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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพลศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร 25520091107861
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Sport and Leisure Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการกีฬาและนันทนาการ)
ชื่อย่อ: ปร.ด. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Sport and Leisure Management)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Sport and Leisure Management)
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2.1
5.2 ภาษาที่ใช้
ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน ส่วนเอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ พ.ศ. 2556) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม ครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เดือน
เมษายน พ.ศ.2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี
การศึกษา 2563
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพในสาขาการกีฬาและนันทนาการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาการกีฬาและนันทนาการ อื่น ๆ เช่น
8.1 นักวิชาการกีฬาและนันทนาการในสถาบันการศึกษาต่างๆ
8.2 นักวิชาการ นักวิจัย นักวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ เกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการในองค์กรกีฬาและนันทนาการ
8.3 ผู้ประกอบการธุรกิจด้านงานบริการกีฬาและนันทนาการ
8.4 ผู้บริหารองค์กรกีฬาและนันทนาการ
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษา
รายชื่อคณาจารย์
ที่
(สาขาวิชา) และปีทจี่ บ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), 2545
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว), 2557
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2536
ถนอมศักดิ์ เสนาคา วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา), 2541
D.S.M. (Sport Management), 2551
3 อาจารย์ ดร.สราวุธ
ชัยวิชิต

ศศ.บ. (พลศึกษา), 2547
กจ.ม. (การจัดการ), 2550
วท.ม. (นันทนาการ), 2552
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว), 2557

