่ืนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พลบ  759   จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู  3(3-0-6) 
PEG  759   Advanced Sport and Exercise Psychology 
 การค้นคว้าการวิจยัด้าน ความต้องการ ระบปุระเดน็ ปัญหา สงัเคราะห์งานวิจยั การออกแบบ
และการเลือกใช้วิธีการทางจิตวิทยากีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู มาประยกุต์ใช้ในการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย เพ่ือสร้างเสริมและพฒันาความสามารถทางการกีฬา และสง่เสริมพฤตกิรรมการออก
ก าลงักายอยา่งตอ่เน่ือง การเรียบเรียงและการถ่ายทอดความรู้ ทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงั
กายขัน้สงูให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พลบ  760   หลกัการและเทคนิคการให้ค าปรึกษาขัน้สงูด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG  760   Principles and Advanced Counseling Techniques in Sport and Exercise 

Psychology 
 การค้นคว้าการวิจยัด้าน เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการ การด าเนินงาน การเลือกเคร่ืองมือ 
การชว่ยเหลือ การบนัทกึผล และการสรุปผลการให้ค าปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลงักาย การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ค าปรึกษา และการน ามาประยกุต์ใช้ใน
การให้ค าปรึกษาด้านการกีฬาและการออกก าลงักาย การเรียบเรียงและการถ่ายทอดความรู้ ทางหลกัและ
เทคนิคการให้ค าปรึกษาขัน้สงูด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พลบ  761  ชีวกลศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนษุย์ 3(3-0-6) 
PEG  761  Biomechanics of Human Movement 

การค้นคว้าการวิจยัด้านวิธีการวิเคราะห์ตวัแปรทางคเินตกิส์และคเินเมตกิส์ของการเคล่ือนไหว
ของมนษุย์ ใน 2 มิตแิละ 3 มิต ิโดยวิธีการทางชีวกลศาสตร์ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพทาง การกีฬาและการออก
ก าลงักาย  การวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยั ท่ีเก่ียวข้อง การเรียบเรียงและการถ่ ายทอดความรู้ทางชี
วกลศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนษุย์ให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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พลบ  762   คอมพิวเตอร์วิชัน่ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา  3(2-2-5) 
PEG  762    Computer Vision for Sport Technology 

การค้นคว้าการวิจยัด้าน เทคนิคการเห็นและการสร้างภาพ คณุลกัษณะ  และขอบเขตของ
คอมพิวเตอร์วิชัน่ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพเคล่ือนไหว  โครงสร้างแบบเรขาคณิต 
แบบสมัพทัธ์ และการสงัเคราะห์งานวิจยัสาขาคอมพิวเตอร์วิชัน่ เพ่ือการประยกุต์ใช้ในการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย  การเรียบเรียงและการถ่ายทอดความรู้ ทางคอมพิวเตอร์วิชั่ นส าหรับเทคโนโลยีทางการ
กีฬาให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พลบ  763  สมัมนาแนวโน้มและประเดน็การพฒันาการกีฬาและออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  763    Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Development 

การวิจยัเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีและวิทยาการทางวิทยาศา สตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
ค้นพบประเดน็  ปัญหาในปัจจบุนั เน้นความรู้ความเข้าใจในหลกัวิชาการ คณุธรรมจริยธรรม การ
แสวงหานวตักรรมและองค์ความรู้ใหม ่กระบวนการ วิจยั เพ่ือเช่ือมโยงกบัการจดัการกั บความรู้ และการ
น าไปประยกุต์ใช้ ในการพฒันาการกีฬาและออกก าลงักาย การเรี ยบเรียงและการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายให้กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

พลบ 764   หวัข้อวิจยัปัจจบุนัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  2(1-2-3) 
PEG 764    Current Research Topics in Sport and Exercise Science 
 ค้นคว้า ทบทวน ศกึษา สงัเคราะห์บทความและงานวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย ระบหุวัเร่ืองตามความสนใจอยา่งกว้างขวางและลกึซึง้ เพื่อการน าเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์
หรือการเขียนบทความ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

พลบ 999   ปริญญานิพนธ์ (แบบ 2 แบบ 2.1)   36 หนว่ยกิต 
PEG 999   Dissertation 
 การสืบค้นข้อมลูอยา่งเป็นระบบ การคดิหวัข้อการวิจยัท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ วิทยาการและ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายใหมอ่ยา่งแท้จริง การทบทวนวรรณกรรม การ
จดัท าโครงร่างวิจยั การสอบโครงร่างวิจยั การขอจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ การด าเนินการวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การแปรผลข้อมลู การน าเสนอข้อมลู การเขียนเลม่วิทยานิพนธ์ การ
สอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลการวิจยั การตีพิมพ์ผลงานให้ เป็นท่ีประจกัษ์เหมาะสมกบัการ
เป็นดษุฎีบณัฑิต 
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       3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
            3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ
ที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา), ปีที่จบ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

