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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะพลศกึษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย:    หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 

            ภาษาองักฤษ:  Master of Science Program in Sport and Exercise Science 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย        ช่ือเตม็:   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย) 
                       ช่ือยอ่:    วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย) 
ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็:   Master of Science (Sport and Exercise Science) 
                      ช่ือยอ่:    M.Sc. (Sport and Exercise Science) 

3. วิชาเอก 
    - 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
           จ านวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ  

       หลกัสตูรระดบัปริญญาโทแผน ก แบบ ก 2 หลกัสตูร 2 ปี 
   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 หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและ การออกก าลงักาย ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ.2555) โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรนีใ้นปี
การศกึษา 2558 

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

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุ ครัง้ท่ี 4/2558  เม่ือวนัท่ี 9  มิถนุายน  
พ.ศ.2558 

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุ  ครัง้ท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี  15 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากองค์กร (ถ้ามี) ..............................................   
เม่ือวนัท่ี ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ
ในปีการศกึษา 2560 
8. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายในการกีฬาแหง่ประเทศไทย 
กรมพลศกึษา กระทรวงสาธารณสขุ สถานประกอบการด้านสขุภาพ และหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีต้องการผู้ ท่ีมี
ความสามารถทางด้าน ตอ่ไปนี  ้

- การฝึกกีฬา 
- การออกก าลงักาย 
- สรีรวิทยาการออกก าลงักาย 
- จิตวิทยาการกีฬา 
- โภชนาการกีฬา 
- เทคโนโลยีทางการกีฬา 
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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  
ภานรัุตฐนนท์ 

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 

แผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) ได้วางยทุธศาสตร์ การพฒันาการออก
ก าลงักายและการกีฬาขัน้พืน้ฐาน  เพ่ือมวลชน เพ่ือความเป็นเลิศ และอาชีพ การพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา และการพฒันาการบริหารการกีฬาและการออกก าลงักาย  โดยวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
เทคโนโลยีการกีฬาเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้นกักีฬาประสบความส าเร็จในการแขง่ขนักีฬาในทกุ  ๆ ระดบั การ
พฒันาความรู้และการน าความรู้ตลอดจนเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการฝึกฝนและ
พฒันาโครงสร้างของร่างกายตลอดจนอปุกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเลน่กีฬาจึ งควรได้รับการสนบัสนนุ
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จากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้นกักีฬาประสบความส าเร็จ ทัง้ช่ือเสียงและรายได้ตอ่นกักีฬาและประเทศ  โดยให้
ความส าคญักบัการสร้างงานวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ใหมท่างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้
มีการน าไปใช้ในการพฒันาศกัยภาพนกักีฬา รวมถึงกา รจดัตัง้องค์กรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระดบัชาต ิ
ระดบัภาค ระดบัจงัหวดัและเครือขา่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาระดบัอ าเภอ และจดัหาอตัราก าลงับคุลากร และ
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีมีมาตรฐานส าหรับให้บริการนกักีฬาและประชาชนทกุกลุม่  

จากยทุธศาสตร์การพฒันาการกีฬาและการออกก าลงักาย ตามแผนพฒันาการกีฬาแหง่ชาติ
ดงักลา่ว ข้างต้น คณะพลศกึษาตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีในการพฒันาบคุลากรท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการ
ขบัเคล่ือน ยทุธศาสตร์ ดงักลา่ว จงึได้ปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย พ .ศ. 
2558 
    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทกุหลกัสตูรท าการปรับปรุงหรือสร้างหลกัสตูรใหมใ่ห้
สอดคล้องกบัมาตรฐานการอดุมศกึษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ พ .ศ. 2552 ซึง่สอดคล้องกบัความจ าเป็นในปัจจบุนัท่ีสงัคมต้ องการ
บคุลากรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ท่ีมีความรู้ มีความสามารถ และมีทกัษะใน
การปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งมีศกัยภาพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทัง้เพ่ือการพฒันานกักีฬาสูค่วามเป็นเลิศและ
สง่เสริมให้ประชาชนมีสขุภาพดี รวมทัง้การวางแผนและการออกแบบการออก ก าลงักายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและปลอดภยั คณะพลศกึษาตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีท่ีเป็นหนว่ยงานท่ีผลิตบคุลากรวิชาชีพ จงึ
จ าเป็นต้องด าเนินการจดัให้มีการศกึษาในวิชาชีพดงักลา่ว เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กบับคุลากรในวิชาชีพ  

หลกัสตูรนีจ้ะตอบสนองความต้องการของประเทศในการพั ฒนาคณุภาพของบคุลากรด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เชน่ ผู้ ฝึกกีฬา นกัวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย นกัสรีรวิทยา
การออกก าลงักาย นกัจิตวิทยาการกีฬา นกัโภชนาการกีฬา นกัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการกีฬา เป็นต้น 
โดยให้ความส าคญักบัการผลิตบคุลากรท่ีมีคณุธรรมจริ ยธรรม และเคารพตอ่วิชาชีพ อยา่งแท้จริง ทัง้นี ้คณะ
พลศกึษามีความพร้อมในการผลิตมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย โดย
ประยกุต์ระบบการท างานเชิงบรูณาการและความคุ้มทนุในด้านบคุลากร วิชาการ สถานท่ี ครุภณัฑ์ อปุกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมท่ีจะ ตอบสนองตอ่ความต้องการของประเทศในการผลิตมหาบณัฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
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12. ผลกระทบจากข้อ11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร                                                            

การพฒันาหลกัสตูรมุง่เน้นคณุภาพทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชา 
พฒันาคนให้มีคณุภาพ คณุธรรม มีความรอบรู้ และรู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลง เพิ่มบทบาทของผู้ส าเร็จ
การศกึษาในการพฒันากีฬาสูค่วามเป็นเลิศและการออกก าลงักายอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภั ยด้วย
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายแก่บคุคลทกุกลุม่ และทกุชว่งวยั สามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
     12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

บรูณาการพนัธกิจด้านการผลิตบณัฑิต การวิจยั และการบริการวิชาการ  ท่ีตอบสนองตอ่การพฒันา
ศกัยภาพของบณัฑิตเพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงั
กาย และตอบสนองตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ด้วยการกีฬาและการออกก าลงักาย เข้ากบัการจดัการ
เรียนการสอนในทกุรายวิชา ด้วยการผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแต่
ละสาขาวิชา มีศกัยภาพในการท าวิจยั โดยค านงึถึงคณุธรรม จริยธรรม และการน าผลการวิจยัไปใช้ในการ
พฒันาสงัคม เพ่ือตอบสนองยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 ไมมี่ 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 

พฒันาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายผา่นการศกึษาและการ
วิจยั อยา่งมีคณุธรรมและจริยธรรม 
    1.2 ความส าคัญ 