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
United States Sports
Academy, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันนั้น เกิดตลาดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงิน
โลกไร้พรมแดน การเปิ ดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558 รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่
การค้ า เสรี เฉพาะกลุ่ ม มากขึ้ น และมี ก ารรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ที่ ห ลากหลายขึ้ น การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสาคัญต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและ
เปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย มีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ งและยั่งยื น
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564) นอกจากนี้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการกาหนดยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกาหนดยุทธศาตร์ที่ 4 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็น
ส่วนส าคัญ ในการสร้ างมูล ค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิจ มุ่งพั ฒ นาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการสนับสนุนการทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา
อาทิ ธุรกิจการผลิ ตเสื้ อผ้ าและอุป กรณ์ กีฬา ธุรกิจเพื่อการบริการเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และจัดตั้งเมือง
กีฬา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค โดยมีแนวทางที่สาคัญ ได้แก่ 1) การส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 2) การพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) จาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านกีฬา
และนั น ทนาการ ท าให้ ป ระเทศไทยมี ค วามต้ อ งการผู้ เชี่ ย วชาญทางการจั ด การกี ฬ าและนั น ทนาการที่ มี ทั้ ง
ความสามารถ ความรอบรู้และสามารถออกไปรับใช้สังคมและสอดคล้องกับความจาเป็นในปัจจุบั น สังคมต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ มีคุณวุฒิ ที่เพิ่มสูงขึ้น และตอบสนองความ
ต้องการของสโมสร สมาคมกีฬาต่างๆ และองค์กรและหน่วยงานบริการนันทนาการและการใช้เวลาว่างในประเทศ
ไทย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2561 โดยนอกจากจะให้ความสาคัญกับองค์
ความรู้ การประยุกต์ใช้แล้ว ยังเน้นในด้านคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพมากขึ้น ด้วย ทั้งนี้พื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของสังคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและประเทศชาติ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหรือสร้าง
หลักสูตรใหม่ให้ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความจาเป็นในปัจจุบันที่สังคมต้องการบุคลากร
วิชาชีพการจัดการทางการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยวที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ศักยภาพ มีคุณวุฒิที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนัน้ คณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่เป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพ
การกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว จึงจาเป็นต้องดาเนินการจัดให้มีการศึกษาในวิชาชีพดังกล่าว เพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในวิชาชีพ และพัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” ที่มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาทักษะ
และอาชีพ เป็นประเด็นที่สาคัญ เพื่อรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบยุทธศาสตร์ “National
Brain Power Development” เพื่ อพั ฒ นาและยกระดั บ แรงงานที่ มี ความรู้แ ละทั ก ษะสู งที่ ชั ดเจน ซึ่งจะเป็ น
องค์ป ระกอบสาคัญ ของการยกระดับ ผลิ ตภาพของประเทศ จะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการ
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แข่งขันของประเทศในที่สุด และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้
อธิบายไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสาเร็จในระดับอาชีพการ
พัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพ
อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น พัฒนาและการสร้าง
เครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพื่อนาไป
พัฒ นาขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน และแผนพัฒ นานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2550-2554) และฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) ในแผนพั ฒ นานั น ทนาการแห่ งชาติ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นา
บุคลากรในการจัดการบริก ารให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล จากความสาคัญดังกล่าว คณะพลศึกษาตระหนักถึง
ภาระ หน้าที่ในการพัฒ นาบุคลากรที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงหลักสูต รปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561 โดยให้ความสาคัญกับการจัดระบบการศึกษาและพัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” ที่มีความรู้และทักษะสูง
การพัฒนาทักษะและอาชีพ เป็นประเด็นที่สาคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และรองรับพลวัต
ของโลกในศตวรรษที่ มี ศั ก ยภาพในการคิ ด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ มี ค วามคิ ด สร้างสรรค์ ใฝ่ เรี ย นรู้ มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางปั ญ ญา พร้ อ มที่ จ ะอยู่ ได้ ในสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒ นาหลักสูตรมุ่งเน้น คุณ ภาพทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสาขาวิชาต้อง
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประเทศไทย
4.0 ตลอดจนพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ความสอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นาแผนพั ฒ นากี ฬ าแห่ งชาติ แผนนั น ทนาการ
แห่งชาติ การจัดการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้และสามารถนาไปปฏิบัติได้และ
มีความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น และสามารถจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศได้ จากการทาวิจัยของหลักสูตรเรื่องการประเมินความต้องการจาเป็ นด้านการจัดการศึกษา
ของหลั กสู ต รปรั ช ญาดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ดการกีฬ าและนั น ทนาการ พบว่า หลั ก สู ต รปรัช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต
จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคม การเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ในการทางานของการจัดการกีฬาและนันทนาการที่มีความทัน สมัย สอดรับกับการอยู่ในประชาคมอาเซียน
และการเปลี่ ย นแปลงทางวิช าชี พ ด้ านการจั ด การกีฬ าและนั น ทนาการ ด้ ว ยเหตุดั งกล่ าวคณะพลศึ ก ษาเป็ น
หน่วยงานที่ผลิตบุคลากรด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ จึงต้องดาเนินการพัฒ นารหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ และผลิตบุคลากรด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ ให้ทันต่อ
ยุคสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม แผนงานด้านต่างๆ ของประเทศ
และความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีผลต่อทิศทางการ
กาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นผลิตให้บัณฑิตมีคุณภาพด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชา มี
ศักยภาพในการทาวิจั ย โดยคานึงถึงคุณ ธรรม จริยธรรม และการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒ นาสังคม เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นเปิดสอนให้
ไม่มี
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ คณะพลศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
การจัดการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น เกิดตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน
เกิดการเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558 รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นพัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” ที่มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนา
ทั ก ษะและอาชี พ เป็ น ประเด็ น ที่ ส าคั ญ เพื่ อ รองรั บ พลวั ต ของโลกในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์
“National Brain Power Development” เพื่อพัฒนาและยกระดับแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงที่ชัดเจน ซึ่ง
จะเป็นองค์ประกอบสาคัญของการยกระดับผลิตภาพของประเทศ ประกอบกับ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒ นาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสาคัญในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับพร้อมทั้งมุ่งพัฒนา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของ
ภู มิ ภ าค การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมการกี ฬ า และการพั ฒ นาการกี ฬ าเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและ
นันทนาการ รวมทั้งแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) ก็มุ่งเน้นการพัฒ นาบุคลากรทางด้านการจัดการกีฬา
และนันทนาการให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางด้านการจั ดการกีฬาและนันทนาการอย่างยั่งยืน จากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านกีฬาและ
นันทนาการ ทาให้ประเทศไทยมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการกีฬาและนันทนาการที่มีทั้งความสามารถ
ความรอบรู้และสามารถออกไปรับใช้สังคมและสอดคล้องกับความจาเป็นในปัจจุบันที่สังคมต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ มีคุณวุฒิ ที่เพิ่มสูงขึ้น และตอบสนองความต้องการของ
สโมสร สมาคมกีฬาต่างๆ และองค์กรและหน่วยงานบริการนันทนาการและการใช้เวลาว่างในประเทศไทย การ
พัฒ นาและปรับ ปรุงหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต จึงต้องพัฒ นาหลักสู ตรให้ สมารถผลิตผู้ เชี่ยวชาญ ผู้นาทาง
วิชาการ ในสาขาของการจัดการกีฬาและนันทนาการสู่สังคมที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการและการ
เปลี่ ย นแปลงของเศราฐกิจ สั งคมในปั จ จุ บั น นอกจากนี้ ต้องเป็ นผู้ ที่ มีคุณ ลั กษณะมี จ รรยาบรรณ มี วุฒิ ภ าวะ
สามารถจัดระบบการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎี
บัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1. มีความรู้ในศาสตร์และสามารถเป็นผู้นาทางการกีฬาและนันทนาการ
1.3.2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ทางการกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงและ
บูรณาการเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
1.3.3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ เป็น
ผู้นาและมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มี หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/
แผนการเปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2561)