*1 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด วท.บ. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 
2539 
วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 
2541 
Ph.D. (Behavioral Medicine),  
2556  

มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
 
University of Alberta, 
Canada 

xxxxxxxxxxxxx 

*2 ผศ.ดร. สภุาภรณ์  
ศลิาเลิศเดชกลุ 

วท.บ. (กายภาพบ าบดั), 2537 
วท.ม. (สรีรวทิยาการออกก าลงั
กาย), 2542 
Ph.D. (Exercise Physiology), 
2553 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
University of Bath, United 
Kingdom 

xxxxxxxxxxxxx 

*3 อ.ดร.พิชญาวีร์ 
ภานรัุชต์ฐนนท์ 

วท.บ. (พลศกึษา), 2542 
วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 
2544 
ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออก
ก าลงักายและการกีฬา), 2554 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
มหาวทิยาลยับรูพา 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ กศ.บ. (พลศกึษา), 2527 
M.Ed (Physical Education), 
2532 
Ph.D. (Sport Psychology), 
2539 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
DePaul University, Chicago, 
IL, USA 
Victoria University of 
Technology, Australia 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.วทิติ มิตรานนัท์ วท.บ. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 
2551 
วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 
2553 
วท.ด. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 
2556 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

 

* อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
 
 
 
 



หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558                             หน้า 20 

 

        3.2.2 อาจารย์ประจ า  
 

ล าดับ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา (สาขาวิชา)  
1 รศ.ดร.สาล่ี สภุาภรณ์ Ed.D. (Physical Education: Sport Pedagogy) 

2 รศ.ดร.สปุราณีวิ ์ขวญับญุจนัทร์ Ed.D. (Curriculum and Supervision) 
ปร.ด. (บริหารการศกึษา) 

3 ผศ.ดร.สืบสาย  บญุวีรบตุร Ph.D. (Sport Psychology) 
4 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด Ph.D. (Behavioral Medicine) 

5 ผศ.ดร.สภุาภรณ์ ศลิาเลิศเดชกลุ Ph.D. (Exercise Physiology) 
6 ผศ.ดร.ถนอมศกัดิ ์ เสนาค า D.S.M. (Sport Management) 
7 ผศ.ดร.ทรงพล ตอ่นี ปร.ด. (อายรุศาสตร์เขตร้อน) 

8 ดร.อษุากร พนัธุ์วานิช D.S.M. (Sport Management) 
9 ดร.พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ Ph.D. (Sport Psychology) 

10 ดร.วงศ์วทิย์ เสนะวงศ์ Ph.D. (Biomedical Engineering) 

11 ดร.อนนัต์ มาลารัตน์ กศ.ด. (วจิยัและประเมินผลการศกึษา) 
12 ดร.พิชญาวีร์ ภานรัุชต์ฐนนท์ ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา) 
13 ดร.อาพรรณชนิต  ศริิแพทย์ ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา) 

14 ดร.วทิติ มินตรานนัท์ ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา) 
15 ดร.ประสิทธ์ิ ปีปทมุ ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ) 

3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
ล าดับที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา(สาขาวิชา)  

1 ศ.ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ Ph.D. (Exercise Physiology) 

2 รศ.ดร.กรรวี บญุชยั Ed.D. (Physical Education) 
3 รศ.ดร.บญุส่ง โกสะ Ph.D. (Physical Educatio) 
4 รศ.ดร.เอมอชัฌา วฒันบรุานนท์ Ed.D. (School and Community Health  Education) 

5 ผศ.ดร.ณฐั อินทรปาณ Ph.D. (Physical Education) 
6 ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตรุภทัร Ph.D. (Sport Psychology) 
7 ผศ.ดร. ราตรี เรืองไทย Ed.D. (Physiology of Exercise) 

8 ผศ.ดร.พงษ์จนัทร์ อยู่แพทย์ Ph.D. (Ergonomics) 
9 ผศ.ดร.ฐาปนีย์  หงส์รัตนาวรกิจ Dr. rer. nat (Pharmacy) 

10 ดร.ศกัดิช์าย ทพัสวุรรณ Ph.D. (Physical Education) 

11 ดร.สวุตัร  สิทธิหล่อ Ph.D. (Exercse and Sport Science :Sport Biomechanics) 
12 รศ.ดร.วชิิต  คนงึสขุเกษม Ed.D. (Physiology of Exercise)   
13 รศ.ดร.ดรุณวรรณ  สขุสม วท.ด. (สรีรวทิยา)   

14 รศ.ดร.ศริิรัตน์  หรัิญรัตน์ Ph.D.Exercise & Sport Science (Ongoing in Biomechanics 
Publication)  

