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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/สํานัก  คณะพลศึกษา 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

      รหสัหลักสูตร 25520091108175 

  ชื่อหลักสูตร   

  ภาษาไทย: หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ  

       ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Sport and Leisure Management 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ  

     ชื่อยอ: ศศ.ม. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) 

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Arts (Sport and Leisure Management) 

     ชื่อยอ: M.A. (Sport and Leisure Management) 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถามี) 

    - 

 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1   รูปแบบ  

       หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป  

    5.2  ภาษาที่ใช 

          ใชภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน สวนเอกสารและตําราเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3  การรับเขาศึกษา 

  รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

  เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  

 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (หลักสูตรเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2556) โดยจะเริ่มใชหลักสูตรนีใ้นภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2561 

ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้ง

ที3่/2561 เม่ือวันที่ 20  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  

ไดรับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที ่4/2561 เมื่อวันที่ 24 เดือน 

เมษายน พ.ศ.2561 

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

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

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

ในปการศึกษา 2562  

 

8.  อาชีพท่ีประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 สามารถประกอบอาชีพในสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน วิชาชีพ

ที่เก่ียวของกับสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ อื่น ๆ เชน 

  8.1 นักวิชาการกีฬานันทนาการในโรงเรียน สถาบันการศึกษา  

  8.2 บุคลากรดานการจัดการกีฬาและนันทนาการ ในหนวยงานภาครัฐ ไดแก ศูนยเยาวชน องคการ

ปกครองสวนทองถิ่น 

  8.3 บุคลากรดานการจัดการกีฬาและนันทนาการ ในหนวยงานภาคเอกชน            

          8.4 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการบริการดานกีฬาและนันทนาการ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

ลําดับ 

ที ่

 

รายชื่อคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิพงษชัย  

รองขันแกว 

ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), 2545 

วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548 

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถนอมศักดิ ์ 

เสนาคํา 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา), 2536 

วท.ม. (เวชศาสตรการกีฬา), 2541 

D.S.M. (Sport Management), 

 2551 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

United States Sports 

Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อาจารย ดร.สราวุธ ชัยวชิิต ศศ.บ. (พลศึกษา), 2548 

กจ.ม. (การจัดการ), 2550 

วท.ม. (นันทนาการ), 2552 

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัย 

ศรีนครนิทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

     11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปจจุบันนั้น เกิดตลาดใหมมีบทบาทสูงข้ึน ตลาดการเงนิ

โลกไรพรมแดน การเปดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังป 2558  รูปแบบการคามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสู

การคาเสรีเฉพาะกลุมมากขึ้นและมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายข้ึน การวิจัยและพัฒนาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเปนกุญแจสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอมและ

เปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทย มีอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น โครงสรางเศรษฐกิจเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและ

บริการมากข้ึน รวมทั้งมีการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่งและ

ยั่งยนื (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564) นอกจากนี้แผนพัฒนาการกีฬา

แหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการกําหนดยุทธศาสตรใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกําหนดยุทธศาตรที่ 4 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ

กีฬาเพ่ือเปนสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มุงพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร 

สามารถสรางมูลคาเพ่ิม และสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการสนับสนุนการทําธุรกิจที่เก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมการกีฬา อาทิ ธุรกิจการผลิตเสื้อผาและอุปกรณกีฬา ธุรกิจเพ่ือการบริการเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจ

การจัดกิจกรรมการแขงขันตางๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับพรอมทั้งมุงพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

กีฬา และจัดตั้งเมืองกีฬา เพื่อใหประเทศไทยเปนศนูยกลางดานการกีฬาของภูมิภาค โดยมีแนวทางที่สําคัญ 

ไดแก 1) การสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 2) การพัฒนาการกีฬาเพื่อการทองเที่ยวและ

นันทนาการ (Sport Tourism) จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 

และยุทธศาสตรของประเทศในดานกีฬาและนันทนาการ ทําใหประเทศไทยมีความตองการผูเชี่ยวชาญทางการ

จัดการกีฬาและนันทนาการที่มีทั้งความสามารถ ความรอบรูและสามารถออกไปรับใชสังคมและสอดคลองกับ

ความจําเปนในปจจุบัน สังคมตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ  

มีคุณวุฒิท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และตอบสนองความตองการของสโมสร สมาคมกีฬาตาง ๆ และองคกรและหนวยงาน

บริการนันทนาการและการใชเวลาวางในประเทศไทย จึงไดปรับปรุงหลักสูตรการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

พ.ศ.2561 โดยนอกจากจะใหความสําคัญกับองคความรู การประยุกตใชแลว ยังเนนในดานคุณธรรม และ

จริยธรรมในวิชาชีพมากขึ้น ดวย ทั้งนี้พ่ือสนองตอบตอความตองการของสังคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

ประเทศชาติ 

    11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายใหทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง หรือสราง

หลักสูตรใหมใหตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐาน 

ที่เก่ียวของ สอดคลองกับความจําเปนในปจจุบันที่สังคมตองการบุคลากรวิชาชีพการจัดการทางการกีฬา 

นันทนาการและการทองเที่ยวที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ มคีุณวุฒิที่เพ่ิมสูงข้ึน 

ดงันัน คณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระหนาที่ที่เปนหนวยงานที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพการกีฬานันทนาการและ

การทองเที่ยว จึงจําเปนตองดําเนินการจัดใหมีการศึกษาในวิชาชีพดังกลาว เพ่ือสรางความกาวหนาใหกับ

บุคลากรในวิชาชีพ และพัฒนาสู “แรงงาน 4.0” ที่มีความรูและทักษะสูง การพัฒนาทักษะและอาชีพ  

เปนประเด็นที่สาคัญ เพ่ือรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบยุทธศาสตร “National Brain 

Power Development” เพ่ือพัฒนาและยกระดับแรงงานที่มีความรูและทักษะสูงท่ีชัดเจน ซึ่งจะเปน

องคประกอบสาคัญของการยกระดับผลิตภาพของประเทศ ท่ีจะสงผลตอการยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศในท่ีสุด และมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาต ิฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564)  

ซึ่งไดอธิบายไวใน ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศและตอยอดเพ่ือความสําเร็จในระดับอาชีพ

การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอยางเปนระบบและมีมาตรฐานสากล เพ่ือการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศและ

การอาชีพอยางยั่งยืน และยุทธศาสตรที ่4 การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการกีฬา  

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาทั้งในสวนกลาง ภูมิภาคและระดับ

ทองถิ่น พัฒนาและการสรางเครือขายองคความรูและนวัตกรรมทางการกีฬา สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองค
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ความรูทางการกีฬา เพ่ือนําไปพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน และแผนพัฒนา

นันทนาการแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที ่2 (พ.ศ. 2555-2559) ในแผนพัฒนา

นันทนาการแหงชาติ มุงเนนการพัฒนาบุคลากรในการจัดการบริการใหเขาสูระดับมาตรฐานสากล  

จากความสําคัญดังกลาว คณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระ หนาที่ในการพัฒนาบุคลากรที่จะเปนกําลังสําคัญ 

ในการขับเคลื่อนกลไกตางๆเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงไดปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยใหความสําคัญกับ 

การจัดระบบการศึกษาและพัฒนาสู “แรงงาน 4.0” ที่มีความรูและทักษะสูง การพัฒนาทักษะและอาชีพ  

เปนประเดน็ที่สําคญั เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาต ิและรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษ 

ทีม่ีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีความคิดสรางสรรคใฝเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี

งามเสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา พรอมที่จะอยูไดในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตอไป 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

  การพัฒนาหลักสูตรมุงเนนคุณภาพทางวิชาการใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสาขาวิชาตอง

พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับการเขาสู 

ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนพัฒนาหลกัสูตรใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ แผนนันทนาการ

แหงชาติ การจัดการศึกษาในระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจึงตองพัฒนาผูเรียนใหมีองคความรูและสามารถ

นําไปปฏิบัติไดและมีความสามารถในการแขงขันกับตลาดแรงงานท่ีมีการแขงขันกันมากข้ึน และสามารถจัด