กลยุทธ์

1. นาข้อมูลประเมินผลการดาเนินงาน มคอ.
7 มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
2. นาสรุปรายงานวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงานและสถาน
การณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการผลิต
บัณฑิต
2. การปรับปรุงสิ่งสนับสนุน ปรับปรุงการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การเรียนรู้และสื่อการเรียน
และสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
การสอนให้มีความทันสมัย
และสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่าง
แท้จริง
3. การเพิ่มสมรรถนะด้านการ 1. สนับสนุนให้เพิ่มสมรรถนะด้านการใช้
ใช้ภาษาอังกฤษสาหรับ
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาการในการจัดการ
วิชาการในการจัดการเรียน
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาด้วยบทความ
การสอน
วิจัย บทความวิชาการ สื่อและเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. สนับสนุนให้นิสติ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ3. สนับสนุนให้นิสิต
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
4. การพัฒนางานวิจัยและการ 1. สนับสนุนงานวิจัยในประเด็นทีท่ ันสมัย
เผยแพร่ผลงานวิจยั ของนิสิต และสอดคล้องกับสาขาวิชาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ
2. สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติ และการนาเสนอ
ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
5. พัฒนาบุคลากร
1. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. ส่งเสริมเรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยและ
บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. เพิ่มจานวนบทความของอาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้
1. การได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและการได้รับรองหลักสูตร
จาก สกอ.
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561
อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา ตาราซ
ฐานข้อมูล ห้องเรียน ห้องรับรองคณาจารย์
และนิสติ ระดับบัณฑิตได้รับ การปรับปรุง
เหมาะสม เพียงพอ ทันสมัย
1. ค่าเฉลี่ยของจานวนนิสติ ในแต่ละรุ่นที่
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในแต่ละปี
การศึกษา
2. จานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ
3. จานวนนิสิตในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
1. จานวนปริญญานิพนธ์
2. จานวนบทความวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติ และการนาเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. จานวนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการในวารสารระดับนานาชาติของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. จานวนบทความของอาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. จานวนทุนวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ น แบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติเป็ น ไปตามข้อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ยศรีนคริน ทรวิโรฒ ว่าด้ ว ยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา นันทนาการ
การจัดการนันทนาการ การจัดการกีฬาและนันทนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องค้นคว้าและ
พึ่งพาตนเอง ความรู้พื้น ฐานภาษาอังกฤษ ความรู้ในการอ่านวิเคราะห์และสั งเคราะห์ บทความวิจัยในวารสาร
วิชาการนานาชาติ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รฯ และคณะพลศึ ก ษามี วิธี ก ารด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ อย่ างเป็ น ระบบ
ดังต่อไปนี้
2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศสาหรับบัณฑิตแรกเข้าเพื่อให้เข้าใจระบบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
2.4.2 มีโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4.3 กาหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้ศึกษา วิเคราะห์บทความวิชาการและบทความวิจัย ของต่างประเทศ
ในแต่ละรายวิชา
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2561
5
0
0
5
0

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
10
10
10
5
10
10
0
5
10
15
25
30
0
5
10

2565
10
10
10
30
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)

2561

2562

ปีงบประมาณ
2563
2564

2565

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

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

รวมรายรับ

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
รายการ

ค่าใช้จ่ายรวม
จานวน ค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายต่อ
(ชม.สอนxค่า
ยอดสะสม
ชั่วโมงสอน ต่อชั่วโมง
หัวนิสิต
สอนต่อชม.)
1,066,080.00 106,608.00 106,608.00

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
1.1 หลักสูตรภาษาไทย
1.1.1 ค่าสอนสาหรับผู้สอนภายใน (เมื่อมีภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)
ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-6;
200
2,000.00
1,500 บาท/ชั่วโมง)
ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 7- 15;
1,000
750 บาท/ชั่วโมง)
1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบสาหรับอาจารย์พิเศษ
ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 2,000 บาท
55
2,500.00
ต่อชัว่ โมง
1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จานวนปี)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ ฯลฯ)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
อื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร

400,000.00

40,000.00

40,000.00

-

-

40,000.00

137,000.00

13,750.00

53,750.00

50,000.00
28,580.00
350,000.00
50,000.00
50,000.00
-

5,000.00
2,858.00
35,000.00
5,000.00
5,000.00
-

58,750.00
61,608.00
96,608.00
101,608.00
106,608.00
106,608.00
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ค่าใช้จ่ายรวม
จานวน ค่าตอบแทน
รายการ
(ชม.สอนxค่า
ชั่วโมงสอน ต่อชั่วโมง
สอนต่อชม.)
2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่าร้อยละ 5)
2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่าร้อยละ 5)
2.3 ค่าส่วนกลางคณะหรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี)
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
หลักสูตรภาษาไทย (ทาปริญญานิพนธ์) ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 250,000 บาท
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)
3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์หลัก (ไม่เกิน 3,500 บาท /นิสติ 1 คน)
- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วม (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)
3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสติ 1 คน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน 1,500 บาท /นิสิต 1 คน)
3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสติ 1 คน)
4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าใช้จ่าย
จานวนปี
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)
4,360.00
3
4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)
3,000.00
3
4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)
1,040.00
3
4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)
7,380.00
3
5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)
6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต

ยอดสะสม

26,652.00
6,663.00
6,663.00
13,326.00
19,400.00

133,260.00
113,271.00
119,934.00
133,260.00
152,660.00

2,500.00

135,760.00

4,500.00
3,500.00

140,260.00
143,760.00

4,000.00
4,500.00
400.00
47,340.00
13,080.00
9,000.00
3,120.00
22,140.00
50,000.00

147,760.00
152,260.00
152,660.00
200,000.00
165,740.00
174,740.00
177,860.00
200,000.00
250,000.00
250,000.00