15 รศ.พิพฒัน์  เจิดรังษี Ms.C. (Exercise Physiology) 
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16 นายแพทย์ อ๊ีด  ลอประยูร พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

17 รศ.ดร.ไถ้ออน  ชินธเนศ Ph.D. (Neuroscience) 
18 ดร.ลดัดา  เรืองมโนธรรม ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา) 
19 ผศ.ดร.เกษม  นครเขตต์ P.E.D. (Physcal Education Management) 

20 รศ.เจริญ กระบวนรัตน์  ค.ม. (พลศกึษา) 
21 รศ.จฑุามาศ เทพชยัศรี วท.ม. (จลุชีววทิยา) Certificate in Tropical Medicine 
22 ผศ.ดร.มยรีุ ศภุวบิลูย์ Ph.D. (Exercise and Sport Science : Movement Studies in Disability) 

 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 

ไมมี่ 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

- 
      4.2 ช่วงเวลา 

-  
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

- 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ข้อก าหนดในการวิจยัต้องเป็นหวัข้อทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย    
ซึง่เป็นไปตามความสนใจของนิสิต และได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจยัรายบคุคลทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ซึง่เป็นไปตามวิชาท่ี
นิสิตเลือกเข้าศกึษา เป็นงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแก่นสาระของสาขาวิชา งานวิจยัควรมี
ความส าคญัและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ เรียนในการน าผลการวิจยัไปพฒันาคณุภาพการศกึษา
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย โดยเน้นจริยธรรมในการวิจยั 
      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลู ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลา่วคื อ งานวิจยัต้อง
สามารถพิสจูน์ได้ ผลการวิจยัสามารถอธิบายได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ รวมทัง้น าไปพฒันาองค์ความรู้ด้านการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย นิสิตสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้างงานวิจยั
ได้ด้วยตนเองตอ่ไป 
       5.3 ช่วงเวลา  

ชว่งระยะเวลาของหลกัสตูรท่ีก าหนดให้ท างานวิจยั คือ ภาคการศกึษาท่ี 3 เป็นต้นไป 
       5.4 จ านวนหน่วยกิต   

แบบ 2 แบบ 2.1  ปริญญานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 
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       5.5 การเตรียมการ  
คณะพลศกึษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรให้ค าแนะน าและชว่ยเหลือนิสิตด้านวิจยัและ

วิชาการ โดยมีการด าเนินการดงันี ้
 5.5.1  จดัโครงการสมัมนาในแตล่ะวิชาเพ่ือให้มีความรู้ด้านวิจยัและกระบวนการวิจยัในภาค
การศกึษาท่ี 2 
 5.5.2  จดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก าหนดตารางเวลาและจดัท าบนัทกึการให้
ค าปรึกษาแก่นิสิต 
 5.5.3  ให้ข้อมลูเก่ียวกบัระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ์ 
       5.6 กระบวนการประเมินผล 

หลกัสตูรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปลา่ และต้องมีการตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึง่เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้  

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต   
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. มีคณุธรรม จริยธรรม ซื่อสตัย์ และเสียสละเพ่ือ
สงัคม 

สง่เสริมและสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณในการท างานวิจยั 
ไมบิ่ดเบือนข้อมลู เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ตามต้องการ มี
การจดักิจกรรม การเก็บข้อมลู เพ่ือให้ นิสิตได้ประยกุต์ความรู้
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 

2. สามารถน าความรู้ด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงักาย ไปท างานวิจยั
และประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพและ
การศกึษาตอ่ระดบัสงู 

รายวิชาตา่ง ๆ ในหลกัสตูรเน้น การจดัการความคิดวิเคราะห์ 
ความรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้ และการวิจยัด้าน วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย และการประยกุต์ใช้ ในแตล่ะ
สาขาวิชา 

3. มีทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีตรรกะ ทกุรายวิชาต้องมีกิจกรรมการเรียน การตัง้ค าถามในระดบั
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ การน าไปใช้ มีการฝึกตัง้ข้อโต้แย้งอย่างมี
เหตผุล รวมทัง้การมอบหมายงานท่ีท าให้ นิสิตได้ฝึกทกัษะการ
แก้โจทย์ปัญหา ท าโครงการวิจยัการเรียน การเขียนรายงาน
วิจารณ์บทความ 

4. มีทกัษะในการให้ค าเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ ให้นิสิตประเมินการน าเสนอผลงานในชัน้เรียนทัง้ของตนเอ ง
และเพ่ือน และแสดงความคิดเห็นบนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 

5. มีทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีการใช้บทเรียนออนไลน์ผสมผสานกบัการเรียนในชัน้เรียน มี
การมอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
6. มีทกัษะในการแก้ไขปัญหา มีความอดทนตอ่
ปัญหาและอปุสรรค 