การศกึษา เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศได จากการทําวิจัยของหลักสูตรเรื่องการประเมินความตองการ

จําเปนดานการจัดการศึกษาของหลักสูตรศลิปศาตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ พบวา

หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบรบิท

ของสังคม การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการทํางานของการจัดการกีฬาและนันทนาการที่มีความทันสมัย 

สอดรับกับการอยูในประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพดานการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

ดวยเหตุดังกลาวคณะพลศกึษาเปนหนวยงานท่ีผลิตบุคลากรดานการจัดการกีฬาและนันทนาการ จึงตอง

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ใหมีความทันสมัย

และเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม แผนงานดานตางๆ ของประเทศ 

และความตองการของสังคมในปจจุบันและอนาคต 

 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

  ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีผลตอทิศทางการ

กําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงเนนผลิตใหบัณฑิตมีคุณภาพดานวิชาการใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
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และสาขาวิชา มีศักยภาพในการทําวิจัย โดยคาํนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และการนําผลการวิจัยไปใชในการ

พัฒนาสังคม เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปดสอนให 

  ไมมี 

 

13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

        ไมมี 

 

13.3 การบริหารจัดการ 

      บริหารจัดการหลักสูตรโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา 

 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

การจัดการกีฬาและนันทนาการ เพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศอยางยัง่ยืน 

     1.2 ความสําคัญ 

  การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปจจุบันนั้น เกิดตลาดเกิดใหมมีบทบาทสูงข้ึน ตลาดการเงินโลกไรพรมแดน 

เกิดการเปดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังป 2558 รวมทั้งมีการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 

4.0 เพ่ือมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยนื” โดยมุงเนนพัฒนาสู “แรงงาน 4.0” ที่มีความรูและทักษะสูง  

การพัฒนาทักษะและอาชีพ เปนประเด็นที่สาคญั เพ่ือรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษที ่21 ตามกรอบ

ยุทธศาสตร “National Brain Power Development” เพ่ือพัฒนาและยกระดับแรงงานที่มีความรูและทักษะ

สูงท่ีชัดเจน ซึ่งจะเปนองคประกอบสาคัญของการยกระดับผลิตภาพของประเทศ ประกอบกับ แผนพัฒนาการ

กีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อ

เปนสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ มุงพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถ

สรางมูลคาเพ่ิม และสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับพรอมทั้งมุงพัฒนา ใหประเทศ

ไทยเปนศูนยกลางดานการกีฬาของภูมิภาค การสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา และการ

พัฒนาการกีฬาเพื่อการทองเที่ยวและนันทนาการ รวมทั้งแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2560-

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

มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทางดานการจัดการกีฬาและนันทนาการใหมีมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ
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ทางดานการจัดการกีฬาและนันทนาการอยางยั่งยืน จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจในปจจุบัน และยุทธศาสตรของประเทศในดานกีฬาและนันทนาการ ทําใหประเทศไทยมีความ

ตองการผูเชี่ยวชาญทางการกีฬาและนันทนาการที่มีทั้งความสามารถ ความรอบรูและสามารถออกไปรับใช

สังคมและสอดคลองกับความจําเปนในปจจุบันท่ีสังคมตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ มีคุณวุฒทิี่เพ่ิมสูงขึ้น และตอบสนองความตองการของสโมสร สมาคมกีฬาตางๆ 

และองคกรและหนวยงานบริการนันทนาการและการใชเวลาวางในประเทศไทย การพัฒนาและปรบัปรุง

หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตจึงตองพัฒนาจึงจําเปนตองดําเนินการจัดใหมีการศึกษาในวิชาชีพดังกลาว  

เพ่ือสรางความกาวหนาใหกับบุคลากรในวิชาชีพ ตอบสนองความตองการของประเทศในการพัฒนาคุณภาพ

ของบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ โดยใหความสําคญักับการผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ

เคารพตอวิชาชีพอยางแทจริง 

     1.3 วัตถุประสงค 

  หลักสูตรศลิปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีวัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตมหาบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

  1.3.1 มีความรูความสามารถในการวิจัยและประยุกตใชองคความรูทางดานการจัดการกีฬาและ

นันทนาการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  1.3.2 มีความสามารถประยุกตใชองคความรู ในการพัฒนาการจัดการกีฬาและนันทนาการอยาง 

มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  

  1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาล เปนผูนําในการบริหาร พัฒนาระบบและกลไกการ

จัดการกีฬาและนันทนาการ 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพฒันา/ 

แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ตัวบงชี้ 

1. การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสตูรศลิปศาตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ

นันทนาการ (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) 

1. นําขอมูลประเมินผลการดําเนินงาน มคอ. 

7 มาเปนขอมูลในการปรับปรุง 

2. นําสรุปรายงานวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ

ความตองการของตลาดแรงงานและ

สถานการณภายนอกที่มีผลกระทบตอ    

การผลิตบณัฑิต 

1. การไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลยัและการไดรับรองหลกัสูตร

จาก สกอ. 

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ. 

2561 

3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 

2. การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูและสื่อการเรียนการสอน

ใหมีความทันสมัย  

ปรับปรุงการปรับปรุงสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู

และสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย 

และสนบัสนุนการเรยีนการสอนไดอยาง

แทจริง 

อุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา ตํารา

ฐานขอมูล หองเรียน หองรับรองคณาจารย

และนิสติระดับบณัฑิตไดรบั   การปรับปรุง

เหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย 
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แผนพฒันา/ 

แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ตัวบงชี้ 

3. การเพ่ิมสมรรถนะดานการใช

ภาษาองักฤษสําหรับวิชาการใน

การจัดการเรยีนการสอน 

1. สนับสนุนใหเพ่ิมสมรรถนะดานการใช

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการในการจัดการ

เรียนการสอนในแตละรายวิชาดวยบทความ

วิจัย บทความวิชาการ สื่อและเนื้อหา

ภาษาอังกฤษ ใหกับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 

2. สนับสนุนใหนิสติเผยแพรผลงานวิชาการ

ตางๆ เปนภาษาอังกฤษ 

3. สนับสนุนใหนิสติเขารวมการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ

1. คาเฉลี่ยของจํานวนนิสติในแตละรุน 

ที่ผานการทดสอบภาษาอังกฤษในแตละป

การศึกษา 

2. จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการ

เผยแพรเปนภาษาอังกฤษ 

3. จํานวนนิสิตในการเขารวมประชุม

วิชาการระดบันานาชาต ิ

4. การพัฒนางานวิจัยและการ

เผยแพรผลงานวิจยัของนิสิต 

1. สนับสนุนงานวิจัยในประเด็นท่ีทันสมัย

และสอดคลองกับสาขาวิชาการจัดการกีฬา

และนันทนาการ 

 2. สนับสนุนใหนิสิตตีพิมพบทความวิจัยใน

วารสารระดับนานาชาติ และการนําเสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  

1. จํานวนปริญญานิพนธ 

2. จํานวนบทความวิจัยในวารสารระดับ

นานาชาติ และการนําเสนอผลงานวิชาการ

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

5. พัฒนาบุคลากร 1. สงเสรมิอาจารยประจําหลักสูตรใหเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการที่สูงข้ึน 

2. สงเสรมิเรื่องการตีพิมพบทความวจิัยและ

บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

ของอาจารยประจาํหลักสูตร 

3. เพ่ิมจํานวนบทความของอาจารยประจํา

หลักสตูรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสตูร 

4. สงเสรมิใหอาจารยประจาํหลักสูตร 

ขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรที่มี

ตําแหนงทางวชิาการที่สูงข้ึน 

2. จํานวนบทความวิจัยและบทความ

วิชาการในวารสารระดับนานาชาตขิอง

อาจารยประจําหลักสตูร 

3. จํานวนบทความของอาจารยประจํา

หลักสตูรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวน

อาจารยประจําหลักสตูร 

4. จํานวนทุนวิจัยจากภายนอก

มหาวิทยาลยั 

 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

           เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2559  
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   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน   