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ เป็นหลักสูตรแบบ
การศึกษาเต็มเวลา แบบ 2.1 โดยมีจานวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 17 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาแกน จานวน 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
พกน701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL701 Research Design and Statistical Analysis in Sport and Leisure
พกน702 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL702 Strategic Management in Sport and Leisure
พกน703 สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
PSL703 Seminar in Sport and Leisure Management
3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับ มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
- การจัดการทางการกีฬา (Sport Management)
- การจัดการนันทนาการ (Leisure Management)
หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้นิสิตลงทะเบี ยนรายวิชาตามกลุ่มวิชา กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจานวน 4 หน่วยกิต โดยให้
เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการจัดการกีฬา (Sport Management)
พกน711 สัมมนาวิจัยการจัดการการกีฬา
PSL711 Seminar in Sport Management Research
พกน712 แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการกีฬา
PSL712 Trend and Issues in Sport Management
กลุ่มวิชาการจัดการนันทนาการ (Leisure Management)
พกน721 สัมมนาวิจัยการจัดการนันทนาการ
PSL721 Seminar in Leisure Management Research
พกน722 แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการนันทนาการ
PSL722 Trend and Issues in Leisure Management

2(1-2-3)
2(2-0-4)

2(1-2-3)
2(2-0-4)

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก
นิสิตปริญญาเอกทุกกลุ่มวิชาต้องเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือรายวิชาใน
หมวดวิชาเอกอื่นๆ หรือหลักสูตรอื่นๆ ภายในคณะพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีคาแนะนาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯดังรายวิชาต่อไปนี้
พกน731 การจัดการการเงินทางการกีฬา
3(2-2-5)
PSL731 Financial Resource Management in Sport
พกน732 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรกีฬาอาชีพและกีฬาสมัครเล่น
3(2-2-5)
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PSL732
พกน733
PSL733
พกน734
PSL734
พกน735
PSL735
พกน736
PSL736
พกน737
PSL737
พกน738
PSL738
พกน739
PSL739
พกน740
PSL740
พกน741
PSL741
พกน742
PSL742
พกน743
PSL743
พกน744
PSL744

Structure and Function of Professional and Amateur Sports Organizations
การตลาดและการให้การสนับสนุนทางการกีฬา
3(2-2-5)
Sport Marketing and Sponsorship
การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3(2-2-5)
Sport Tourism Management
เศรษฐศาสตร์นันทนาการ
3(2-2-5)
Leisure Economics
การจัดการการเงินทางนันทนาการ
3(2-2-5)
Financial Resource Management in Leisure
การเป็นผู้ประกอบการทางการบริการนันทนาการ
3(2-2-5)
Entrepreneurs in Leisure Services
การตลาดและการให้การสนับสนุนทางนันทนาการ
3(2-2-5)
Leisure Marketing and Sponsorship
การวิจัยการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sport and Leisure Marketing Research
กลยุทธ์และการจัดการสื่อสารทางการกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Strategy and Management in Sport and Leisure Communication
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Qualitative Research in Sport and Leisure Management
การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ทางกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Strategic Organization and Human Resource Development in Sport and Leisure
หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Special Topics in Sport and Leisure Management
กระบวนทัศน์การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Paradigm in Sport and Leisure

3.3.1.4 ปริญญานิพนธ์
นิสิตที่เข้าศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องทาปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
36 หน่วยกิต
GRD 891 Dissertation
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ความหมายของรหัสวิชา
รหัสตัวอักษร
พกน (PSL) หมายถึง

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา สาขาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ปพอ (GRD) หมายถึง
รหัสตัวเลข
เลขตัวแรก
7
หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาเอก
เลขตัวกลาง
0
หมายถึง
วิชาแกนและวิชาทั่วไป
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาการจัดการกีฬา
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาการจัดการนันทนาการ
3,4
หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือก
9
หมายถึง
ปริญญานิพนธ์
เลขตัวท้าย หมายถึง
ลาดับวิชา
ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง
จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง
จานวนชั่วโมงบรรยาย
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง
จานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง
จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
3.1.4 แผนการศึกษา
กลุ่มวิชาการจัดการกีฬา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
พกน701
พกน702
พกน703

ชื่อวิชา
การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและนันทนาการ
สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
7

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พกน711
พกน712

ชื่อวิชา
สัมมนาวิจยั การจัดการกีฬา
แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการกีฬา
วิชาเลือก 2 รายวิชา
รวม

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
6
10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ปพอ891

ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปพอ891

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ปพอ891

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปพอ891

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

กลุ่มวิชาการจัดการนันทนาการ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
พกน701
พกน702
พกน703

ชื่อวิชา
การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและนันทนาการ
สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
7

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พกน721
พกน722

ชื่อวิชา
สัมมนาการวิจัยการจัดการนันทนาการ
แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการนันทนาการ
วิชาเลือก 2 รายวิชา
รวม

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
6
10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ปพอ891