เทคโนโลยี วิทยาการและงานวิจยัด้านวิทยาศาสต ร์การกีฬาและการออกก าลงักายมีการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งรวดเร็วเพ่ือสนองความต้องการของบริบทสงัคมกีฬาไทย และการกีฬาโลกทัง้
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพื่อสขุภาพ รวมทัง้สงัคมการออกก าลงักายทัว่โลกท่ีเน้นการป้องกนัและสร้าง
เสริมสขุภาพอีกทัง้สงัคมไทยท่ีเข้าสูส่งัคมผู้ สงูอาย ุและกลุม่อายอ่ืุน ๆ ให้เป็นสงัคมรักสขุภาพ การผลิต
บณัฑิตต้องตื่นตวัและปรับปรุงให้ทนัตอ่สถานการณ์และวิทยาการ เพ่ือให้น าสูแ่ละบริการสงัคมได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภยั  
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    1.3 วัตถุประสงค์ 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและกา รออกก าลงักาย               

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ผลิต พฒันา และสร้างสรรค์ มหาบณัฑิต ท่ีมีคณุลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. มีคณุธรรมและจริยธรรมในการเป็นนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
2. มีความรู้ และทกัษะทางด้านการ ฝึกกีฬา การออกก าลงักาย  สรีรวิทยาการ ออกก าลงักา ย 

จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการกีฬา และเทคโนโลยี วิทยาการและงานวิจยัทางการกีฬา 
3. สามารถวิเคราะห์และประยกุต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันา การกีฬาเพ่ือสขุภาพและ

กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ รวมทัง้การออกก าลงักายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. มีความรับผิดชอบ มีภาวะของการเป็ นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม รวมถึงมี

ความสามารถในการตดัสินใจ แก้ไขปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
5. มีทกัษะในการส่ือสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร และการน าเสนอ

รายงานผา่นสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย มี

แผนพฒันาปรับปรุงท่ีมีรายละเอียดของแผนการพฒันา ยทุธศาสตร์ และตวับง่ชีค้วามส าเร็จ ซึง่คาดวา่จะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นบัจากเปิดการเรียนการสอนตามหลกัสตูร ดงันี ้

 พ.ศ. 2558  เปิดรับนิสิตใหมเ่ป็นรุ่นแรกของหลกัสตูรนี  ้
 พ.ศ. 2558 – 2559 ให้นิสิตปีสดุท้าย อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษประเมินหลกัสตูร  
 พ.ศ. 2559 – 2560 ท าวิจยัเพ่ือประเมินและตดิตามผลการใช้หลกัสตูร 
 พ.ศ. 2561 ปรับปรุงหลกัสตูรตามผลการวิจยัและสถานการณ์ภายนอก ด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรม 
 

แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักสูตร/ตัวบ่งชี ้

การพัฒนาหลักสูตร 
ก. ท าวิจยัเพ่ือประเมินและ
ติดตามการใช้หลกัสตูร 

 
1. น าผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 มาเป็นข้อมลูในการ
ปรับปรุง 
2. ก าหนดให้นิสิตปีสดุท้าย อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์พิเศษ ประเมินหลกัสตูร 

 
1. มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสตูร 
2. รายงานผลการประเมินจากนิสิตปี
สดุท้าย อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษ 
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แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักสูตร/ตัวบ่งชี ้

3. ประเมินความพงึพอใจของบณัฑิตและ
ผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่คณุภาพของหลกัสตูร 
4. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ีมี
ผลกระทบตอ่การผลิตบณัฑิต 

3. รายงานการประเมินความพงึ
พอใจของบณัฑิตและผู้ใช้บณัฑิตท่ีมี
ตอ่คณุภาพของหลกัสตูร 
4. สรุปบทวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ข. จดัท าหลกัสตูรปรับปรุง
ฉบบัร่าง 

1. เชิญผู้ทรงคณุวฒิุจากสถาบนัการศกึษา 
ผู้ใช้หลกัสตูร และผู้ใช้บณัฑิตมาวิพากษ์
หลกัสตูร 
2. ปรับปรุงหลกัสตูรตามผลการวิพากษ์ 

1. รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคณุวฒิุ 
 
2. หลกัสตูรฉบบัปรับปรุง 

การพัฒนาการเรียนการ
สอน 
ค. พฒันาบคุลากรด้านการ
ท าวิจยัการเรียนการสอน 

 
1. สนบัสนนุให้อาจารย์ท าวิจยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอน 
2. สนบัสนนุแหลง่ทนุในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจยัทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
3. ให้อาจารย์เข้าร่วมประชมุวิชาการและ
เสนอผลงานวิจยัในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
 

 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมี
งานวิจยั 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมี
ผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้า
ร่วมประชมุวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

 4. สนบัสนนุให้อาจารย์ลาศกึษาตอ่ 
ศกึษาดงูาน และท าวิจยัร่วมกบั
คณาจารย์ในสถาบนัอื่น 
5. บรูณาการการเรียนการสอนกบัการ
บริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของการ
น าทฤษฎีสูก่ารปฏิบตั ิ

4. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีลา
ศกึษาตอ่ ศกึษาดงูาน และท าวิจยั
ร่วมกบัคณาจารย์ในสถาบนัอื่น 
5. ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการพฒันาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสงัคมตอ่
อาจารย์ประจ า 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

ระบบการศกึษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิหนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์ ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ .ศ. 2554 หมวด 1 ระบบการจดัการศกึษา ข้อ 6 และข้อ 7 
(ภาคผนวก ก) 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมีการจดัการศกึษาภาคฤดรู้อน  ซึง่ใช้เวลาไมน้่อยกวา่ 8 สปัดาห์ ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหนว่ยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา 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 มีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อบงัคบัมหา วิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้ วยการศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 หมวด 3 การรับเข้าเป็นบณัฑิต ข้อ 17 และข้อ 18 (ภาคผนวก ก) 
2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงั

กาย และ /หรือ สาขาท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีส าเร็ จการศกึษาจากตา่งประเทศ จะต้องเป็นมหาวิทยาลยัท่ี 
ก.พ. รับรอง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

บณัฑิตท่ีเข้ามาศกึษาในหลกัสตูรอาจประสบปัญหาด้านการเรียนในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีต้อง
ค้นคว้าและพึง่พาตนเอง ความรู้พืน้ฐานภาษาองักฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความตา่ง ๆ และทกัษะการ
ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่ 
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 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
คณะพลศกึษามีวิธีการด าเนินการชว่ยเหลืออยา่งเป็นระบบ ดงัตอ่ไปนี  ้
2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศส าหรับนิสิตแร กเข้าเพ่ือให้เข้าใจระบบการเรียนระดบับณัฑิตศกึษา การ

เข้าใช้ห้องสมดุทัง้ในรูปแบบปกตแิละรูปแบบออนไลน์ 
2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรับนิสิตท่ีไมส่ามารถสอบผา่นภาษาองักฤษ 
2.4.3 ก าหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมลู และน าเสนอความคดิเห็นในชัน้เรียน พร้อมทั ้ ง

เขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจยัในแตล่ะรายวิชา 
2.4.4 ก าหนดให้แตล่ะรายวิชาต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนและฝึกให้นิสิตได้ใช้เทคโนโลยีอยา่งเป็นระบบ 
2.4.5 ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทนุทัง้ภายใน/ภายนอกสถาบนัให้แก่นิสิตอยา่งตอ่เน่ือง  

      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับเข้าศกึษาแตล่ะสาขาและคาดวา่จะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร  