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559  

   1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

         เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

     2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   ภาคตน           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

  ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

  ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

      2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1 เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

  2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาและการออก 

กําลังกาย พลศึกษา สันทนาการ นันทนาการ การจัดการนันทนาการ ผูนํานันทนาการ และ/หรือ สาขาที่ 

เก่ียวของอ่ืน ๆ ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ จะตองเปนมหาวิทยาลัยที ่ก.พ. รับรอง หรือ 

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

     2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา 

  นิสิตที่เขามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปญหาดานการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองคนควา 

และพึ่งพาตนเอง ความรูพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ความรูในการอานวิเคราะหและสังเคราะหบทความวิจัยใน

วารสารวิชาการนานาชาติ 

    2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะพลศึกษามีวิธีการดําเนินการชวยเหลอือยางเปนระบบ 

ดังตอไปนี้ 

  2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศสําหรับบัณฑิตแรกเขาเพ่ือใหเขาใจระบบการเรียนระดับบัณฑิตศกึษา 

 2.4.2 มีโครงการเตรียมความพรอมนิสิตศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร  

  2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

  2.4.3 กําหนดใหอาจารยฝกนิสิตใหศึกษา วิเคราะหบทความวิชาการและบทความวิจัย  

ของตางประเทศในแตละรายวิชา 
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2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

           จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

  

 2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพื่อใชในการบริหารหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

กีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ปการศึกษา   

(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรบั) 
1,300,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 

รวมรายรับ 1,300,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 

               คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร   130,000 บาท 

2.6.2  ประมาณการคาใชจาย 

  งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนทนาการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

รายการ จํานวน

ชั่วโมง

สอน 

คาตอบแทน 

ตอชั่วโมง 

 

คาใชจายรวม 

(ชม.สอนxคาสอน

ตอชม.) 

คาใชจายตอหัว

นิสิต 

ยอดสะสม 

1. หมวดคาการจัดการเรียนการสอน   560,380.00 56,038.00 56,038.00 

    1.1 หลักสูตรภาษาไทย      

    1.1.1 คาสอนสําหรับผูสอนภายใน (เมื่อมีภาระงานเกิน 35 หนวยภาระงาน) 

     คาตอบแทนผูสอน (ภายใน:  

     หนวยที ่1-6; 1,500 บาท/ชั่วโมง) 
270 1,500.00 405,000.00 40,500.00 40,500.00 

     คาตอบแทนผูสอน (ภายใน: หนวยท่ี 7-    

     15; 750 บาท/ชัว่โมง) 
- 750 - - - 

    1.1.3 คาสอนและคาคุมสอบสําหรับอาจารยพิเศษ 

     คาตอบแทนผูสอน (อ.พิเศษ) เทากับ  56 2,000.00 112,000.00                  11,200.00 51,700.00 
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รายการ จํานวน

ชั่วโมง

สอน 

คาตอบแทน 

ตอชั่วโมง 

 

คาใชจายรวม 

(ชม.สอนxคาสอน

ตอชม.) 

คาใชจายตอหัว

นิสิต 

ยอดสะสม 

     2,000 บาทตอชัว่โมง     

    1.2 คาใชจายอื่นๆ 

    คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน 

    (ทั้งหลักสูตร หรือคาใชจายตอป x จํานวนป) 
  10,000.00 1,000.00 52,700.00 

    คาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธ   3,380.00 338.00 53,038.00 

    กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร     

    (เชน จัดสมัมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต    

    ฯลฯ) 

  20,000.00 2,000.00 55,038.00 

    คาครุภัณฑที่ใชสาหรับนิสิต   - - 55,038.00 

    คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ   10,000.00 1,000.00 56,038.00 

    อื่นๆ แลวแตหลักสูตร   - - 56,038.00 

2. หมวดคาใชจายสวนกลางระดบัคณะ/สถาบัน/สํานัก 14,009.50 70,047.50 

   2.1 งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํารอยละ 5)    3,502.38 59,540.38 

   2.2 งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํารอยละ 5)    - 59,540.38 

   2.3 คาสวนกลางคณะหรือคาสาธารณูปโภค 

   (รอยละ 10 ถามี) 

   - 59,540.38 

3. หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 12,900.00 72,440.38 

หลักสูตรภาษาไทย (ทําปริญญานิพนธ) คาธรรมเนียมไมเกนิ 150,000 บาท 

   3.1 กรรมการพจิารณาเคาโครงปริญญานิพนธ (ไมเกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 62,040.38 

   3.2 กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ   

      - กรรมการควบคุมปริญญานพินธหลัก (ไมเกิน 3,500 บาท /นิสิต 1 คน) 3,500.00 65,540.38 

      - กรรมการควบคุมปริญญานพินธรวม (ไมเกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 68,040.38 

   3.3 กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ   

     - กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก (ไมเกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 70,540.38 

     - กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน (ไมเกิน 1,500 บาท /นิสิต 1 คน) 1,500.00 72,040.38 

   3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดทาย (ไมเกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน) 400.00 72,440.38 

4. หมวดคาใชจายสวนกลาง คาใชจาย จํานวนป 31,560.00 104,000.38 

4.1 คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ป) 4,360.00 2 8,720.00 81,160.38 

4.2 คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ป) 3,000.00 2 6,000.00 87,160.38 

4.3 คาธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร (1,040 บาท/ป) 1,040.00 2 2,080.00 89,240.38 

4.4 คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ป) 7,380.00 2 14,760.00 104,000.38 

5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 26,000.09 130,000.00 

6. คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร 130,000.00 
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     2.6 ระบบการศึกษา 

    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

    อื่นๆ (ระบุ) 

 2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

           การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยเปนไปตามขอบังคบั

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

     3.1 หลักสูตร   

            3.1.1  จํานวนหนวยกิต  

   หลักสูตรหลักสูตรศลิปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ  

เปนหลักสูตรแบบการศึกษาเต็มเวลา โดยมีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเทากับ 25 หนวยกิต และปริญญานิพนธ 

12 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 37 หนวยกิต 

            3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

หมวดวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 19 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก 6 หนวยกิต 

ปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 

รวมไมนอยกวา 37 หนวยกิต 

 

 3.1.3 รายวิชา 

   3.1.3.1 หมวดวิชาบังคบั กําหนดใหนิสิตลงทะเบียนรายวิชา จํานวน 19  หนวยกิต  

จากรายวิชาตอไปนี้ 

พกน501 วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหทางสถิตทิางการกีฬาและนันทนาการ   3(2-2-5) 

PSL501 Research Methodology and Statistical Analysis in Sport and Leisure  

 Management 

พกน502  การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ       3(3-0-6) 

PSL502  Sport and Leisure Management 
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พกน503  สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ     2(1-2-3) 

PSL503  Seminar in Sport and Leisure Management 

พกน504  ภาวะผูนําและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ     3(3-0-6) 

PSL504 Leadership and Ethics in Sport and Leisure 

พกน505  กลยุทธการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ      3(3-0-6) 

PSL505  Marketing Strategy in Sport and Leisure 

พกน506  การจัดการองคกรและทรัพยากรบุคคลทางกีฬาและนันทนาการ   3(3-0-6) 

PSL506  Sport and Leisure Organization and Human Resource Management 

พกน507  สัมมนาวิจัยการจัดการกีฬาและนันทนาการ      2(1-2-3) 

PSL507  Seminar in Sport and Leisure Management Research 

 

   3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก 

   นิสิตตองเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยมีคําแนะนําจาก 

อาจารยที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จากรายวิชาตอไปนี้  

พกน511  การเงินและงบประมาณทางการกีฬาและนันทนาการ     3(2-2-5) 

PSL511  Financial and Budgeting in Sport amd Leisure  

พกน512  การจัดการทางการกีฬาสําหรับบุคคลพิเศษ      3(2-2-5) 

PSL512  Sport Management for People with Special Needs 

พกน513  การสนับสนุนทางการกีฬา        3(2-2-5) 