มีการแก้โจทย์ปัญหาจากข้อมลูการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงักาย การจดัท าสงัเคราะห์งานวิจยั 
การเก็บข้อมลูและให้บริการภาคสนาม รวมทัง้การท างานวิจยั 

7. มีความสามารถในการท างานเป็นหมูค่ณะ มีการมอบหมายงาน ให้ท างานเป็น กลุม่ การตัง้ค าถามท่ี เน้น
การอภิปรายและสมัมนา การจดัโครงการ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
       2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. แสดงออกซึง่พฤติกรรมทางด้าน
คณุธรรม และจริยธรรม อาทิ มีวินยั 
มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริต 
เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดี  
เป็นต้น 

-จดักิจกรรมให้นิสิตเก็บข้อมลู
ภาคสนาม 
 
-ท ากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมลูการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย 

-การบนัทกึและจดัระบบข้อมลูการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย 
-การสงัเกตพฤติกรรมด้านทศันคติ การ
เคารพความแตกตา่งและการเคารพมติ
และกฎเกณฑ์  
- การคิด วิเคราะห์และการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 

- นิสิตประเมิน คณุธรรม จริยธรรม 
ของตนเอง ก่อนและหลงัเข้าเรียน ใน
หลกัสตูร 

2. สามารถจดัการปัญหาทาง
คณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดย
ใช้ดลุยพินิจอย่างผู้ รู้ ด้วยความ
ยตุิธรรม ด้วยหลกัฐาน ด้วยหลกัการ
ท่ีมีเหตผุลและคา่นิยมอนัดีงาม 

- ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยัทกุ
รายวิชา 
-ก าหนดให้มีนิสิตจดักิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 

-การพิจารณาผลงานของนิสิตและมี
บทลงโทษหากคดัลอกงานของผู้อื่น 
-การสรุปผลการรายงานผลการจดั
กิจกรรม/โครงการ  โดยคณะกรรมการ
นิสิต 

- นิสิตประเมิน คณุธรรม จริยธรรม 
ของตนเอง ก่อนและหลงัเข้าเรียน ใน
หลกัสตูร 
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2.2 ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ 
ทฤษฎี ความรู้ท่ีเป็นปัจจบุนั รวมถงึ
ปัญหาส าคญัท่ีจะเกิดขึน้ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงั
กาย และสามารถพฒันานวตักรรมหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม ่

- บรรยาย อภิปราย สมัมนาร่วมกนั
ระหวา่งอาจารย์กบันิสิต 
-วิเคราะห์ข้อมลูด้านการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลงักายโดยใช้ทฤษฎีท่ี
ทนัสมยั 
-เชิญผู้ เช่ียวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาตา่ง ๆ 
-เข้าร่วมสมัมนากบัหน่วยงาน
ภายนอก 

-แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา ข้อมลู
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงักาย 
-การปลายภาคการศกึษา 
-การท าโครงงาน/รายงาน 
-การน าเสนอผลงาน 
-การสรุปบทความวิจยัและการ
เขียนวิพากษ์ 

นิสิตประเมิน ความรู้ของ
ตนเอง ก่อนและหลงัการเรียน
ในแตล่ะรายวิชา 

2. รู้เทคนิคการวิจยั ตระหนกัถงึผล 
กระทบของงานวิจยัในปัจจบุนั และการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
ตลอดจนการพฒันาสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง
ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่สาขาวิชาท่ีค้นคว้า 

-ก าหนดให้นิสิตศกึษาค้นคว้าใน
หวัข้อท่ีสนใจ 
-ฝึกการท างานวิจยัเด่ียว 
-ฝึกนิสิตให้เป็นผู้ช่วยวิจยั 

-การน าเสนอหวัข้อวิจยั และ
น าเสนองานวิจยั 
-สอบเค้าโครงวิจยั 
-สอบปากเปลา่ 

- นิสิตประเมิน ความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการท างานวิจยั 
ของตนเอง 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สามารถใช้ความเข้าใจทฤษฎีและเทคนิค
การหาความรู้ เพ่ือวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกก าลงักาย 
และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

-จดัอภิปราย สมัมนา 
-การท าวิจยั 

-การน าเสนอผลงาน 
-สอบเค้าโครงวิจยั 
-สอบปากเปลา่ 
-การตีพิมพ์งานวิจยั 

- นิสิตประเมิน ด้านการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงัของตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2. สามารถสงัเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจยั 
เพ่ือพฒันาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย เพ่ือออกแบบและ
ด าเนินการวิจยัท่ีพฒันาองค์ความรู้ใหม ่หรือ
ปรับปรุงแนวปฏิบตัิในวิชาชีพ 

- จดัอภิปราย สมัมนา 
- ท าแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย 