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปพอ891

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ปพอ891

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ปพอ891
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
พกน 701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 701 Research Design and Statistical Analysis in Sport and Leisure
แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบวิจัยขั้นสูง การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและผสมผสานวิธีการ การ
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง การออกแบบการวิจัยขั้นสูง จรรยาบรรณสาหรับนักวิจัยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เนื้อหา สถิติขั้นสูงสาหรับการวิจัย การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การเขียนรายงานผลการวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัย การบริหารงานวิจัย
และการประเมินงานวิจัย
พกน 702 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
PSL 702 Strategic Management in Sport and Leisure
บูรณาการแนวคิด หลักการ ทฤษฎี การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ ในประเด็นที่น่าสนใจ
เคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้ ง ภายนอกและภายในอย่างละเอียด ที่เกี่ยวข้องทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ
เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาและอภิปรายแผนเชิงกลยุทธ์ทางการจัดการกีฬาและนัน
นทนาการ
พกน 703 สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
PSL 703 Seminar in Sport and Leisure Management
การสัมมนาโดยการติดตามการศึกษาวิจัย ค้นพบประเด็นปัญหาในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
และนันทนาการ เน้นความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การแสวงหานวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ และประเด็นปัญหา
จริยธรรมวิชาชีพ
พกน 711 สัมมนาวิจัยการจัดการการกีฬา
2(1-2-3)
PSL 711 Seminar in Sport Management Research
การสัมมนา สังเคราะห์ งานวิจัยสาขาการจัดการทางการกีฬา ค้นพบประเด็นปัญหาในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับ สาขาการจัดการทางการกีฬา การแสวงหานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ และพัฒ นาองค์ความรู้
ทางการจัดการกีฬา ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาระดับชาติ
พกน 712 แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการการกีฬา
2(2-0-4)
PSL 712 Trends and Issues in Sport Management
ค้นคว้า อภิปราย แนวโน้มและประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการกีฬาตามความสนใจของ
ผู้เรียน โดยทาการศึกษาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ ง ภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์ผู้สอน เรื่องที่สนใจต้อง
เสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาสังคมและประเทศชาติ
พกน 721 สัมมนาวิจัยการจัดการนันทนาการ
2(1-2-3)
PSL 721 Seminar in Leisure Management Research
การสัมมนา สังเคราะห์งานวิจัยสาขาการจัดการทางนันทนาการค้นพบประเด็นปัญหาในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการทางนันทนาการ การแสวงหานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาองค์ความรู้
ทางการจัดการนันทนาการ ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาระดับชาติ
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พกน 722 แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการนันทนาการ
2(2-0-4)
PSL 722 Trend and Issues in Leisure Management
ค้ น คว้ า อภิ ป ราย แนวโน้ ม และประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งและส่ ง ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ
นันทนาการ โดยทาการศึกษาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์ผู้สอน เรื่องที่สนใจต้อง
เสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา สังคมและประเทศชาติ
หมวดวิชาเลือก
พกน 731 การจัดการการเงินทางการกีฬา
3(2-2-5)
PSL 731 Financial Resource Management in Sport
ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการทางการเงินขององค์กรกีฬา วิเคราะห์การจัดระบบการจัดหารายได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรกีฬา แหล่งเงินทุน การเตรียมงบประมาณ และวิเคราะห์การเงิน การลงทุน การ
ประเมินสถานะทางการเงินและภาษี
พกน 732 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรกีฬาอาชีพและกีฬาสมัครเล่น
3(2-2-5)
PSL 732 Structure and Function of Professional and Amateur Sports Organizations
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ การจัดการองค์กรกีฬา อาชีพและสมัครเล่น และประเพณี
ปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ กาหนดแนวทางส่งเสริม การบริหารจัดการ การวางแผน บทบาท หน้าที่ และหลักการ
ปฏิบัติการจัดการให้แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
พกน 733 การตลาดและการให้การสนับสนุนทางการกีฬา
3(2-2-5)
PSL 733 Sport Marketing and Sponsorship
ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับกีฬา การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
ขององค์กรกีฬา การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ การให้สิทธิ์ทางการค้า การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์
ลิขสิทธิ์ ศึกษาแหล่งรายได้และกระบวนการงบประมาณสาหรับหน่วยงานการกีฬา การระดมทุน การวิเคราะห์ทาง
การเงิน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการงบประมาณการเงิน วิธีการและการจัดระบบการจัดหารายได้ใน
รูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของบริบทขององค์กรกีฬา
พกน 734 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3(2-2-5)
PSL 734 Sport Tourism Management
บูรณาการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในภาวะปัจจุบัน แนวโน้ม รวมถึงกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาของโลก และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แนวโน้มของการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว
นโยบายสาธารณะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬา
พกน 735 เศรษฐศาสตร์นันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 735 Leisure Economics
การวิเคราะห์ แ ละประยุ ก ต์ ห ลั ก เศรษฐศาสตร์ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานบริก ารนั น ทนาการและธุร กิ จ
นั น ทนาการ การวิเคราะห์ ผ ลกระทบทางเศรษฐกิจและนโยบายรัฐ บาลทางด้านเศรษฐกิจ ที่ มีต่ องานบริก าร
นันทนาการและธุรกิจนันทนาการ การวางแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
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พกน 736 การจัดการการเงินทางนันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 736 Financial Resource Management in Leisure
ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการทางการเงินของงานบริการทางนันทนาการ วิเคราะห์การจัดระบบ
การจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งเงินทุน การเตรียมงบประมาณ การวิเคราะห์การเงิน การประเมินสถานะทาง
การเงินและภาษี กลยุทธ์การลงทุนในตลาดเงินให้มีความเหมาะสมองค์กร วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทน
จากการลงทุน การประเมินความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงการทาความเข้าใจกับแนวโน้ม
และพัฒนาการใหม่ๆ ของการลงมุน
พกน 737 การเป็นผู้ประกอบการทางการบริการนันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 737 Entrepreneurs in Leisure Services
ศึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบการธุรกิจนันทนาการ การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
และแผนธุ ร กิ จ การตลาดของธุร กิ จ นั น ทนาการ การจั ด การและการด าเนิ น การของธุ รกิ จ นั น ทนาการการ
ประเมินผลการดาเนินงานและการจัดการความเสี่ยงทางนันทนาการ
พกน 738 การตลาดและการให้การสนับสนุนทางนันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 738 Leisure Marketing and Sponsorship
ศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการวางแผนเชิง กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับงานบริการทางนันทนาการ
การวิเคราะห์และออกแบบแผนการตลาดสาหรับ งานบรืการนันทนาการ การระดมทุน การวิเคราะห์ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการงบประมาณการเงิน สิทธิประโยชน์ ลิขสิทธิ์ การระดมทุน วิธีการและการจัดระบบการ
จัดหารายได้ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของบริบทของงานบริการทางนันทนาการ
พกน 739 การวิจัยการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 739 Sport and Leisure Marketing Research
ออกแบบการวิจัย การตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ ศึกษาองค์ประกอบสาคัญของขบวนการ
วิจัยในเรื่องที่สนใจ กาหนดปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย พัฒนาและวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และนาเสนอผลการวิจัย
พกน 740 กลยุทธ์และการจัดการสื่อสารทางการกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 740 Strategy and Management in Sport and Leisure Communication
ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการสื่อสารทางการกีฬาและนันทนาการ กระบวนการวางแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ การจัดทาแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติการ ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อ
การจัดการสื่อการกีฬาและนันทนาการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ
กระบวนการและกลยุทธ์ในผลิตสื่อเพื่อสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ
พกน 741 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 741 Qualitative Research in Sport and Leisure Management
ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในสาขาการกี ฬ าและ
นันทนาการการออกแบบการวิจัยและการเลือกเทคนิคการรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกัน และการวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลผลข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัย
พกน 742 การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ทางกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 742 Strategic Organization and Human Resource Development in Sport and Leisure
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ศึกษาวิเคราะห์ พฤติกรรมองค์กร รูปแบบขององค์กรกีฬาและนันทนาการ และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร การวิเคระห์ปัจจัยที่ก่อให้ปัญหาและข้อขัดแย้งในองค์กรและพัฒนา แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร
ให้มีศักยภาพทีส่ ูงขึ้น
พกน 743 หั วข้อพิเศษทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 743 Special Topics in Sport and Leisure Management
ค้น คว้า ทบทวน ศึกษา สั งเคราะห์ บ ทความและงานวิจัยทางด้ านการจัด การทางการกีฬ าหรือ
นันทนาการจากทฤษฎีและภาคสนาม ระบุหัวเรื่องตามความสนใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง วิเคระห์สังเคราะห์
เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้ เพื่อการนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการเขียนบทความ ภายใต้การให้คาปรึกษาของ
อาจารย์
พกน 744 กระบวนทัศน์การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
PSL 744 Paradigm in Sport and Leisure
ปรัชญา ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ องค์ประกอบ ของการกีฬาและนันทนาการ จิตวิทยา
สังคมทางการกีฬาและนันทนาการ หลักการจัดการอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ รูปแบบและความสัมพันธ์ของ
การกีฬาและนันทนาการ ผลกระทบของการกีฬาและนันทนาการ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation

36 หน่วยกิต
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษา
รายชื่อคณาจารย์
ที่
(สาขาวิชา) และปีทจี่ บ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), 2545
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว), 2557
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2536
ถนอมศักดิ์ เสนาคา
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา), 2541
D.S.M. (Sport Management), 2551
3 อาจารย์ ดร.สราวุธ
ศศ.บ. (พลศึกษา), 2547
ชัยวิชิต
กจ.ม. (การจัดการ), 2550
วท.ม. (นันทนาการ), 2552
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว), 2557

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล
xxxxxxxxxxxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
UnitedStates Sports Academy, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษา
รายชื่อคณาจารย์
ที่
(สาขาวิชา) และปีทจี่ บ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), 2545
ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว), 2557
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2536
ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา), 2541
D.S.M. (Sport Management),2551
3 อาจารย์ ดร.สราวุธ
ศศ.บ. (พลศึกษา), 2547
ชัยวิชิต
กจ.ม. (การจัดการ), 2550
วท.ม. (นันทนาการ), 2552
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการและ
การท่องเที่ยว), 2557
4.

5.

รองศาสตราจารย์ ดร.
ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล

กศ.บ. (พลศึกษา), 2525
กศ.ม. (พลศึกษา), 2528
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกาลัง
กายและการกีฬา), 2555
รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ. (พลศึกษา), 2526
สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ M.A. (Physical education), 2528
Ed.D. (Curricurum and
Supervision), 2530
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา),2557

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล
xxxxxxxxxxxxx
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
UnitedStates Sports Academy, USA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
xxxxxxxxxxxxx
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Centro Escolar University,
Philippines
Centro Escolar University,
Philippines
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

xxxxxxxxxxxxx
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ลาดับ
รายชื่อคณาจารย์
ที่
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนันทา ศรีศิริ

7

อาจารย์ ดร.สุมนรตรี
นิม่ เนติพันธ์

8.

อาจารย์ ดร.แอน
มหาคีตะ

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีทจี่ บ
วท.บ. (สุขศึกษา), 2538
ค.ม. (ประชากรศาสตร์), 2541
M.P.H. (Public Health), 2553
D.S.M. (Sport Management), 2551
ศป.บ. (นาฏศิลป์สากล), 2541
ศศ.ม. (พลศึกษา), 2545
ปร.ด. (การจัดการนันทนาการและ
การท่องเที่ยว), 2552
วท.บ. (พลศึกษา), 2542
กศ.ม. (พลศึกษา), 2544
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว), 2557

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The United States Sports
Academy, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ แบบ 2.1 กาหนดให้ทาวิจัย จานวน
36 หน่วยกิต โดยรายงานผลการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการจัดทาปริญญานิพนธ์ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสู ตรปรัช ญาดุษฎีบั ณ ฑิต สาขาวิช าการจัดการกีฬาและนันทนาการ มุ่งให้ นิสิ ต มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ใน งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการกีฬาและนันทนาการ โดยมีกระบวนการจัดการข้อมูลทั้ง
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ เพื่ อกาหนดประเด็น ปั ญ หาเพื่ อการท าการวิจัยตามกระบวนการวิท ยาศาสตร์ ลุ่ ม ลึ ก มี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือ สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในแต่ละวิชาที่
ศึกษา รวมทั้ง เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิ สิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล่ าวคืองานวิจัยต้อง
สามารถพิสูจน์ ได้ ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ รวมทั้งนาไปพัฒ นาองค์ความรู้ด้านการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งนิสิตสามารถนาประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเองต่อไป
รวมทั้ง ตระหนักในความสาคัญและดาเนินการวิจัยตามกรอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และเสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

21
5.3 ช่วงเวลา
ช่วงเวลาของกระบวนการวิจัยในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
เป็นไปตามข้อกาหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.4 จานวนหน่วยกิต
36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้คาแนะนาและช่วยเหลือนิสิตด้านวิจัยและวิชาการ โดยมีการ
ดาเนินการดังนี้
5.5.1 จัดโครงการสัมมนาและในแต่ละวิชาเพื่อให้มีความรู้ด้านวิจัยและกระบวนการวิจัย
5.5.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ กาหนดตารางเวลาและจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษาแก่
นิสิต
5.5.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กาหนดการ และรูปแบบในการทาปริญญานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ กาหนดให้มีการสอบ
เค้า
โครงปริ ญ ญานิ พ นธ์ การสอบปากเปล่ า และต้ อ งมี ก ารตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงานปริ ญ ญานิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต ใน
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ และเป็นไปตามข้อกาหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรี
นครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
(1) มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์อดทนและเสียสละเพื่อสังคม ให้ ค วามรู้ เรื่ อ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและความเสี ย สละใน
และมีจรรยาบรรณในการทางานวิจัยไม่บดิ เบือนข้อมูล
วิชาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการทางาน
วิจัยในรายวิชาบรรยายและสัมมนา
(2) มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการกีฬาเป็นอย่าง - บรรยาย อภิปราย สัมมนา ให้ความรู้ทางด้านการจัดการ
ดี
กีฬาและนันทนาการ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการการ
กีฬาและนันทนาการโดยใช้ทฤษฎีที่ทันสมัย กาหนดให้นิสิต
ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจและทาวิจัย
(3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมี ฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหา โจทย์วิจัย จัดอภิปราย สัมมนา
เหตุผลทางหลักวิชา อย่างมีวิจารณปัญญา
และฝึกวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจยั ในสาขาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ
(4) มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
มีการมอบหมายงานกลุม่ เน้นการอภิปราย การนาเสนอ
การทารายงาน และทาวิจัยเป็นทีม
(5) มีทักษะสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอื่น
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาและสัมมนา
สามารถเป็นผู้นาและผู้ตามได้ตามบริบทที่ได้รับ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลัก
ธรรมาภิ บ าล สามารถจั ด การ
ปั ญ หาทางวิ ช าชี พ โดยใช้ ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์การสอน