นิสติ 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชัน้ปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชัน้ปีที่   20 20 20 20 

รวม  40 40 40 40 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 20 20 20  

       2.6 งบประมาณตามแผน 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย มี

คา่ธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลกัสตูรประมาณ  169,668 บาท/นิสิต 1 คน (รายละเอียดงบประมาณ
รายจา่ยตามตารางแนบ) 
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งบประมาณรายจ่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
รายการ ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม/

นิสิต 1 คน 
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 
1. คา่ตอบแทนผู้สอน 

- คา่ตอบแทนผู้สอน 

หน่วยกิต 
36 

บาท/ช่ัวโมง 
1,200 

ครัง้/ภาคเรียน 
16 

เป็นเงนิ 
691,200 

  

   รวมค่าตอบแทนผู้สอน 691,200  
2. คา่คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน 
3. คา่ครุภณัฑ์ที่ต้องใช้ส าหรับนิสิตหนึ่งกลุม่ 
4. ทนุเรียนพฒันานิสิต 
5. คา่ใช้จา่ยเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ 
6. คา่สนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงาน 

  200,000 
100,000 
100,000 

20,000 
10,000 

 

7. กิจกรรมในโครงสร้างหลกัสตูร คน งบประมาณ ครัง้ เป็นเงนิ   

- สมัมนาทางวิชาการ 
- การศกึษาด งาน 

20 
20 

10,000 
20,00 

1 
1 

100,000 
200,000 

  

  รวมค่ากิจกรรมในโครงสร้างหลกัสูตร 400,000  

ค่าใช้จ่ายรวม     1,421,200  

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนิสิต 1 คน (นิสิตขัน้ต ่า 20 คน)    71,060 

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 96,060 

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ (อตัราตอ่หวั) 
ค่าใช้จ่ายรวม 

15,000 
15,000 

 
111,060 

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 
1. กองทนุพฒันามหาวิทยาลยั (ร้อยละ 15) 
ค่าใช้จ่ายรวม 

30,000 
30,000 

 
141,060 

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   28,608 169,668 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร (ถั่วเฉล่ีย)     169,668 บาท 
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     2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวา่ด้วย

การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
          การเทียบเคียงหนว่ยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้ วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

เป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  แบบ ก 2 โดยมีจ านวนหนว่ยกิตรายวิชาเท่ ากบั 24 หนว่ยกิต 
และปริญญานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต 
           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
           

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1. วิชาบงัคบั 11 
2. วิชาเลือก 13 
3. ปริญญานิพนธ์ 12 

รวม (ไม่น้อยกว่า) 36 
 

           3.1.3 รายวิชา 
           3.1.3.1  หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 11 หนว่ยกิต ดงันี ้

พลบ 501 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 501 Sport and Exercise Science  
พลบ 502 การวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5) 
PEG 502 Research in Sport and Exercise Science 
พลบ 503 สถิตทิางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG 503 Statistics in Sport and Exercise Science  
พลบ 504 สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  2(1-2-3) 
PEG 504 Seminar in Sport and Exercise Science  
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             3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไมน้่อยกวา่ 13 หนว่ยกิต โดยมีค าแนะน าจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ ดงันี ้   

- นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่วิชาท่ีสนใจ จ านวน 6 หนว่ยกิต 
- นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่วิชาอ่ืน ๆ ไมน้่อยกวา่ 3 หนว่ยกิต 
- นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่สมัมนาและการศกึษาอิสระ ไมน้่อยกวา่ 4 หนว่ยกิต 

กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา 
พลบ  531  วิทยาศาสตร์ประยกุต์ส าหรับผู้ ฝึกกีฬา  3(3-0-6)  
PEG  531  Applied Science for Sport Coaching  
พลบ  532  กลยทุธ์การฝึกกีฬา        3(2-2-5) 
PEG  532  Training Strategies for Sport 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
พลบ  533  การออกก าลงักายส าหรับผู้ มีปัญหาสขุภาพ  3(2-2-5) 
PEG  533  Exercise for Special Population   
พลบ  534  การออกก าลงักายผู้ส าหรับผู้สงูอายุ      3(2-2-5)  
PEG  534  Exercise for Elderly 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  535  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์    3(3-0-6)  
PEG  535  Applied Sport and Exercise Physiology 
พลบ  536  เทคนิคปฏิบตักิารสรีรวิทยาการออกก าลงักาย                                          3(2-2-5)  
PEG  536  Sport and Exercise Physiology Laboratory Technique 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  537  จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์   3(2-2-5) 
PEG  537  Applied Sport and Exercise Psychology 
พลบ  538  ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5) 
PEG  538  Counseling Theory and Techniques in Sport and Exercise Psychology 
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กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา 
พลบ  539  การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวทางการกีฬา  3(2-2-5) 
PEG  539  Movement Analysis for Sport  
พลบ  540  นวตักรรมทางการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG  540  Innovation in Sport and Exercise  

กลุ่มวิชาโภชนาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  541  เมแทบอลิซมึ โภชนาการทางการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG  541  Nutritional Metabolism in Sport and Exercise 
พลบ  542  การประเมินภาวะโภชนาการทางการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  542  Nutritional Assessment in Sport and Exercise 

กลุ่มวิชาสัมมนาและการศึกษาอิสระ 
พลบ  543  วิจยัเชิงคณุภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(3-0-6)  
PEG  543  Qualitative Research in Sport and Exercise Science 
พลบ  544  สมัมนาการพฒันาการกีฬาและการออกก าลงักาย 2(1-2-3) 
PEG  544  Seminar in Sport and Exercise Development 
พลบ  545  การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(0-6-12) 
PEG  545  Independent Study of Sport and Exercise Science 

 3.1.3.3 ปริญญานิพนธ์ 
พลบ  599   ปริญญานิพนธ์                                                                                       12  หนว่ยกิต 
PEG  599   Thesis 
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ความหมายของรหัสวิชา  
รหสัตวัอกัษร 
  พลบ (PEG) หมายถึง รายวิชาระดบับณัฑิตศกึษา คณะพลศกึษา 
รหสัตวัเลขความหมายเฉพาะวิชาเอก (คณะพลศกึษา)  
 เลขตวัแรก 
  5  หมายถึง รายวิชาระดบัปริญญาโท 
 เลขตวักลาง  
  0  หมายถึง วิชาบงัคบั  
  3, 4  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        
 

 3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  501   วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
พลบ  502 การวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย    3(2-2-5) 
พลบ .... วิชาเลือกในกลุม่วิชาท่ีสนใจ รายวิชาท่ี 1 3 
 รวมจ านวนหน่วยกิต 9 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  503 สถิตทิางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
พลบ  504  สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 2(1-2-3) 
พลบ .... วิชาเลือกในกลุม่วิชาท่ีสนใจ รายวิชาท่ี 2 3 

 รวมจ านวนหน่วยกิต 8 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ....   วิชาเลือกในกลุม่วิชาอ่ืน ๆ  3 
พลบ....   วิชาเลือกในกลุม่สมัมนาและการศกึษาอิสระ 4 

 รวมจ านวนหน่วยกิต 7 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  599   ปริญญานิพนธ์ 12 
 รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

   
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
พลบ 501 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 501 Sport and Exercise Science  