-การน าเสนอผลงาน 
-ข้อสอบแตล่ะรายวิชาเน้นการ
คิดวิเคราะห์ 

-การวิพากษ์งานของผู้อื่น 

- นิสิตประเมิน ด้านการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงัของตนเอง 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการ
และวิชาชีพ วางแผนวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 

-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
-เข้าร่วมงานประชมุวิชาการ
ระดบัชาติและนานาชาติ 

-การสงัเกตพฤติกรรม 
-การน าเสนอผลงาน 

- นิสิตประเมินตนเอง ด้าน
ความสามารถในการท างาน
เป็นทีม 

2. สามารถวางแผนปรับปรุงตนเองและ
องค์กร สร้างปฏิสมัพนัธ์ในกลุม่ และ
แสดงออกถงึการเป็นผู้น าทางวิชาการ
หรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

-กิจกรรมอภิปราย สมัมนา และ
โครงการ 
-มอบหมายให้นิสิตท างานกลุม่ 
-ให้นิสิตก าหนดบทบาทหน้าท่ีใน
การท างานกลุม่ 

-การสงัเกตพฤติกรรม 
-การน าเสนอในชัน้เรียน 
-แบบประเมินตนเอง เพ่ือน
ประเมินเพ่ือน และประเมิน
โดยผู้สอน 

- นิสิตประเมินตนเอง 
เก่ียวกบัความรับผิดชอบ 
การตดัสินใจในการแก้ไข
ปัญหา 
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ใน
การศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชาเฉพาะ 
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

-เชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์
ข้อมลูด้วยสถิติมาบรรยาย 
-ให้นิสิตท างานวิจยั 
-สอนการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมลู 

-การประเมินจากแบบฝึกใน
รายวิชา 
-การน าเสนอผลงาน 
- นิสิตประเมินความสามารถ
ในทางสถิติของตนเอง 

2. สามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกบักลุม่บคุคล และชมุชน
ตา่งๆ รวมถงึการน าเสนอรายงานผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
หรือโครงการค้นคว้าท่ีส าคญัได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-การอภิปราย สมัมนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
-การน าเสนอรายงาน 
-ก าหนดเกณฑ์การน าเสนอผลงาน 

-การประเมินตามแบบ
ประเมินการน าเสนอ 
- นิสิตประเมินความสามารถ
ทางด้านทกัษะการสื่อสาร 
ของตนเอง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดงันี  ้
ด้านที่ 1  คุณธรรมและจริยธรรม 

1. แสดงออกซึง่พฤตกิรรมทางด้านคณุธรรม และจริยธรรม อาทิ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์
สจุริต เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นต้น 

2. สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้ดลุยพินิจอยา่งผู้ รู้ ด้วยความ
ยตุธิรรม ด้วยหลกัฐาน ด้วยหลกัการท่ีมีเหตผุลและคา่นิยมอนัดีงาม 
ด้านที่ 2  ความรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ ทฤษฎี ความรู้ท่ีเป็นปัจจบุนั รวมถึงปัญหาส าคญัท่ีจะเกิดขึน้ ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย และสามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

2. รู้เทคนิคการวิจยั ตระหนกัถึงผลกระทบของงานวิจยัในปัจจบุนั และการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ในอนาคต ตลอดจนการพฒันาสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องซึง่อาจมีผลกระทบตอ่สาขาวิชาท่ีค้นคว้า 
ด้านที่ 3  ทักษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการหาความรู้ เพ่ือการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

 
2. สามารถสงัเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจยั เพ่ือพฒันาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬาและ

การออกก าลงักาย เพ่ือออกแบบและด าเนินการวิจยัท่ีพฒันาองค์ความรู้ใหม ่หรือปรับปรุงแนวปฏิบตัใินวิชาชีพ 
ด้านที่ 4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ วางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้  
2. สามารถวางแผนปรับปรุงตนเองและองค์กร สร้างปฏิสมัพนัธ์ในกลุม่ และแสดงออกถึงการเป็น

ผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม  
ด้านที่ 5  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา
เฉพาะ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

2. สามารถส่ือสารด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบักลุม่บคุคล และชมุชนตา่งๆ รวมถึงการน าเสนอ
รายงานผา่นสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ีส าคญัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
พลบ 701 การออกแบบวจิยัและการวเิคราะห์ทางสถิต ิ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● 
พลบ 702 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางวทิยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลงักาย ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● 
พลบ 751 การฝึกและพฒันาสมรรถภาพทางกีฬา ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 
พลบ 752 ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 
พลบ 753 โภชนาการส าหรับความต้องการเฉพาะทางการกีฬาและการออกก าลงักาย ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 
พลบ 754 โภชนพนัธุศาสตร์ทางการกีฬาและการออกก าลงักาย ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 
พลบ 755 การด าเนินชีวติอย่างมีสขุภาพแบบองค์รวม ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
พลบ 756 การออกก าลงักายในกลุ่มโรคไม่ตดิตอ่                                        ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
พลบ 757 สรีรวทิยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ 
พลบ 758  เทคนิคปฏิบตักิารสรีรวทิยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ 
พลบ 759  จิตวทิยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● 
พลบ 760 หลกัการและเทคนิคการให้ค าปรึกษาขัน้สงูด้านจิตวทิยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 