PSL513  Sport Sponsorship 

พกน514  หัวขอพิเศษทางการจัดการกีฬา       3(2-2-5) 

PSL514 Special Topics in Sport Management 

พกน515  กีฬาและนันทนาการในอาเซียน       3(2-2-5) 

PSL515  Sport and Leisure in ASEAN 

พกน516  การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการ    3(2-2-5) 

PSL516 Sport and Leisure Facilities Management 

พกน517  การจัดบริการนันทนาการสําหรับบุคคลพิเศษ      3(2-2-5) 

PSL517  Leisure Service Management for People with Special Needs 

พกน518  การสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ       3(2-2-5) 

PSL518  Sport and Leisure Communication 

พกน519  แนวคิด ทฤษฏีกีฬาและนันทนาการ       3(2-2-5) 

PSL519  Concepts and Theories of Sport & Leisure 
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พกน520     การจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ     3(3-0-6) 

PSL 520     Sport and Leisure Events Management  

พกน521  หัวขอพิเศษทางการจัดการนันทนาการ      3(2-2-5) 

PSL521 Special Topic in Leisure Management 
 

3.3.1.4 ปริญญานิพนธ 

นิสิตที่เขาศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ตองทําปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท       12 หนวยกิต 

GRT691  Master’s Thesis 

ความหมายของรหัสวิชา  

รหัสตัวอักษร  พกน (PSL) หมายถึง รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา สาขาการจัดการกีฬา 

                                            และนันทนาการ 
                   ปพท (GRT) หมายถึง ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท  

รหัสตัวเลขความหมายเฉพาะวิชาเอก (คณะพลศึกษา) 

    เลขตัวแรก   5,6  หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาโท 

    เลขตัวกลาง    0  หมายถึง  วิชาบังคบั 

           1,2  หมายถึง  วิชาเลือก 

                 เลขตัวทาย หมายถึง  ลําดับวิชา 

ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต 

เลขรหัสนอกวงเล็บ  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที ่1  หมายถึง  จํานวนชัว่โมงบรรยาย 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที ่2  หมายถึง  จํานวนชัว่โมงปฏิบัติการ 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที ่3  หมายถึง  จํานวนชัว่โมงที่ศึกษาดวยตนเอง 
 

         3.1.4  แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

พกน501 วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหทางสถิติทางการกีฬาและ

นันทนาการ    

3(2-2-5) 

พกน502 การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ   3(3-0-6) 

พกน503 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 2(1-2-3) 

พกน504 ภาวะผูนําและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 

 รวม 11 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

พกน505 กลยุทธการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ    3(3-0-6) 

พกน506 การจัดการองคกรและทรัพยากรบุคคลทางกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 

พกน507 สัมมนาวิจัยการจัดการกีฬาและนันทนาการ    2(1-2-3) 

 รวม 8 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

 วิชาเลือก 2 รายวิชา 6 

ปพท691 ปริญญานิพนธ 6  

 รวม 12 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธ 6 หนวยกิต 

 

  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคับ 

พกน501   วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะหทางสถิตทิางการกีฬาและนันทนาการ   3(2-2-5) 

PSL501    Research Methodology and Statistical Analysis in in Sport and Leisure Management 

  วิธีการและการคัดกรองงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพทีเ่ก่ียวของกับการกีฬาและนันทนาการ 

การออกแบบ การกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ประเด็นทางดานจริยธรรมในการทําวิจัย การออกแบบการวิจัย  

การประยุกตวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยการนําเสนอผลงาน แหลการวิเคราะห การคัดเลือกวิธีการทาง

สถิติ ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลทางสถติิดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และการนําสถิติไปใชในการวิจัยการ

วิเคราะหขอมูล การแปลผล การเขียนรายงานผลการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยทางการกีฬาและนันทนาการ 

 

พกน502  การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ       3(3-0-6) 

PSL502  Sport and Leisure Management 

 ศึกษา วิเคราะห ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญและทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการ กีฬา

และนันทนาการ สมมรรถนะการทํางานกีฬาและนันทนาการ การใหบริการ กิจกรรมหลักทางการจัดการ 
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ภาวะผูนําและการสรางแรงจูงใจ ดานการบริหารบุคคล ดานการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย  การจัดการเชิงกลยุทธทางกีฬาและนันทนาการ 

 

พกน503    สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ       2(1-2-3) 

PSL503     Seminar in Sport and Leisure Management 

  การวิเคราะหและสังเคราะหแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยปจจุบัน การแสวงหาองคความรูใหมและ

นวัตกรรม ทางดานการจัดการกีฬาและนันทนาการ  

 

พกน504  ภาวะผูนําและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ     3(3-0-6) 

PSL504 Leadership and Ethics in Sport and Leisure 

  การประยุกตทฤษฎีภาวะผูนําและอิทธิพลของภาวะผูนําที่มีตอการบริหารจัดการการ กีฬาและ

นันทนาการ การวิเคราะหพฤติกรรมของผูนําและรูปแบบภาวะผูนํา การใชอํานาจและธรรมาภิบาลของผูนํา

และจรรยาบรรณของวิชาชีพ กฏหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬาและนันทนาการ การวิเคราะห

ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ กระบวนการโอลิมปค การวิเคราะหภาวะทาง

สังคมและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการตอการปรับเปลี่ยนกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อการพัฒนา

มนุษยและสังคมอยางยัง่ยืน 

 

พกน505  กลยุทธการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ      3(3-0-6) 

PSL505  Marketing Strategy in Sport and Leisure 

  ทฤษฎีทางการตลาด การประยุกตสวนผสมทางการตลาดในธุรกิจกีฬาและนันทนาการ การวางแผน 

การจัดการการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ กระบวนการการวางแผนเชิงกลยุทธ การประชาสัมพันธ 

การวิเคราะหทางการตลาด กลยุทธการตลาด การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค กลยุทธการแบงสวนตลาด  

การกําหนดตลาดเปาหมาย การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร การบูรณาการหลักการทางการตลาด  

การประเมินผล การวิเคราะหเปาหมายของการสงเสริมการตลาด การออกแบบและประยุกตใชแผนการตลาด

สําหรับการกีฬาและนันทนาการ 

 

พกน506  การจัดการองคกรและทรัพยากรบุคคลทางกีฬาและนันทนาการ    3(3-0-6) 

PSL506  Sport and Leisure Organization and Human Resource Management 

  ศึกษาวิเคราะหโครงสรางการจัดการองคกรทางการกีฬาและนันทนาการสมัยใหม การเปลี่ยนของ

องคกรสมัยใหม การออกแบบองคกรทางกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาองคกร หลักการและขั้นตอนในการ

บริหารทรัพยากรมนุษยทางกีฬาและนันทนาการ การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา  

การคดัเลือก การกระตุนจูงใจ การประเมินผล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและ
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ปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ คนควา วิเคราะห นําเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ

บริการบริหารองคกรและทรัพยากรมนุษย 

 
พกน507  สัมมนาวิจัยการจัดการกีฬาและนันทนาการ      2(2-0-4) 

PSL507  Seminar in Sport and Leisure Management Research 

  สัมมนา อภิปราย คนควา งานวิจัยที่มีความเก่ียวของกับสาขาการจัดการการกีฬาและนันทนาการ  

ในหัวขอที่สนใจ ฝกทักษะในการวิพากษวิจารณงานวิจัย และสรางความเขาใจในรูปแบบและลักษณะงานวิจัย

ที่หลากหลาย และสามารถนําเสนอความคิดเห็นในงานวิจัยทางการจัดการการกีฬาและนันทนาการ 

 

หมวดวิชาเลือก 

พกน511  การเงินและงบประมาณทางการกีฬาและนันทนาการ     3(2-2-5) 

PSL511  Financial and Budgeting in Sport amd Leisure  

  ศึกษาระบบการจดัการทางการเงิน แหลงรายไดและกระบวนการงบประมาณสําหรับหนวยกีฬาและ

งานบริการนันทนาการ การวิเคราะหทางการเงินและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการดานการเงินและ

งบประมาณ ศึกษาหลักการเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับการจัดการกีฬาและนันทนาการ การวางแนวทางการ

แกไขผลกระทบทางเศรษฐกิจ วิเคราะหการจัดระบบการจัดหารายได แหลงเงนิทุน 

 

พกน512  การจัดการทางการกีฬาสําหรับบุคคลพิเศษ      3(2-2-5) 

PSL512  Sport Management for People with Special Needs 

  ลักษณะและแนวโนมประชากรกลุมพิเศษในมิติทางการแพทยและสังคม ตรวจสอบความตองการ 

ทางการกีฬาของบุคคลพิเศษ จากปจจัยดานชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการออกกําลัง 

กาย รูปแบบและหลักการบริหารงานดานกีฬาแกบุคคลพิเศษแบบรายบุคคล และกลุม บทบาทองคกรตอการ 

ใหบริการ การประสานงาน กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของกับบุคคลพิเศษ 

 

พกน513  การสนับสนุนทางการกีฬา        3(2-2-5) 

PSL513  Sport  Sponsorship 

ทฤษฎีการบริหารจัดการสิทธิประโยชน ลิขสิทธิ์ การจัดตั้งหนวยงานเพ่ือบริหารสิทธิประโยชนวิธีการ

และการจัดระบบการจัดหารายไดในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสมของบริบทขององคกรกีฬาแนวทางใน

การเพ่ิมรายได การเขียนแผนการการสงเสริมการตลาด แบบเสนอขอสิทธิประโยชน และขอมูลพ้ืนฐานที่

จําเปนในการเขียนแผนการตลาดสําหรับองคการกีฬา  
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พกน514  หัวขอพิเศษทางการจัดการกีฬา       3(2-2-5) 

PSL514 Special Topics in Sport Management 

  คนควา ทบทวน ศึกษา สังเคราะหบทความและงานวิจัยทางดานการจัดการทางการกีฬา เพื่อการ 

นําเสนอบทความ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยเลือกตามความสนใจเปนพิเศษของผูเรียนแตละบุคคล 

และคนควาโดยอิสระ 

 

พกน515  กีฬาและนันทนาการในอาเซียน       3(2-2-5) 

PSL515  Sport and Leisure in ASEAN 

  แนวคิดและวิวัฒนาการของกีฬาและนันทนาการในอาเซยีน วิเคราะหนโยบายกีฬาและนันทนาการ

ของประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียน วิเคระหแนวโนมและแนวทางการพัฒนาการจัดการกีฬากีฬาและ

นันทนาการในประชาคมอาเซียน 

 

พกน516  การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการ    3(2-2-5) 

PSL516 Sport and Leisure Facilities Management 

          หลักและแนวทางจัดการการสิ่งอํานวยความสะดวกทางการกีฬาและนันทนาการ กระบวนการการ

วางแผนพัฒนาและการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการ การจัดสรรบุคลากรและ

งบประมาณในการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการ  การใหการบริการ การดูแล 

บํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการ   

 

พกน517  การจัดบริการนันทนาการสําหรับบุคคลพิเศษ      3(2-2-5) 

PSL517  Leisure Service Management for People with Special Needs 

  ลักษณะและแนวโนมประชากรกลุมพิเศษในมิติทางการแพทยและสังคม ตรวจสอบความตองการ

ทางการกีฬาของบุคคลพิเศษ จากปจจัยดานชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมการออกกําลัง

กาย รูปแบบและหลักการบริหารงานดานกีฬาแกบุคคลพิเศษแบบรายบุคคล และกลุม บทบาทองคกรตอการ

ใหบริการ การประสานงาน กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของกับบุคคลพิเศษ 

 

พกน518  การสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ       3(2-2-5) 

PSL518  Sport and Leisure Communication 

  การวางแผนและกําหนดกลยุทธในการสื่อสารสําหรับองคกรการกีฬาและนันทนาการ บูรณาการ

องคความรู สือ่และเทคโนโนโลยตีางๆ ทีเ่ก่ียวกับการสื่อสารงานทางดานการกีฬาและนันทนาการ วิเคราะห

ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในท่ีมีผลตอการจัดการสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ  
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พกน519  แนวคิด ทฤษฏีกีฬาและนันทนาการ       3(2-2-5) 

PSL519  Concepts and Theories of Sport & Leisure 

  แนวคิดและปรัชญาของการกีฬา การใชเวลาวาง นันทนาการ เปาหมายและคุณคาของกีฬาและ

นันทนาการกับสังคม จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษยทางการกีฬาและนันทนาการ การวิเคราะหพฤติกรรมมนุษย 

ที่มีตอการบริการทางการกีฬาและนันทนาการ กลยุทธของการใชจิตวิทยาสังคมเพ่ือสรางกีฬาและนันทนาการ

ในวิถีชีวิต หลักการและทฤษฏีที่ประยุกตเพ่ือการกีฬาและนันทนาการ กีฬาและนันทนาการเชิงธุรกิจ การ

บริการทางการกีฬาและนันทนาการ การจัดกีฬาและนันทนาการในสังคมปจจุบัน 

 

พกน520     การจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ     3(3-0-6) 

PSL 520     Sport and Leisure Events Management  

การวางแผนการ การจัดกิจกรรมพิเศษทางการกีฬาและนันทนาการ และการจัดการวัสดุอุปกรณ 

สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เทคโนโลยีสําหรับการจัดการ

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การจัดสรรบุคลากรและการวางแผนงบประมาณ การจัดหารายได ในการจัดการ

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  

 

พกน521 หัวขอพิเศษทางการจัดการนันทนาการ       3(2-2-5) 

PSL521 Special Topic in Leisure Management 

  คนควา ทบทวน ศึกษา สังเคราะหบทความและงานวิจัยทางดานการจัดการนันทนาการเพ่ือการ

นําเสนอบทความ ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยเลือกตามความสนใจเปนพิเศษของผูเรียนแตละบุคคล 

และคนควาโดยอิสระ 

 

ปพท691 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท       12 หนวยกิต 

GRT691  Master’s Thesis 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

            3.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับท่ี รายชื่อคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

วิพงษชัย รองขันแกว 

ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), 2545 

วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548 

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

ถนอมศักดิ์ เสนาคํา 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา),2536 

วท.ม. (เวชศาสตรการกีฬา), 2541 

D.S.M. (Sport Management), 

2551 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

UnitedStates Sports 

Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อาจารย ดร.สราวุธ  

ชัยวิชิต 

ศศ.บ. (พลศึกษา), 2547 

กจ.ม. (การจัดการ), 2550 

วท.ม. (นันทนาการ), 2552 

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

               

3.2.2  อาจารยประจําหลักสูตร  

ลําดับ

ที ่
รายชื่อคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวชิา) และปท่ีจบ 
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

วิพงษชัย รองขันแกว 

ศศ.บ. (สารสนเทศศกึษา), 2545 

วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548 

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

ถนอมศักดิ์ เสนาคํา 

วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา),2536 

วท.ม. (เวชศาสตรการกีฬา), 2541 

D.S.M. (Sport Management),2551 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

UnitedStates Sports 

Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

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

กจ.ม. (การจัดการ), 2550 

วท.ม. (นันทนาการ), 2552 

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

xxxxxxxxxxxxx 
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ลําดับ

ที ่
รายชื่อคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวชิา) และปท่ีจบ 
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

4. รองศาสตราจารย ดร. 

ภาคภูมิ รัตนโรจนากลุ 

กศ.บ. (พลศึกษา), 2525 

กศ.ม. (พลศกึษา), 2528 

ปร.ด.(วิทยาศาสตรการออกกําลัง

กายและการกีฬา), 2555 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยับูรพา 

 

xxxxxxxxxxxxx 

5. รองศาสตราจารย ดร. 

สุปราณ ี ขวัญบุญจันทร 

 

กศ.บ.(พลศึกษา), 2526 

M.A. (Physical education), 2528 

Ed.D. (Curricurum and 

Supervision), 2530 

 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา),2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Centro Escolar University, 

Philippines 

Centro Escolar University, 

Philippines 

มหาวิทยาลยันอรทกรุงเทพ 

xxxxxxxxxxxxx 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร. 