วิวฒันาการและบทบาทส าคญัของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย วิทยาศาสตร์
สาขาตา่ง ๆ ท่ีส าคญัตอ่การกีฬาและการออกก าลงักาย การประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
พฒันาการกีฬาและการออกก าลงักาย บทบาทและหน้าท่ีของนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 

พลบ 502 การวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย    3(2-2-5) 
PEG 502 Research in Sport and Exercise Science 
 จริยธรรมในการท าวิจยั  การวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ การออกแบบการวิจยั  ขัน้ตอนการ
ท าวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การน าเสนอผลงานวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 

พลบ  503 สถิตทิางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5) 
PEG  503    Statistics in Sport and Exercise Science 
 สถิตพิรรณา สถิตอ้ิางอิง สถิตสิ าหรับการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกก าลงักาย ท่ีมีตวั
แปรตามหนึง่ตวั  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การหาคา่ความสมัพนัธ์ การใช้
สมการทดถอย  และการฝึกปฏิบตักิารวิเคราะห์ข้อ มลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการน าเสนอข้อมลู
ทางสถิต ิ
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 พลบ 504 สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  2(1-2-3) 
PEG 504 Seminar in Sport and Exercise Science  
 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัปัจจบุนั การแสวงหาองค์ความรู้ใหมแ่ละนวตักรรมทางด้าน
การกีฬาและออกก าลงักาย เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัวิชา และการน าไปประยกุต์ใช้ 

หมวดวิชาเลือก  
พลบ  531  วิทยาศาสตร์ประยกุต์ส าหรับผู้ ฝึกกีฬา                                                           3(3-0-6) 
PEG  531  Applied Science for Sport Coaching 
 การประยกุต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   วิทยาการและงานวิจยัทางการกีฬา
ในการเป็นผู้ ฝึกกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ การวิเคราะห์ทกัษะเทคนิคและสมรรถภาพท่ี
เฉพาะทางกีฬา การฝึกกีฬา การเตรียมนกักีฬาเพ่ือการแขง่ขนั ในกีฬาประเภททีมและประเภทบคุคล  
พลบ  532  กลยทุธ์การฝึกกีฬา        3(2-2-5) 
PEG  532  Training Strategies for Sport 
 การปรับปรุงผลของการฝึกกีฬาท่ีมีตอ่ร่างกาย การแบง่ชว่งการฝึก การฝึกรายปี รายเดือน ราย
สปัดาห์การฝึกในแตล่ะครัง้ โครงสร้างของระบบการฝึกกีฬา หลกัของการฝึกกีฬา ขัน้ตอนการฝึกกีฬา 
และการฝึกหนกัเกินและเทคนิคการเฝ้าระวงั โดยใช้เทคโนโลยี  วิทยาการและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

พลบ 533  การออกก าลงักายส าหรับผู้ มีปัญหาสขุภาพ                  3(2-2-5)  
PEG 533  Exercise for Special Populations 

การใช้เทคโนโลยี  วิทยาการและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การประเมิน การก าหนดและ
การออกแบบการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบักลุม่โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคหวัใจ
และหลอดเลือด  โรคกระดกูและกล้ามเนือ้ กลุม่ผู้สงูวยัและผู้พิการ  

พลบ  534  การออกก าลงักายส าหรับผู้สงูอายุ      3(2-2-5)  
PEG  534  Exercise for Elderly 
 การใช้เทคโนโลยี  วิทยาการและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ในการ
ประเมิน ก าหนด การออกแบบการออกก าลงักาย เพ่ือฟืน้ฟ ูและคงสภาพระบบตา่ง ๆ ของร่างกายใน
ผู้สงูอาย ุ 
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พลบ  535  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์    3(3-0-6)  
PEG  535  Applied Sport and Exercise Physiology 
 ประยกุต์หลกัการ เทคโนโลยี  วิทยาการและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  การตอบสนอง
และการปรับตวัทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย ในระบบประสาทกล้ามเนือ้  ระบบหวัใจ
ไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบพลงังาน ระบบควบคมุอณุหภมูิ ไปใช้ในการกีฬาและการออกก าลงักาย  

พลบ  536  เทคนิคปฏิบตักิารสรีรวิทยาการออกก าลงักาย                                          3(2-2-5)  
PEG  536  Sport and Exercise Physiology Laboratory Technique 
            การใช้เทคโนโลยี  วิทยาการและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการประเมิน การแปลผล 
การวิเคราะห์ผล ความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนือ้ ประสิทธิภาพการท างานของระบบหวัใจ
ไหลเวียน ระบบหายใจ สว่นประกอบของร่างกาย การใช้พลงังานของร่างกาย การควบคมุอณุหภมูิ น าไป
ประยกุต์ใช้ในการกีฬาและการออกก าลงักาย  

พลบ  537  จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์   3(2-2-5) 
PEG  537  Applied Sport and Exercise Psychology 
 การใช้ เทคโนโลยี  วิทยาการและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์
การกีฬาและการออกก าลงักาย วิเคราะห์ความต้องการ ประเดน็ปัญหา สงัเคราะห์งานวิจยั  การเลือกใช้
วิธีการทางจิตวิทยาเพ่ือพฒันาความสามารถทางการกีฬาและเสริมสร้างพฤตกิรรมการออกก าลงักาย
อยา่งตอ่เน่ือง  

พลบ  538  ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG  538  Counseling Theory and Techniques in Sport and Exercise Psychology 
 การใช้เทคโนโลยี  วิทยาการและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  กระบวนการ และการใช้
เทคนิคการให้ค าปรึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาทางด้านจิตวิทยา
การกีฬาและการออกก าลงักาย มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการให้ค าปรึกษา  

พลบ 539  การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวทางการกีฬา     3(2-2-5) 
PEG 539  Movement Analysis for Sport  
 การใช้เทคโนโลยี  วิทยาการและงานวิจยั ทางชีวกลศาสตร์ กลไกการเคล่ือนไหวพืน้ฐานและการ
เคล่ือนไหวเพื่อการกีฬาและการออกก าลงักาย กระบวนการและเทคนิคตา่ง ๆ ในการวิเคราะห์การ
เคล่ือนไหวของร่างกายมนษุย์ การสงัเคราะห์ในการกีฬาและการออกก าลงักาย 
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พลบ  540   นวตักรรมทางการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  540   Innovation in Sport and Exercise 

การใช้เทคโนโลยี  วิทยาการและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  วิวฒันาการและแนวโน้มของ
นวตักรรมทางการกีฬาและการออกก าลงักายจากอดีต ปัจจบุนั และอนาคต รวมถึงการออกแบบ
นวตักรรมทางการกีฬาและการออกก าลงักาย 

พลบ  541  เมแทบอลิซมึ โภชนาการทางการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG  541  Nutritional Metabolism in Sport and Exercise 
 บทบาทหน้าท่ีและเมแทบอลิซมึข องสารอาหารในสภาวะปกตแิละสภาวะออกก าลงักาย การ
เปล่ียนแปลงเมแทบอลิซมึของสารอาหารท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากการออกก าลงักายและการฝึก ผลของการ
บริโภคสารอาหารและสารอ่ืน ๆ ตอ่ความสามารถในการออกก าลงักาย การประยกุต์หลกัทางโภชนาการ
เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการด้านการฝึก การแขง่ขนั และการออกก าลงักายของแตล่ะบคุคล 