○ ● ● 
○ 

● 
○ ○ 

● 
○ 

● 

พลบ  761 ชีวกลศาสตร์การเคล่ือนไหวของมนษุย์ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
พลบ  762 คอมพิวเตอร์วชิัน่ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา           

พลบ  763  สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ส าหรับการพฒันาการกีฬาและออกก าลงักาย ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● 
พลบ 764 หวัข้อวจิยัปัจจบุนัทางวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● 
พลบ 999 ปริญญานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิต ศกึษา พ .ศ.

2554 หมวดท่ี 5 การวดัและประเมินผลการศกึษา สรุปดงันี ้
- การประเมินผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาให้ใช้ระบบคา่ระดบัขัน้  ดงันี ้

ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 
A ดีเย่ียม (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+  ออ่น (Poor) 1.5  
D  ออ่นมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลกัสตูร  ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  และการประเมิน
คณุภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ให้ผลการประเมินเป็น ผา่น P (Pass) หรือ ไมผ่า่น F (Fail)  
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

หลกัสตูรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทกุด้านตามท่ีก าหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิโดยก าห นดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทกุ
รายวิชา  มีการทวนสอบวา่ได้มีการจดัการเรียนการสอนตามความรับผิดชอบหลกัท่ีก าหนดไว้ใน แผนท่ี
แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) และมี
การทวนสอบวา่ผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้ สอดคล้อ งตามความรับผิดชอบหลกั  และมีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตดัสินผลการเรียน และมีความร่วมมือกบั
สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนในการทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจดัท ารายงานผลการทวนสอบเพ่ือเป็น
หลกัฐานการบรรลมุาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจ าทกุปี 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ .ศ.

2554 หมวดท่ี 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร ข้อท่ี 48 โดยนิสิตท่ีจะส าเร็จการศกึษาได้ต้องมี
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คณุสมบตั ิดงันี ้
1. ต้องมีระยะเวลาศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน 3 ภาคการศกึษาปกตติาม

ระบบทวิภาค และอยา่งมากไมเ่กิน 6 ปีการศกึษา 
2. สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร   
3. ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากวา่ 3.00  
4. สอบภาษาตา่งประเทศได้ หรือได้รับการยกเว้นในกรณีนิสิตสอบภาษาได้แล้วจาก

สถาบนัการศกึษาท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
5. สอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying exam) 
6. นิสิตเข้าร่วมการสมัมนาทกุภาคการศกึษา 
7. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปลา่

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณั ฑิตวิทยาลยั
แตง่ตัง้  

8. สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด   
9. ตีพิมพ์ผลงาน ปริญญานิพนธ์ เพ่ือขอจบการศกึษา  ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิต

วิทยาลยั เร่ือง แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพ่ือขอจบการศกึษา วนัท่ี 17 
มีนาคม พ.ศ. 2558  
  

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 บณัฑิตวิทยาลยัจดัปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจดัการเรียนการสอนและบทบาทหน้าท่ี

ของอาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษา พร้อมทัง้จดัท าคูมื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตังิานให้อาจารย์ใหม ่

  1.2 คณะและภาควิชาชีแ้จงเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตและรายละเอียดตา่ง ๆในหลกัสตูร 
  1.3 คณะและภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ใหมส่งัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและ

ภาควิชา 
  1.4 มีระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งเพื่อแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
- สง่เสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏิบตัท่ีิเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
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- สนบัสนนุการศกึษาตอ่ ศกึษาดงูาน เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์  
และน าความท่ีได้มาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
- มหาวิทยาลยั บณัฑิตวิทยาลยั และคณะจดัสรรทนุสนบัสนนุให้คณาจารย์ท าวิจยั

ตอบสนองนโยบายการศกึษาแหง่ชาติ 
- คณะและภาควิชา จดัสรรงบประมาณ ให้คณาจารย์เข้าร่วมและน า เสนอผลงานวิจยัใน

การประชมุหรือการสมัมนาในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
- คณะสง่เสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์

จากสถาบนัอ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
- คณะสง่เสริมให้คณาจารย์ลาศกึษาตอ่/ลาเพิ่มพนูความรู้ในสาขาเฉพาะ 