สุนันทา ศรีศิร ิ

วท.บ.(สขุศึกษา), 2538  

ค.ม.(ประชากรศาสตร), 2541  

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร), 2553 

D.S.M.(Sport Management), 

2551 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

The United States Sports 

Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

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

ศศ.ม.(พลศึกษา), 2545 

ปร.ด. (การจัดการนันทนาการและ

การทองเที่ยว), 2552 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรรีามคําแหง 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

 

xxxxxxxxxxxxx 

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

กศ.ม. (พลศึกษา), 2544            

ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 

และการทองเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

 ไมมี 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  ไมมี 

     4.2 ชวงเวลา 

  ไมมี 

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  ไมมี 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ รูปแบบ แผน ก. แบบ ก 

2 กําหนดใหทําวิจัย จํานวน 12 หนวยกิต โดยรายงานผลการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการจัดทําปริญญา

นิพนธตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และใหถือเปนสวนหนึ่งของการสําเร็จ

การศกึษา 

     5.1 คําอธิบายโดยยอ 

  การวิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชาการกีฬาและนันทนาการ ซึง่เปนไปตามสาขาที่นิสิตเลือกเขา 

ศึกษา เปนงานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในแกนสาระของสาขาวิชา งานวิจัยควรมีความสําคัญและ 

แสดงใหเห็นถึงความสามารถของผูเรียนในการนําผลการวิจัยไปพัฒนาคณุภาพการศึกษาดานการกีฬา 

และนันทนาการ โดยเนนจริยธรรมในการวิจัย 

     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

  นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กลาวคืองานวิจัยตอง 

สามารถพิสูจนได ผลการวิจัยสามารถอธิบายไดอยางถูกตองสมบูรณ รวมทัง้นําไปพัฒนาองคความรูดาน 

การกีฬาและนันทนาการ นิสิตสามารถนําประสบการณการเรียนรูไปสรางงานวิจัยไดดวยตนเองตอไป     

    5.3  ชวงเวลา  

  ชวงเวลาของกระบวนการวิจัยในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา

และนันทนาการ เปนไปตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     5.4  จํานวนหนวยกิต   

  12 หนวยกิต 

     5.5  การเตรียมการ  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหคําแนะนําและชวยเหลือนิสิตดานวิจัยและวิชาการ โดยมีการ

ดําเนินการดังนี้ 

  5.5.1 จัดโครงการสัมมนาและในแตละวิชาเพ่ือใหมีความรูดานวิจัยและกระบวนการวิจัย 

  5.5.2 จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ กําหนดตารางเวลาและจัดทําบันทึกการให 

คําปรึกษาแกนิสิต 

      5.5.3 ใหขอมูลเก่ียวกับระเบียบ กําหนดการ และรูปแบบในการทําปริญญานิพนธ 

     5.6  กระบวนการประเมินผล 

  หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ กําหนดใหมีการสอบ 

เคาโครงปริญญานิพนธ การสอบปากเปลา และตองมีการตีพิมพ/เผยแพรผลงานปริญญานิพนธของนิสิต 

ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ และเปนไปตามขอกําหนดของ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธการสอนและกิจกรรม 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตยอดทนและเสียสละ

เพ่ือสังคมและมีจรรยาบรรณในการทํางานวิจัย 

ไมบิดเบือนขอมูล 

ใหความรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเสียสละ

ในวิชาชีพ และใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณใน

การทํางานวิจัยในรายวิชาบรรยายและสัมมนา  

(2) มีความรูความสามารถทางดานการจัดการกีฬา

เปนอยางดี 

บรรยาย อภิปราย สัมมนา ใหความรู ความเขาใจ

ในหลักการ ทฤษฎ ีและสามารถนํามาประยุกตใช

ในการศึกษาคนควาทางการกีฬา นันทนาการ

กําหนดใหนิสิตศึกษาคนควาในหัวขอที่สนใจและ

และประยุกตใชองคความรูใหมดานการจัดการกีฬา

และนันทนาการ 

(3) สามารถวิเคราะห สังเคราะห วิจารณงานวิจัยได

อยางมีเหตุผลทางหลักวิชา อยางมีวิจารณปญญา 

ฝกทักษะในการแกไขปญหา โจทยวิจัย จัดอภิปราย 

สัมมนา และฝกพัฒนางานวิจัย 

(4) มีความสามารถในการทํางานเปนทีม มีการมอบหมายงานกลุมเนนการอภิปราย  

การนําเสนอ การทํารายงาน และทําวิจัยเปนทีม 

(5) มีทักษะสื่อสารและสรางสัมพันธภาพกับบุคคล

อ่ืนสามารถเปนผูนําและผูตามไดตามบริบทที่ไดรับ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาและสัมมนา 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

1) ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรม

ทางดานคุณธรรม และจริยธรรม 

อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ และเปน

แบบอยางที่ด ีเปนตน 

-จัดกิจกรรมใหนิสิตเก็บขอมูล 

ภาคสนาม 

-ทํากิจกรรมวิเคราะหขอมูลการ 

จัดการการกีฬาและนันทนาการ 

-การบันทึกและจัดระบบขอมูลการ 

จัดการเรียนรูการจัดการกีฬาและ 

นันทนาการ 

-การสังเกตพฤติกรรมดานทัศนคติ 

เนนความเปนกลางในการ

วิเคราะห 

การจัดการเรียนรูการกีฬาและ 

นันทนาการ 
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ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2. สามารถจัดการปญหาทาง 

คุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ 

โดยใชดุลยพินิจทางคานิยม

ความรูสึกของผูอื่น คานิยม

พ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- กําหนดเกณฑการประเมิน 

จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัย 

ทุกรายวิชา 

 

-การพิจารณาผลงานของนิสิตและ 

มีบทลงโทษหากคัดลอกผลงาน 

ของผูอ่ืน 

-การสรุปผลการรายงานผลการจัด 

กิจกรรม/โครงการ 

 

2) ดานความรู 

ผลการเรียนรูดานความรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรู ความเขาใจใน

หลักการทฤษฎ ีและสามารถ

นํามาประยุกตใชในการศกึษา

คนควาทางการจัดการกีฬาและ 

นันทนาการ 

- บรรยาย อภิปราย สัมมนา 

รวมกันระหวางอาจารยกับนิสิต 

-วิเคราะหขอมูลดานการจัดการ 

เรียนรูการจัดการกีฬาและ

นันทนาการโดยใชทฤษฎีทันสมัย 

-เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายใน 

รายวิชาตาง ๆ 

-เขารวมสัมมนากับหนวยงาน 

ภายนอก 

-แบบฝกแกโจทยปญหา ขอมูล 

การจัดการเรียนรูการจัดการกีฬา 

และนันทนาการ 

-การสอบกลางภาค และปลาย 

ภาคการศึกษา 

-การทําโครงงาน/รายงาน 

-การนําเสนอผลงาน 

-การสรุปบทความวิจัยและการ 

เขียนวิพากษ 
2. มีความเขาใจ และตระหนักถึง 

ผลกระทบของงานวิจัยในปจจุบัน 

รวมทัง้เหตุผลและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

อนาคต ที่เกี่ยวของกับการ

แกปญหาและการตอยอดองค 

ความรูทางการจัดการกีฬาและ 

นันทนาการ 

-กําหนดใหนิสิตศึกษาคนควาใน 

หัวขอที่สนใจ 

-ฝกการทํางานวิจัยเดี่ยว 

-ฝกนิสิตใหเปนผูชวยวิจัย 

-การนําเสนอหัวขอวิจัย และ 

นําเสนองานวิจัย 

-สอบเคาโครงวิจัย 

-สอบปากเปลา 

 

3) ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถประเมินขอมูล 

แนวคิดจากแหลงขอมูลที่

-กิจกรรม/โครงการบริการ 

วิชาการแกสังคม 
- จํานวนกิจกรรม/โครงการ 
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ผลการเรียนรูดานทักษะทาง