พลบ  542  การประเมินภาวะโภชนาการทางการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  542  Nutritional Assessment in Sport and Exercise 
 การใช้เทคโนโลยี  วิทยาการและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  ในการประเมินภาวะ
โภชนาการท่ีเก่ียวข้องกบักีฬาและการออกก าลงักาย ประเมินการบริโภคอาหาร การวดัสารชีวเคมี การ
ประเมินความสามารถด้านร่างกายและจิตใจท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคสารอาหารและสารอ่ืน ๆ 
ข้อพิจารณาในการประเมินภาวะโภชนาการ การน าเสนอผลการประเมิน การน าผลการประเมินไปใช้กบั
นกักีฬาและผู้ออกก าลงักาย 

พลบ  543  วิจยัเชิงคณุภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5)  
PEG  543  Qualitative Research in Sport and Exercise 
 การออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ ทางการกีฬาและ การออกก าลงักาย การเลือกรูปแบบการ
รวบรวมข้อมลู การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมลู การ วิเคราะห์และแปลผลข้อมลู  ตลอดจนการ
เขียนรายงานผลการวิจยั  

พลบ  544  สมัมนาการพฒันาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(1-4-4) 
PEG  544  Seminar in Sport and Exercise Development 
 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ เทคโนโลยี  วิทยาการและงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ท่ีเฉพาะส าห รับการพฒันาการกีฬาและการออกก าลงักาย  การพฒันาความสามารถทางการกีฬา และ
สขุภาพ การประยกุต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือพฒันางานวิจยัของตนเอง 
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พลบ  545   การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(0-6-12)  
PEG  545   Independent Study of Sport and Exercise Science 
 ค้นคว้า ทบทวน ศกึษา วิเคราะห์บทความและงานวิจยัทาง วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออก
ก าลงักาย ระบหุวัเร่ืองตามความสนใจ เพื่อการน าเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือการเขียนบทความ ภายใต้
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 

พลบ  599   ปริญญานิพนธ์                                                                                          12 หนว่ยกิต 
PEG  599   Thesis 
 ศกึษาค้นคว้าในหวัข้อท่ีสนใจ การท าปริญญานิพนธ์ร่วมกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์ การด าเนินการท าปริญญานิพนธ์อยา่งเป็นระบบ จริยธรรมในการท าวิจยั  และการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 

       3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
            3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ
ที่ 

รายชื่อ
คณาจารย์ 

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 าลงักาย), 
2542 
Ph.D. (Exercise Physiology), 2553 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
University of Bath, United 
Kingdom 

xxxxxxxxxxxxx 

*3 อ.ดร.พิชญาวีร์  
ภานรัุตฐนนท์ 

วท.บ. (พลศกึษา), 2542 
วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 2544 
ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลงั
กายและการกีฬา), 2554 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยับรูพา 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.พิชิต   
เมืองนาโพธ์ิ 

กศ.บ. (พลศกึษา), 2527 
M.Ed (Physical Education), 2532 
 
Ph.D. (Sport Psychology), 2539 

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

xxxxxxxxxxxxx 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558                        หน้า 20 
 

5 อ.ดร.วทิติ  
มิตรานนัท์ 

วท.บ. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 2551 
วท.ม. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 2553 
วท.ด. (วทิยาศาสตร์การกีฬา), 2556 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

 

        * อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร     
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 
(สาขาวิชา) และปีที่จบ 

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) 
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ล าดับที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 
(สาขาวิชา)  

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. (Exercise 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) 
16 นายแพทย์ อ๊ีด  ลอประยรู 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. (Physical 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) 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

- 
      4.2 ช่วงเวลา 

- 
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

- 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ข้อก าหนดในการวิจยัต้องเป็นหวัข้อทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกก าลงักาย ซึง่
เป็นไปตามความสนใจของนิสิต และได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจยัรายบคุคลทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ซึง่เป็นไปตาม ความ
สนใจของนิสิตท่ีเข้าศกึษา เป็นงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึ งความเข้าใจในแก่นสาระของสาขาวิชา งานวิจยัควรมี
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ความส าคญัและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ เรียนในการน าผลการวิจยัไปพฒันาคณุภาพการศกึษา
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย โดยเน้นจริยธรรมในการวิจยั 
      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นิสิตมีความสามารถในการวิเค ราะห์ข้อมลู ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลา่วคืองานวิจยัต้อง
สามารถพิสจูน์ได้ ผลการวิจยัสามารถอธิบายได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ รวมทัง้น าไปพฒันาองค์ความรู้ด้านการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย นิสิตสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้างงานวิจยัได้
ด้วยตนเองตอ่ไป 
  5.3 ช่วงเวลา  

ชว่งระยะเวลาของหลกัสตูรท่ีก าหนดให้ท างานวิจยั คือ ภาคการศกึษาท่ี 3 เป็นต้นไป 
       5.4 จ านวนหน่วยกิต   

ปริญญานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 
       5.5 การเตรียมการ  

คณะพลศกึษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรให้ค าแนะน าและชว่ยเหลือนิสิตด้านวิจยัและ
วิชาการ โดยมีการด าเนินการดงันี ้
 5.5.1 จดัโครงการสมัมนาเพ่ือให้มีความรู้ด้านวิจยัและกระบวนการวิจยัในภาคการศกึษาท่ี 2 
 5.5.2  จดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก าหนดตารางเวลาและจดัท าบนัทกึการให้
ค าปรึกษาแก่นิสิต 
 5.5.3  ให้ข้อมลูเก่ียวกบัระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ์ 
       5.6 กระบวนการประเมินผล 

หลกัสตูรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปลา่ และต้องมีการตีพิมพ์ผลงาน
ปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึง่เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ หรืออยา่งน้อย
ด าเนินการให้ผลงาน หรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ 
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 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต   
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1. เป็นนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายท่ีมี
คณุธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย์ และเสียสละเพ่ือสงัคม  

สง่เสริม และสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณ
ในการท างานวิจยั ไมบ่ดิเบือนข้อมลู เพ่ือให้
ได้ผลการวิเคราะห์ตามท่ีต้องการ มีการจดั
กิจกรรม การเก็บข้อมลู เพ่ือให้นิสิตได้ประยกุต์
ความรู้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย 

2. เป็นนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายท่ีมี
ความรู้ความสามารถทางด้านการวิจยั 

รายวิชาตา่ง ๆในหลกัสตูรเน้นความรู้ด้าน
เทคโนโลยี วิทยาการและการวิจยั ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  

3. เป็นนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายที มี
ทกัษะการคดิวิเคราะห์อยา่งมีตรรกะ ทางด้านการวิจยั  และมี
ทกัษะในการแก้ไขปัญหา มีความอดทนตอ่ปัญหาและ
อปุสรรค 