 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผู้บริหารของคณะและ

อาจารย์ผู้สอน ตดิตามและรวบรวมข้อมลู ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร โดยกระท าทกุปี
อยา่งตอ่เน่ือง 

1.2 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรทกุ 2 เดือน เพ่ือตดิตาม ก ากบั ดแูลคณุภาพของ
หลกัสตูร 

1.3 มีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

1.4 มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสน าม ตามแบบ มคอ . 5 และ มคอ . 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทกุรายวิชา 

1.5 มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ . 7 ภายใน 60 วนั หลงั
สิน้สดุปีการศกึษา 

1.6 มีการประเมินความพงึพอใจของหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจบุั น และบณัฑิต
ท่ีส าเร็จการศกึษา เพ่ือพฒันา /ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ของปีท่ีแล้ว 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

2.1.1 การวางแผนการจดัสรรงบประม าณเงินรายได้ในแตล่ะปี โดยจดัโครงการ /กิจกรรม ให้กบั
นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา 5 ด้าน ดงันี ้ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการสง่เสริมสขุภาพ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนนัทนาการ ด้านสง่เสริมศลิปวฒันธรรม 

2.1.2 จดัสรรงบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/วิทยากร/
ผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขามาบรรยาย 
 2.1.3 จดัซือ้วสัดคุรุภณัฑ์เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนทกุปีการศกึษา  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 
2.2.1 สถานท่ีและอปุกรณ์การสอน 

 -  ใช้อาคารคณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์  
 -  คณะจดัสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา  

2.2.2 ห้องสมดุ มหาวิทยาลยัมีแหลง่ความรู้ท่ีสนบัสนนุด้านวิชาการ คือ ส านกัหอสมดุกลาง 
ประสานมิตร และหอสมดุ องครักษ์ มีหนงัสือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จ านวน
ประมาณ 4,000 เลม่ มีวารสารด้ านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย และวารสารท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวนประมาณ 30 ฉบบั ได้แก่ ส านกัหอสมดุกลางมีฐานข้อมลูออนไลน์ ฐานข้อมลู ThaiLIS  ฐานข้อมลู
ปริญญานิพนธ์ นอกจากนีค้ณะก าหนดให้ทกุรายวิชามีแหลง่สืบค้นออนไลน์เป็นแหลง่ความรู้เพิ่มเตมิ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
2.3.1 คณะ/ภาควิชา จดัสรรงบประมาณประจ าปีในการจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอน ต ารา 

วารสารวิชาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3.2 คณะ/ภาควิชาให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจดัหา 
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกนัประชมุเพ่ือวางแผนจดัท าข้อเสนองบประมาณครุภณัฑ์ และอปุกรณ์การ

เรียนการสอน 
2.3.4 คณะ/ภาควิชาจดัสรรงบประมาณในการจดัหาวสัดคุรุภณัฑ์ส าหรับห้องปฏิบตักิารวิจยั ห้อง

ศกึษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์และนิสิต 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทกุปีจากผู้สอนและผู้ เรียน 
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
2.4.3 สรุปแหลง่ทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั คณะ และภาควิชาท่ีผู้สอนและผู้ เรียน

สามารถใช้บริการได้ 
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3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับอาจาร ย์ใหมใ่ห้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีสรร
หา การจ้าง การบรรจแุตง่ตัง้ การท าสญัญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประชมุทกุ 2 เดือน เพ่ือวางแผนการปฏิบตังิานประจ าปี และ

ตดิตามทบทวนการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา 
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรน าข้อมลูท่ีได้จากการตดิตามและทบทวนมาพิจารณา

ปรับปรุงแตล่ะรายวิชา เพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 
3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 

3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมาร่วมสอนใน
บางรายวิชา และบางหวัข้อท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเชิญอาจารย์และผู้ทรงคณุวฒุิจากสถาบนัอ่ืนเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นผู้ประสานงาน 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
4.1.1 คณะ/ภาควิชาก าหนดคณุสมบตับิคุลากรสนบัสนนุให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ

ก่อนการรับเข้าท างาน 
4.1.2 บคุลากรต้องผา่นการสอบแขง่ขนั ซึง่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอยสมัภาษณ์ 

โดยให้ความส าคญัตอ่ความสามารถในการปฏิบตังิานตามต าแหนง่ และมีทศันคตท่ีิดีตอ่ การให้บริการแก่
อาจารย์และนิสิต 

4.1.3 การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลสนบัสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 
4.2.1 คณะ/ภาควิชาสนบัสนนุให้บคุลากรฝึกอบรมและศกึษาดงูานท่ีสอดคล้องกบังานท่ีรับผิดชอบ 
4.2.2 คณะ/ภาควิชาให้บคุลากรร่วมงานกบัอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือเพิ่มพนู