ปญญา 
กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

หลากหลายทางดานการจัดการ 

กีฬาและนันทนาการ รวมถึง

ปญหาที่ซับซอน และใชขอมูลท่ี

ไดในการเสนอแนะแนวทางใน

การแกไขปญหาไดอยาง

สรางสรรค 

 

 

 

2. สามารถใชความรูท้ัง

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ  

การสังเคราะหงานวิจัย  

สิ่งตีพิมพทางวิชาการ ตลอดถึง

เทคนิคการวิจัย เพ่ือวางแผนและ

ดําเนินโครงการวิจัยไดดวยตนเอง 

- จัดอภิปราย สัมมนา 

- ทํ าแบบฝ กแก โจทยปญ หา 

ทางด านการจัดการกีฬาและ

นันทนาการ 

- การนําเสนอผลงาน 

- ข อ ส อบ แต ล ะร าย วิ ช า เน น 

การคดิวิเคราะห 

- การวิพากษงานของผูอ่ืน 

 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรูดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มคีวามสามารถในการทํางาน

เปนทีมมีภาวะผูนําและผูตามที่ด ี

เคารพความแตกตางระหวาง

บุคคล 

-กิจกรรม/โครงการบริการ

วิชาการแกชุมชน 

-จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือใหนิสิตไดฝก 

การใชภาษาไดอยางเหมาะสม 

-อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น 

-เขารวมงานประชุมวิชาการ 

ระดบัชาติและนานาชาติ 

- จํานวนกิจกรรม/โครงการ 

และความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

 

 

2. มีความรับผิดชอบ รูจักวิธีการ

เรียนรู การประเมินตนเอง รวมถึง

การตัดสินใจแกไขปญหา ซึ่งสามารถ

นําไปใชในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

-กิจกรรม อภิปราย สัมมนา และ

โครงการ 

-มอบหมายใหนิสิตทํางานกลุม 

-ใหนิสิตกําหนดบทบาทหนาที่ 

ในการทํางานกลุม 

-การสังเกตพฤติกรรม 

-การนําเสนอในชั้นเรียน 

-แบบประเมินตนเอง เพ่ือน 

ประเมินเพ่ือน และประเมิน 

โดยผูสอน 
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5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

1. สามารถเลือกใชเทคนิคทาง

สถิติหรือคณิตศาสตรเพื่อนํามาใช

ในการศึกษาคนควา และ

เสนอแนะแนวทางในการแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม 

-เชิญผูเชี่ยวชาญดานการ 

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติมา 

บรรยาย 

-ใหนิสิตทํางานวิจัย 

-สอนการใชซอฟทแวรวิเคราะห

ขอมูล 

-การประเมินจากแบบฝกใน 

รายวิชา 

-การนําเสนอผลงาน 

-นิสิตประเมินตนเองในการ 

ใชเทคนิคทางสถิติและซอฟทแวร

วิเคราะหขอมูล 

2. สามารถใชทักษะภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ ในการฟง 

พูด อานเขียน รวมถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และ

การนําเสนอรายงานผานสิ่งพิมพ

ทางวิชาการและปริญญานิพนธ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-การอภิปราย สัมมนา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

-การนําเสนอรายงาน 

-การกําหนดเกณฑการนําเสนอ 

ผลงาน 

-การประเมินตามแบบ 

ประเมินการนําเสนอ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม  

และจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย 

สุจริต เสียสละ และเปนแบบอยางที่ด ีเปนตน 

1.2 สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม  

และวิชาชีพ โดยใชดุลยพินิจทางคานิยมความรูสึก 

ของผูอ่ืน คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ดานความรู 2.1 มีความรู ความเขาใจในหลักการ ทฤษฎี และสามารถนํามา

ประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางการกีฬา นันทนาการ 

2.2 มีความเขาใจและตระหนักถึงผลกระทบของงานวิจัยในปจจุบัน 

รวมทัง้เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่

เก่ียวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรูทางการจัดการ

กีฬาและนันทนาการ 

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1 สามารถประเมินขอมูล แนวคดิจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย

ทางดานการจัดการกีฬาและนันทนาการ รวมถึงปญหาที่ซับซอน และ

ใชขอมูลท่ีไดในการเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาไดอยาง

สรางสรรค 

3.2 สามารถใชความรูท้ังภาคทฤษฎ ีภาคปฏิบัต ิ 

การสังเคราะหงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ ตลอด 

ถึงเทคนิคการวิจัย เพื่อวางแผนและดําเนินโครงการวิจัยไดดวยตนเอง 

4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถในการทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา 

และผูตามที่ด ีเคารพความแตกตางระหวางบุคคล 

4.2 มีความรับผิดชอบ รูจักวิธีการเรียนรู การประเมินตนเอง รวมถึง

การตัดสินใจแกไขปญหา ซึ่งสามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

5. ดานทักษะการคดิวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถเลือกใชเทคนิคทางสถิติหรือคณติศาสตรเพ่ือนํามาใชใน

การศกึษาคนควา และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

5.2 สามารถใชทักษะภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ในการฟง พูด 

อาน เขียน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือการสื่อสาร และการนําเสนอรายงานผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ

และปริญญานิพนธไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ดานท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 

ความรู 

ดานท่ี 3 

ทักษะทาง

ปญญา 

ดานท่ี 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

พลบ501 วิธีวิทยาการวิจัยและการ 

วิคเคราะหทางสถิติทางการกีฬาและ

นันทนาการ 

● ● ● ● ● ● 
 

○ ● 
  

○ ● 

พกน502 การจัดการทางการกีฬาและ

นันทนาการ 
● ● ● ○ ● ○ 

 
● ● ● ● 

พกน503 สัมมนาการจัดการกีฬาและ

นันทนาการ  
● ● ● ● ● ● ● ○ 

 
○ 
 

● 

พกน504 ภาวะผูนําและจริยธรรม

ทางการกีฬาและนันทนาการ 
● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

 
● 

พกน505 กลยุทธการตลาดทางการกีฬา

และนันทนาการ  
● ○ ● ○ ● ○ 

 
● ○ ● ● 

พกน506 การจัดองคกรและทรัพยากร

บุคคลทางการกีฬาและนันทนาการ 
● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● 

พกน507 สัมมนาวิจัยการจดัการกีฬา

และนันทนาการ  
● ● ● ○ ● ● 

 
● ● ○ 

 
● 

พกน511 การเงินและงบประมาณ

ทางการกีฬาและนันทนาการ 
● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

พกน512 การจัดการทางการกีฬา

สําหรับบคุคลพิเศษ 
● ○ ● ○ ● ● 

 
● 
 

○ 
 

○ 
 

● 

พกน513 การสนับสนุนทางการกีฬา ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
พกน514 หัวขอพิเศษทางการจัด 

การกีฬา 
● ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

 
● 

พกน515 กีฬาและนันทนาการอาเซียน

ศึกษา 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ○ 
 

● 
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รายวิชา ดานท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานท่ี 2 

ความรู 

ดานท่ี 3 

ทักษะทาง

ปญญา 

ดานท่ี 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานท่ี 5 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

พกน516 การจัดการสิ่งอํานวยความ

สะดวกทางการกีฬาและนันทนาการ 
● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● 

พกน517 การจัดบริการนันทนาการ

สําหรับบคุคลพิเศษ 
● ○ ● ○ 

 
● ○ 

 
● ● ○ ● 

พกน518 การสื่อสารการกีฬาและ

นันทนาการ 
● ○ ● ○ 

 
● ○ 

 
● ● ○ ● 

พกน519 แนวคิด ทฤษฏีนันทนาการ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● 
พกน520 การจัดการกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการ 
● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● 

พกน521 หัวขอพิเศษทางการจัดการ

นันทนาการ 
● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● 

ปพท691 ปริญญานิพนธ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดใหนิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และมี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและการตัดสินผลการเรียน และมีความรวมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นในการทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ และจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพ่ือเปนหลักฐาน

การบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูเปนประจําทุกป 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหนาที่ของ