ทกุรายวิชาต้องมีกิจกรรมการเรียน การตัง้
ค าถามในระดบัวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การ
น าไปใช้ มีการฝึก ตัง้ข้อโต้แย้งอยา่งมีเหตผุล 
รวมทัง้การมอบหมายงานท่ีท าให้นิสิตได้ฝึก
ทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา มีการเก็บข้อมลู
ภาคสนาม เพ่ือท างานวิจยัท าโครงการวิจยั 
การเรียน การเขียนรายงานวิจารณ์บทความ 

4. เป็นนกัวิทยาศาตร์การกีฬาและการออกก าลงักายท่ี มี
ความสามารถในการท างานกบันกักี ฬา ผู้ ฝึกสอนกีฬา  ผู้ออก
ก าลงักาย และผู้ มีปัญหาทางด้านสขุภาพ  

มีการมอบหมายงานกลุม่ เน้นการอภิปราย
และสมัมนา การจดัโครงการ และให้นิสิต
ประเมินการน าเสนอผลงานในชัน้เรียนทัง้ของ
ตนเองและเพ่ือน และแสดงความคดิเห็นบน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

5. เป็นนกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ท่ีมี
ทกัษะส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา
และการออกก าลงักาย 

มีการใช้บทเรียนออนไลน์ผสมผสานกบัการ
เรียนในชัน้เรียน มีการมอบหมายงานให้ศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
       2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. แสดงออกซึง่พฤตกิรรมทางด้าน
คณุธรรม และจริยธรรม อาทิ มีวินยั 
มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต 
เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็น
ต้น 

-จดักิจกรรมให้นิสิตเก็บข้อมลู
ภาคสนาม 
 
-ท ากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 

-การบนัทกึและจดัระบบข้อมลูการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย 
-การสงัเกตพฤตกิรรมด้านทศันคต ิ
เน้นความเป็นกลางในการวิเคราะห์
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 
- นิสิตประเมิน คณุธรรม จริยธรรม 
ของตนเอง ก่อนและหลงัเข้าเรียน 
ในหลกัสตูร 

2. สามารถจดัการปัญหาทาง
คณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดย
ใช้ดลุยพินิจทางคา่นิยมความรู้สกึ
ของผู้ อ่ืน คา่นิยมพืน้ฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจยั
ทกุรายวิชา 
-ก าหนดให้มีนิสิตจดักิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม 

-การพิจารณาผลงานของนิสิตและ
มีบทลงโทษหากคดัลอกผลงาน
ของผู้ อ่ืน 
-การสรุปผลการรายงานผลการจดั
กิจกรรม/โครงการ 
- นิสิตประเมิน คณุธรรม จริยธรรม 
ของตนเอง ก่อนและหลงัเข้าเรียน 
ในหลกัสตูร 

 

2.2 ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ 
ทฤษฎี และสามารถน ามาประยกุต์ใช้
ในการศกึษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงักาย 

- บรรยาย อภิปราย สมัมนา
ร่วมกนัระหวา่งอาจารย์กบันิสิต 
-วิเคราะห์ข้อมลูด้านการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย โดยใช้ทฤษฎี

-แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา ข้อมลู
การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงั
กาย 
-การสอบกลางภาค และปลาย
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
ท่ีทนัสมยั 
-เชิญผู้ เช่ียวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาตา่ง ๆ 
-เข้าร่วมสมัมนากบัหนว่ยงาน
ภายนอก 

ภาคการศกึษา 
-การท าโครงงาน/รายงาน 
-การน าเสนอผลงาน 
-การสรุปบทความวิจยัและการ
เขียนวิพากษ์ 

- นิสิตประเมิน ความรู้ของ
ตนเอง ก่อนและหลงัการเรียน
ในแตล่ะรายวิชา 

2. มีความเข้าใจ และตระหนกัถึง
ผลกระทบของงานวิจยัในปัจจบุนั 
รวมทัง้เหตผุลและการเปล่ียนแปลงท่ี
อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีเก่ี ยวข้อง
กบัการแก้ปัญหาและการตอ่ยอดองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย 

-ก าหนดให้นิสิตศกึษาค้นคว้าใน
หวัข้อท่ีสนใจ 
-ฝึกการท างานวิจยัเด่ียว 
-ฝึกนิสิตให้เป็นผู้ชว่ยวิจยั 

-การน าเสนอหวัข้อวิจยั และ
น าเสนองานวิจยั 
-สอบเค้าโครงวิจยั 
-สอบปากเปลา่ 
- นิสิตประเมิน ความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการท างานวิจยั 
ของตนเอง 

 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
1. สามารถประเมินข้อมลู แนวคดิจาก
แหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลายทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักาย รวมถึงปัญหาท่ีซบัซ้อน และ
ใช้ข้อมลูท่ีได้ในการเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งสร้างสรรค์ 

-จดัอภิปราย สมัมนา 
-การท าวิจยั 

-การน าเสนอผลงาน 
-สอบเค้าโครงวิจยั 
-สอบปากเปลา่ 
-การตีพิมพ์งานวิจยั 
- นิสิตประเมิน ด้านการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงัของตนเอง 

2. สามารถใช้ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบตั ิการสงัเคราะห์งานวิจยั สิ่ง

-จดัอภิปราย สมัมนา 
-ท าแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา

-การน าเสนอผลงาน 
-ข้อสอบแตล่ะรายวิชาเน้นการ
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 
ตีพิมพ์ทางวิชาการ ตลอดถึงเทคนิค
การวิจยั เพ่ือวางแผนและด าเนิน
โครงการวิจยัได้ด้วยตนเอง 

ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย 

คดิวิเคราะห์ 

- การวิพากษ์งานของผู้ อ่ืน 
- นิสิตประเมิน ด้านการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงัของตนเอง 

 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีความสามารถในการท างานเป็น
ทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี เคารพ
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

-การสมัมนา 
-อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คดิเห็น 

-การน าเสนอในชัน้เรียน 
- นิสิตประเมินตนเอง ด้าน
ความสามารถในการท างาน
เป็นทีม 

2. มีความรับผิดชอบ รู้จกัวิธีการ
เรียนรู้ การประเมินตนเอง รวมถึงการ
ตดัสินใจแก้ไขปัญหา ซึง่สามารถ
น าไปใช้ในการพฒันาตนเองและ
วิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม 

-กิจกรรม อภิปราย สมัมนา และ
โครงการ 
-มอบหมายให้นิสิตท างานกลุม่ 
-ให้นิสิตก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ในการท างานกลุม่ 

-การสงัเกตพฤตกิรรม 
-การน าเสนอในชัน้เรียน 
-แบบประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน และประเมิน
โดยผู้สอน 
- นิสิตประเมินตนเอง เก่ียวกบั
ความรับผิดชอบ การตดัสินใจ
ในการแก้ไขปัญหา 
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ใน
การศกึษาค้นคว้า และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อยา่ง
เหมาะสม 

-เชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตมิา
บรรยาย 
-ให้นิสิตท างานวิจยั 
-สอนการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมลู 

-การประเมินจากแบบฝึกใน
รายวิชา 
-การน าเสนอผลงาน 
- นิสิตประเมินความสามารถ
ในทางสถิตขิองตนเอง 