ทกัษะด้านการให้บริการ 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

คณะ/ภาควิชาจดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและคูมื่อ ส าหรับนิสิต เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ทนุ
สนบัสนนุการวิจยั ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลยั 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
สถาบนัต้องมีการจดัระบบท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตอทุธรณ์ในเร่ืองตา่ง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบั

วิชาการ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค าอทุธรณ์เหลา่นัน้ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
6.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
6.2 ส ารวจการได้งานท าของบณัฑิตและความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตทกุปี 
6.3 เชิญผู้ เก่ียวข้องประ ชมุเพ่ือปรับปรุงเนือ้หารายวิชาให้สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม

และตลาดแรงงานทกุ 5 ปี 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลตุามเป้าหมายตวับง่ชีท้ัง้หมดอยูใ่นเกณฑ์ดีตอ่เน่ือง 2 ปีการศกึษา เพ่ือ

ตดิตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐา นคณุวฒุิแหง่ชาตติอ่ไป ทัง้นีเ้กณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอยา่งน้อยร้อยละ 80 ของตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบไุว้แตล่ะปี 

ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมการ
ประชมุเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม/
ฝึกงาน/สหกิจศกึษา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิด
สอนครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

4. มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ี
เปิดสอนรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

X X X X X 

5. มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษาท่ีมีการเปิดสอน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

X X X X X 
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ตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศกึษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
6. จ านวนรายวิชาท่ีมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ไม่
น้อยกวา่ 25% รายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปี 

X X X X X 

7. มีการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ
การประเมินการสอนจากการรายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูรของปีก่อนหน้า (มคอ.7) 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหมท่กุท่านได้รับการปฐมนิเทศด้านการเรียนการสอน X X X X X 
9. อาจารย์ประจ าทกุท่านต้องได้รับการพฒันาทางวิชาการ/
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

X X X X X 

10. อาจารย์ประจ าทกุท่านมีคณุสมบตัิครบตามก าหนดใน
มาตรฐานคณุวฒิุ ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2548 

X X X X X 

11. จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนได้รับการ
พฒันาไมน้่อยกวา่ 50% ตอ่ปี 

X X X X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของนิสิตปีสดุท้ายตอ่คณุภาพหลกัสตูร 
ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

  X X X 

 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 
อาจารย์ในคณะ /ภาควิชา ประชมุร่วมกนัก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการสอนของ

รายวิชาท่ีจะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคดิเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผนกล
ยทุธ์การสอนส าหรับรายวิชาท่ีอาจารย์แตล่ะคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหวา่งสอน 
อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤตกิรรม นิสิตท่ีแสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจาก นิสิตถึงประสิทธิผล

ของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 
1.1.3 หลงัการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของ นิสิต จากพฤตกิรรมท่ีแสดงออก การท ากิจกรรม

แบบฝึกหดั และผลการสอบ ผลท่ีได้จากการประเมินจะน ามาพฒันาประสิทธิภาพกลยทุธ์การสอน
ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและวิธีสอน 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทกุด้าน เชน่ กลวิธีการสอน การตรงตอ่เวลา การชีแ้จง

เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวดัและประเมินผล และการใช้ส่ือการสอน โดยใช้แบบ
ประเมิน มศว ปค. 003 ผา่นระบบออนไลน์ 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก
เพ่ือนร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา โดยสงัเกตวิธีสอน ส่ือการสอน กิจกรรม /งานท่ีมอบหมายแก่ นิสิต 
และความสอดคล้องกบัโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประชมุพิจารณาความสอดคล้อง ระหวา่งประสิทธิภาพ
ของกลยทุธ์การสอนกบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การท าวิจยัเพ่ือประเมินคณุภาพหลกัสตูร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจบุนั 

และบณัฑิตท่ีส าเร็จตามหลกัสตูร 
2.2 การประเมินวิพากษ์หลกัสตูรโดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก  โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ด าเนินการหลกัสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์ และนิสิต 
2.3 การประเมินความพงึพอใจจากนายจ้างหรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องตอ่คณุภาพของบณัฑิต 

หลกัสตูร และการส ารวจการได้งานของบณัฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมิ นคณุภาพการศกึษาประจ าทกุปี ตามตวับง่ชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และคณะกรรมการประเมินคณุภาพในระดบัภาควิชา โดยคณบดีแตง่ตัง้จาก
ผู้ทรงคณุวฒุินอกภาควิชาและสถาบนั 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนิ นการรายวิชาตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร

เม่ือจบภาคการศกึษา 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาตอ่คณบดีในการประชมุ

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 
4.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับง่ชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 

จากการประเมินคณุภาพภายในหลกัสตูร และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 
4.4 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรประชมุพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานท่ีได้จากการ

ประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พฒันาการด าเนินงานหลกัสตูรทกุ 5 ปี 