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา พรอมทัง จัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาและเอกสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานให

อาจารยใหม 

  1.2 คณะและภาควิชาชื้แจงเปาหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดตางๆ ในหลักสูตร 

  1.3 คณะและภาควิชากําหนดใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของคณาจารยในคณะและภาควิชา 

      1.4 มีระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกอาจารยใหม 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 - สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการอบรม การสัมมนา และการฝกปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการ

สอน การวัดและการประเมินผล 

  - สนับสนุนการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของคณาจารยและนําความ

ที่ไดมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  

 - มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยตอบสนองนโยบาย

การศกึษาแหงชาติ 
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  - คณะและภาควิชาจัดสรรงบประมาณใหคณาจารยเขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือ

การสัมมนาในระดับชาติและนานาชาต ิ

  - คณะสงเสริมใหคณาจารยแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและทําวิจัยรวมกับคณาจารยจากสถาบัน

อ่ืนทัง ในประเทศและตางประเทศ 

      - คณะสงเสริมใหคณาจารยลาศึกษาตอ/ลาเพิ่มพูนความรูในสาขาเฉพาะ 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

     1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะ 

และอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย 

กระทําทุกปอยางตอเนื่อง 

  1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพ่ือติดตาม กํากับ ดูแลคณุภาพ 

ของหลักสูตร 

  1.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตาม 

แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

  1.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ 

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

สอนใหครบทุกรายวิชา 

  1.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง 

สิน สุดปการศึกษา 

  1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปจจุบัน และ 

บัณฑิตที่สําเร็จการศกึษา เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ 

ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ของปที่แลว 

 

2.  บัณฑิต 

      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีการสรางระบบกลไล 

วางแผน กํากับติดตาม และประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

ผลลัพธการเรียนรู  การทํางานหรือประกอบอาชพีอิสระ  ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา  เพ่ือนําขอมูล

มาใชในการบริหารหลักสูตรเพ่ือสะทอนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รวมทั้งควบคุมการเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ 

หรือเผยแพร  
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3.  นิสิต 

         หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีการสรางระบบกลไล

วางแผน ติดตาม และประเมินการกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การควบคุม

การดูแล  การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว  การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ

จัดการขอรองเรียนของนิสิต 

3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา   

 3.1.1 มีระบบกลไกการการรับนิสิต ใหคลอบคลุมคุณลักษณะบัณฑติตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 3.1.2 มีระบบลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาโดยจัดโครงการเตรียมความพรอมนิสิต

บัณฑิตศึกษา  

3.2 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต 

3.2.1 มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการ

ลงทะเบียน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหวาง การฝก

ประสบการณวิชาชีพ และอื่นๆ 

           3.2.2 มีอาจารยที่ปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสิต 

 3.2.3 การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 

3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต  

          3.3.1 นิสิตสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนนและ

วิธีการประเมินผล และสามารถใหขอเสนอแนะ ขอรองเรียนตางๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารงานของ

หลักสูตร 

          3.3.2 มีการกําหนดชองทางรับขอรองเรียนเพ่ือการขออุทธรณของนิสิต 

          3.3.3 มีคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดการขอรองเรียนของนิสิต 

          3.3.4 มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิต 

 

4. อาจารย 

     4.1 การรับอาจารยใหม 

           การคดัเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให

อาจารยใหมตองมีคุณวุฒิที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เก่ียวของ  

     4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

            คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนจะตองปรับปรุงรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต

เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
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     4.3 คณาจารยพิเศษ 

   มแีตงตั้งคณาจารยพิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสามารถ ที่สอดคลองกับ

รายวชิา  

 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน 

 5.1 มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ทําหนาที่กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ.3-7 วางแผนการ

จัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่

รับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ 

       5.2 มีการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอสถาบัน 

       5.3 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

       5.4 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน ควรมีอยางนอย 5 ขอ ดังตอไปนี้ 

       5.5 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

5.5.1 มีการวางแผนการดําเนินการหลักสูตรกอนจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 

2) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 

3) จัดทํารายละเอียดประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4 

           5.5.2 มีการดําเนินการตามแผนและการจัดทํารายงานผล ดังนี้ 

1) รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 

2) รายงานผลการดําเนินการประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6 

3) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

     5.6 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน และการประเมินผล การเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดําเนินงานที่ผานมา 

     5.7 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

    6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม 

  ใชทรัพยากรการเรียนรู ไดแก หนังสือ ตํารา สื่อการเรียนรู เอกสาร อุปกรณการเรียนการสอนรวมทั้ง

สื่ออิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุดกลางสํานักสื่อและเทคโนโลยี สํานักคอมพิวเตอร 

    6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม 

  อาจารยผูสอนและผูเรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังแหลงคนควาทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและสนับสนนุการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน จัดระบบการ

ใชทรัพยากรการเรียนการสอน 
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    6.3 การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนร ู

  ประเมินคูณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของจัดระบบติดตาม

การใชทรัพยากร  

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

  ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพ่ือติดตาม

การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้ เกณฑการประเมินผาน คือ  

มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ตัวบงชี้ผลการดาํเนินงาน 
ปที่ 1 

2561 

ปที่ 2 

2562 

ปที่ 3 

2563 

ปที่ 4 

2564 

ปที่ 5 

2565 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
√ √ √ √ √ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
√ √ √ √ √ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ  มคอ.3 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 
√ √ √ √ √ 

(4) จัดทํารายงานผลการดาํเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบทุกรายวชิา 
√ √ √ √ √ 

(5) จัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
√ √ √ √ √ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอนหรือ

การประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปที่แลว 

- √ √ √ √ 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรบัการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 
√ √ √ √ √ 

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
√ √ √ √ √ 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรบัการพัฒนาวชิาการ 

และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  
√ √ √ √ √ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตีอ

คุณภาพ หลักสตูรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - √ √ √ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - - √ √ 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

  1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

   1.1.1 กอนการสอน 

     คณาจารยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมรวมกันกอนเปดภาคเรียน เพื่อพิจารณา

โครงการสอนของรายวิชาที่จะเปดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและขอคําแนะนํา เพื่อนําไป

วางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชาที่อาจารยแตละคนรับผิดชอบ 

      1.1.2 ระหวางสอน  

      อาจารยผูสอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเขาใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล 

ของการเรียนรูจากวิธีการสอน ดวยการสัมภาษณ การสนทนา หรือใชแบบสอบถาม 

      1.1.3 หลังการสอน 

      อาจารยผูสอนประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การทํากิจกรรมแบบฝกหัด

และผลการสอบ ผลที่ไดจากการประเมินจะนํามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธการสอน 

ประกอบกับการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและวิธีสอน 
 

  1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

     1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจง 

เปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน โดยใชแบบ 

ประเมิน มศว ปค. 003 ผานระบบออนไลน 

     1.2.2 การประเมินการสอนเปนแบบครบวงจร ไดแก การประเมินตนเอง การประเมินจาก 

เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานท่ีมอบหมายแกนิสิต 

และความสอดคลองกับโครงการสอน 

     1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคลองระหวางประสิทธิภาพของกล

ยุทธการสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  2.1 การทําวิจัยเพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารยผูสอน นิสิตปจจุบันและ

บัณฑิตที่สําเร็จตามหลักสูตร 

  2.2 การประเมินวิพากษหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ดําเนินการหลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณอาจารย และนิสิต 

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจางหรือผูมีสวนเก่ียวของตอคุณภาพของบัณฑิต 

หลักสูตร และการสํารวจการไดงานของบัณฑิต 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําทุกป โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

  4.1 อาจารยประจําวิชารายงานผลการดําเนินการรายวิชาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบ

ภาคการศึกษา 

  4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดําเนินการรายวิชาตอคณบดีในการประชุม

คณะกรรมการบริหารประจําคณะ 

  4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที ่7 ขอ 7 จากการ

ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

  4.4 อาจารยประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานที่ไดจากการ 

ประเมินในขอ 2 และขอ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