2. สามารถใช้ทกัษะภาษาไทย และ
ภาษาตา่งประเทศ ในการฟัง พดู 
อา่น เขียน รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการส่ือสาร และการ
น าเสนอรายงานผา่นสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและปริญญานิพนธ์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-การอภิปราย สมัมนา 
แลกเปล่ียนความคดิเห็น 
-การน าเสนอรายงาน 
-การก าหนดเกณฑ์การน าเสนอ
ผลงาน 

-การประเมินตามแบบ
ประเมินการน าเสนอ 
- นิสิตประเมินความสามารถ
ทางด้านทกัษะการส่ือสาร 
ของตนเอง 

 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 
          สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดงันี  ้
ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม 

1. แสดงออกซึง่พฤตกิรรมทางด้านคณุธรรม และจริยธรรม อาทิ มี วินยั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์
สจุริต เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็นต้น 

2. สามารถจดัการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้ดลุยพินิจทางคา่นิยมความรู้สกึ
ของผู้ อ่ืน คา่นิยมพืน้ฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ด้านที่ 2  ความรู้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัก าร ทฤษฎี และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการศกึษาค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 

2. มีความเข้าใจและตระหนกัถึงผลกระทบของงานวิจยัในปัจจบุนั รวมทัง้เหตผุลและการเปล่ียน 
แปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหาและการตอ่ยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 



หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2558                        หน้า 28 
 

ด้านที่ 3  ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถประเมินข้อมลู แนวคดิจากแหลง่ข้อมลูท่ีหลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

การออกก าลงักาย รวมถึงปัญหาท่ีซบัซ้อน และใช้ข้อมลูท่ีได้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อยา่งสร้างสรรค์ 

2. สามารถใช้ความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิการสงัเคราะห์งานวิจยั สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ ตลอด
ถึงเทคนิคการวิจยั เพ่ือวางแผนและด าเนินโครงการวิจยัได้ด้วยตนเอง 
ด้านที่ 4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี เคารพความแตกตา่งระ หวา่ง
บคุคล 

2. มีความรับผิดชอบ รู้จกัวิธีการเรียนรู้ การประเมินตนเอง รวมถึงการตดัสินใจแก้ไขปัญหา ซึง่
สามารถน าไปใช้ในการพฒันาตนเองและวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม   
ด้านที่ 5  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิตหิรือคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ในการศกึษาค้นคว้า และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
            2. สามารถใช้ทกัษะภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศ ในการฟัง พดู อา่น เขียน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการส่ือสาร และการน าเสนอรายงานผา่นสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
พลบ 501 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
พลบ 502 การวิจยัทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย  ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● 
พลบ 503 สถิตทิางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● 
พลบ 504 สมัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● 
พลบ 531 วิทยาศาสตร์ประยกุต์ส าหรับผู้ ฝึกกีฬา ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
พลบ 532 กลยทุธ์การฝึกกีฬา ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
พลบ 533 การออกก าลงักายส าหรับผู้มีปัญหาสขุภาพ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
พลบ 534 การออกก าลงักายส าหรับผู้สงูอายุ ○        ○  

พลบ 535 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
พลบ 536 เทคนิคปฏิบตัิการสรีรวิทยาการออกก าลงักาย ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● 
พลบ 537 จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 
พลบ 538 ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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พลบ 539 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬา ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
พลบ 540 นวตักรรมทางการกีฬาและการออกก าลงักาย           

พลบ 541 เมแทบอลิซมึและโภชนาการทางการกีฬาและการออกก าลงักาย ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 
พลบ 542 การประเมินภาวะโภชนาการทางการกีฬาและการออกก าลงักาย ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● 
พลบ 543 วิจยัเชิงคณุภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย         ○  

พลบ 544 สมัมนาการพฒันาการกีฬาและการออกก าลงักาย ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● 
พลบ 545 การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● 
พลบ 599 ปริญญานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์                                                                                        ○  ○  ○  ○    
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินท รวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ .ศ.

2554 หมวดท่ี 5 การวดัและประเมินผลการศกึษา สรุปดงันี ้
- การประเมินผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาให้ใช้ระบบคา่ระดบัขัน้  ดงันี ้

ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  
B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5  
C  พอใช้ (Fair) 2.0  

  D+  ออ่น (Poor) 1.5  
D  ออ่นมาก (Ver 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

มาตรฐานคณุวุ ฒิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิโดยก าหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทกุ
รายวิชา และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตดัสินผลการเรียน มีการทวน
สอบวา่ได้มีการจดัการเรียนการสอนตามความรับผิดชอบหลกัท่ีก าหนดไว้ใน แผนท่ีแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบตอ่การเรี ยนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) และมีการทวนสอบวา่
ผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้ สอดคล้องตาม ความรับผิดชอบหลกั มีความร่วมมือกบัสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนใน
การทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจดัท ารายงานผลการทวนสอบเพ่ือเป็นหลกัฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจ 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 5 ปีการศกึษา 
2. สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร   
3. ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากวา่ 3.00  
4. สอบภาษาตา่งประเทศได้ 
5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปลา่

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
6. สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด   
7. ตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพ่ือขอจบการศกึษา ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิต

วิทยาลยั เร่ือง แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพ่ือขอจบการศกึษา วนัท่ี 17 
มีนาคม พ.ศ. 2558 

  
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 บณัฑิตวิทยาลยัจดัปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจดัการเรียนการสอนและบทบาทหน้าท่ี
ของอาจารย์ระดบับั ณฑิตศกึษา พร้อมทัง้จดัท าคูมื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ปฏิบตังิานให้อาจารย์ใหม ่

  1.2 คณะและภาควิชาชีแ้จงเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตและรายละเอียดตา่ง ๆในหลกัสตูร 
  1.3 คณะและภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ใหมส่งัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะ 
  1.4 มีระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งเพื่อแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

- สง่เสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสมัมนา และการฝึกปฏิบตัท่ีิเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

- สนบัสนนุการศกึษาตอ่ ศกึษาดงูาน เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ 
และน าความท่ีได้มาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
- มหาวิทยาลยั บณัฑิตวิทยาลยั และคณะจดัสรรทนุสนบัสนนุให้คณาจารย์ ท าวิจยั

ตอบสนองนโยบายการศกึษาแหง่ชาติ 
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- คณะและภาควิชา  จดัสรรงบประมาณสง่เสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอ
ผลงานวิจยัในการประชมุหรือการสมัมนาในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

- คณะสง่เสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์
จากสถาบนัอ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

- คณะสง่เสริมให้คณาจารย์ลาศกึษาตอ่/ลาเพิ่มพนูความรู้ในสาขาเฉพาะ 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ตดิตามและรวบรวมข้อมลู ส าหรับใช้ในการปรั บปรุงและพฒันาหลกัสตูร โดยกระท าทกุปี
อยา่งตอ่เน่ือง 

1.2 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรทกุ 2 เดือน เพ่ือตดิตาม ก ากบั ดแูลคณุภาพของ
หลกัสตูร 

1.3 มีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการ ณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

1.4 มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการข อง
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทกุรายวิชา 

1.5 มีการจดัท ารายงานผลการด า เนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วนั หลั ง
สิน้สดุปีการศกึษา 

1.6 มีการประเมินความพงึพอใจของหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจบุนั และบณัฑิต
ท่ีส าเร็จการศกึษา เพ่ือพฒันา /ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ของปีท่ีแล้ว 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

2.1.1 การวางแผนการจดัสรรงบประมาณเงินรายได้ในแตล่ะปี 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  
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 
2.2.1 สถานท่ีและอปุกรณ์การสอน 

 -  ใช้อาคารคณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์  
 -  คณะจดัสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา  

2.2.2 ห้องสมดุ มหาวิทยาลยัมีแหลง่ความรู้ท่ีสนบัสนนุด้านวิชาการ คือ ส านกั หอสมดุกลาง 
ประสานมิตร และหอสมดุ องครักษ์ มีหนงัสือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จ านวน
ประมาณ 4,000 เลม่ มีวารสารด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย และวารสารท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวนประมาณ 30 ฉบบั ส านกัหอสมดุกลางมีฐานข้อมลูออนไลน์ เชน่ 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 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทกุปีจากผู้สอนและผู้ เรียน 
2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
2.4.3 สรุปแหลง่ทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั คณะ และภาควิชาท่ีผู้ สอนและ

ผู้ เรียนสามารถใช้บริการได้ 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับอาจารย์ใหมใ่ห้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองหลกัเกณฑ์วิธีสรรหา การ
จ้าง การบรรจแุตง่ตัง้ การท าสญัญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2553  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประชมุทกุ 2 เดือน เพ่ือวางแผนการปฏิบตังิานประจ าปี และ

ตดิตามทบทวนการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา 
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรน าข้อมลูท่ีได้จากการตดิตามและทบ ทวนมาพิจารณา

ปรับปรุงแตล่ะรายวิชา เพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 
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3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมาร่วมสอนใน

บางรายวิชา และบางหวัข้อท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสู ตรเชิญอาจารย์และผู้ทรงคณุวฒุิจากสถาบนัอ่ืนเป็นอาจารย์ท่ี

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 ซึง่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอ บสมัภาษณ์ 
โดยให้ความส าคญัตอ่ความสามารถในการปฏิบตังิานตามต าแหนง่ และมีทศันคตท่ีิดีตอ่การให้บริการแก่
อาจารย์และนิสิต 

4.1.3 การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลสนบัสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 
4.2.1 คณะ/ภาควิชาสนบัสนนุให้บคุลากรฝึกอบรมและศกึษาดงูานท่ีสอดคล้องกบังานท่ีรับผิดชอบ 
4.2.2 คณะ/ภาควิชาให้บคุลากรร่วมงานกบัอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการเพ่ื อเพิ่มพนู

ทกัษะด้านการให้บริการ 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

คณะ/ภาควิชาจดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและคูมื่อส าหรับนิสิต เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ ทนุ
สนบัสนนุการวิจยั ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลยั 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
สถาบนัต้องมีการจดัระบบท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตอทุธรณ์ในเร่ืองตา่ง ๆ โด ยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบั

วิชาการ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค าอทุธรณ์เหลา่นัน้ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
6.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
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6.2 ส ารวจการได้งานท าของบณัฑิตและความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตทกุปี 
6.3 เชิญผู้ เก่ียวข้องประชมุเพ่ือปรับปรุงเนือ้หารายวิชาให้สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม

และตลาดแรงงานทกุ 5 ปี 

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

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

 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม
การประชมุเพ่ือวางแผนตดิตามและทบทวนการด าเนินงาน
หลกัสตูร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
ก่อนการเปิดสอนครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

4. มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สดุภาค
การศกึษาท่ีเปิดสอนรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

X X X X X 

5. มีการจดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษาท่ีมีการ
เปิดสอนรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

X X X X X 

6. จ านวนรายวิชาท่ีมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ไมน้่อยกวา่ 25% รายวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปี 

X X X X X 

7. มีการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือประเมินการสอนจากการรายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูรของปีก่อนหน้า (มคอ.7) 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหมท่กุทา่นได้รับการปฐมนิเทศด้านการเรียนการสอน X X X X X 
9. อาจารย์ประจ าทกุทา่นต้องได้รับการพฒันาทางวิชาการ /
วิชาชีพอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

X X X X X 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
10. อาจารย์ประจ าทกุทา่นมีคณุสมบตัคิรบตามก าหนดใน
มาตรฐานคณุวฒุิ ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2548 

X X X X X 

11. จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนได้รับการ
พฒันาไมน้่อยกวา่ 50% ตอ่ปี 

X X X X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของนิสิตปีสดุท้ายตอ่คณุภาพ
หลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

  X X X 

 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 ก่อนการสอน 
อาจารย์ในคณะ /ภาควิชา ประชมุร่วมกนัก่อนเปิดภ าคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการสอนของ

รายวิชาท่ีจะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคดิเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผนกลยทุธ์
การสอนส าหรับรายวิชาท่ีอาจารย์แตล่ะคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหวา่งสอน 
อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤตกิรรมนิสิตท่ีแสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประ สิทธิผลของ

การเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 
1.1.3 หลงัการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออก การท ากิจกรรมแบบฝึกหดั 

และผลการสอบ ผลท่ีได้จากการประเมินจะน ามาพฒันาประสิทธิภาพกลยทุธ์การสอนประกอบกบักา ร
ปรึกษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและวิธีสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทกุด้าน เชน่ กลวิธีการสอน การตรงตอ่เวลา การชีแ้จง

เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวดัและประเมินผล และการใช้ส่ือการสอ น โดยใช้แบบ
ประเมิน มศว ปค. 003 ผา่นระบบออนไลน์ 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา โดยสงัเกตวิธีสอน ส่ือการสอน กิจกรรม /งานท่ีมอบหมายแก่นิสิต และความ
สอดคล้องกบัโครงการสอน 
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1.2.3 คณะกรรมการบ ริหารหลกัสตูรประชมุพิจารณาความสอดคล้องระหวา่งประสิทธิภาพของ
กลยทุธ์การสอนกบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การท าวิจยัเพ่ือประเมินคณุภาพหลกัสตูร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจบุนั และ

บณัฑิตท่ีส าเร็จตามหลกัสตูร 
2.2 การประเมิน วิพากษ์หลกัสตูรโดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ

ด าเนินการหลกัสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์ และนิสิต 
2.3 การประเมินความพงึพอใจจากนายจ้างหรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องตอ่คณุภาพของบณัฑิต หลกัสตูร 

และการส ารวจการได้งานของบณัฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคณุภาพการศกึษาประจ าทกุปี ตามตวับง่ชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลกัสตูร และคณะกรรมการประเมินคณุภาพในระดบัภาควิชา โดยคณบดีแตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุินอก
ภาควิชาและสถาบนั 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาตอ่คณะกรรมการบ ริหารหลักสตูรเม่ือ

จบภาคการศกึษา 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาตอ่คณบดีในการประชมุ

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 
4.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับง่ชีใ้นหมวด ท่ี 7 ข้อ 7 จาก

การประเมินคณุภาพภายในภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 
4.4 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรประชมุพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานท่ีได้จากการประเมิน

ในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พฒันาการด าเนินงานหลกัสตูรทกุ 3 ปี 

 

 
 
 
 
 
 