-จัดกิจกรรมให้นิสติ เก็บข้อมูล
ภาคสนาม
-ทากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการ
เรียนรูด้ ้านการจัดการกีฬา และ
นันทนาการ
1.2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ - กาหนดเกณฑ์การประเมิน
วิทางวิชาการ/วิจัย
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัย
ทุกรายวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
-การบันทึกและจัดระบบข้อมูลการจัดการ
เรียนรู้การจัดการกีฬาและนันทนาการ
-การสังเกตพฤติกรรมด้านทัศนคติ
และเน้นความเป็นกลางในการวิเคราะห์
-การพิจารณาผลงานของนิสิตและมี
บทลงโทษหากคัดลอกผลงานของผู้อื่น

2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มี ค วา ม รู้ ค วาม เข้ าใจ ใน
หลักการทฤษฎี สามารถวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ และเชื่ อ มโยงองค์
ความรู้ ท างการจั ด การกี ฬ าและ
นันทนาการกับสังคมในปัจจุบัน

กลยุทธ์การสอน
- บรรยาย อภิ ป ราย สั ม มนาร่ ว มกั น
ระหว่างอาจารย์กับนิสิต
-วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด การการ
กี ฬ าและนั น ทนาการ โดยใช้ ท ฤษฎี ที่
ทันสมัย
-เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในรายวิชา
ต่างๆ
-เข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก
2.2 สามารถสร้ า งองค์ ความ รู้ -กาหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่
ทางการกี ฬ าและนั น ทนาการ สนใจ

วิธีการวัดและประเมินผล
-แบบฝึ ก แก้ โจทย์ ปั ญ หา ข้ อ มู ล การจั ด การ
เรียนรู้การจัดการกีฬา และนันทนาการ
-การสอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา
-การทาโครงงาน/รายงาน
-การนาเสนอผลงาน
-การสรุปบทความวิจัยและการเขียนวิพากษ์
-การนาเสนอหัวข้อวิจัยและ
นาเสนองานวิจัย
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุทธ์การสอน
เชื่อมโยงและบูรณาการเข้ากับการ -ฝึกการทางานวิจัยเดี่ยว
พั ฒ นาคุ ณ ภ าพชี วิ ต สั ง คมใน -ฝึกนิสิตให้เป็นผู้ช่วยวิจัย
ปัจจุบัน

วิธีการวัดและประเมินผล
-สอบเค้าโครงวิจัย
-สอบปากเปล่า

3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอน
ทางปัญญา
3.1 ส า ม า ร ถ ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์ -กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่
สังเคราะห์ และอธิบายปรากฏการณ์ สังคม
ต่ า งๆ รวมถึ งปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ น จาก
แหล่ งข้อ มู ล ทางด้ านการจัด การกีฬ า
และนันทนาการ และใช้ข้อมูลที่ได้ใน
การเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไ ข
ปั ญ หาหรื อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ไ ด้
อย่างสร้างสรรค์
3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ - จัดอภิปราย สัมมนา
ความรู้ ท างทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ การ - ทาแบบฝึกแก้โจทย์ปัญ หาทางด้าน
สังเคราะห์งานวิจัย ตลอดถึงเทคนิค การจัดการกีฬาและนันทนาการ
การวิจัย เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อนาไปพัฒ นาวิชาการ
และวิชาชีพ ทางการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
- จานวนกิจกรรม/โครงการ

- การนาเสนอผลงาน
- ข้อสอบแต่ละรายวิชาเน้นการคิดวิเคราะห์
- การวิพากษ์งานของผู้อื่น

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
กลยุทธ์การสอน
ความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการทางานเป็น -จัดโครงการสัมมนา
ที ม มี ภ าวะ ผู้ น าแ ล ะ ผู้ ต าม ที่ ดี -อภิปรายแลกเปลีย่ นความเห็น
ส า ม า ร ถ ให้ ค ว าม รู้ ค า ป รึ ก ษ า -เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
คาแนะนา และช่วยเหลือทางวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ
กับผู้อื่น
4.2 มีความรับผิดชอบ สามารถการ -กิจกรรม อภิปราย สัมมนา และ
ตั ด สิ น ใจแก้ ไ ขปั ญ หา สามารถ โครงการ
จั ด การข้ อ โต้ แ ย้ งและปั ญ หาต่ า งๆ -มอบหมายให้นิสติ ทางานกลุ่ม
ทั้งในบทบาทผู้นาผู้ร่วมทีมทางาน -ให้นิสิตกาหนดบทบาทหน้าที่
ในการทางานกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
- จานวนกิจกรรม/โครงการ
และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

-การสังเกตพฤติกรรม
-การนาเสนอในชัน้ เรียน
-แบบประเมิ น ตนเอง เพื่ อ นประเมิ น เพื่ อ น
และประเมินโดยผู้สอน
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
กลยุทธ์การสอน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศ -เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เพื่ อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ในการศึ ก ษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตบิ รรยาย
ค้นคว้า และสามารถใช้ซอฟท์แวร์และ -ให้นิสิตทางานวิจัย
ข้อมูลทางสถิติเพื่อวิเคราะห์งานวิจัย -สอนใช้ซอฟท์แวร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
5.2 สามารถใช้ทักษะภาษาไทยและ -การอภิปราย สัมมนา
ภาษาต่ า งประเทศ ในการฟั ง พู ด แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
อ่ า น เขี ย น ร ว ม ถึ งเท ค โน โล ยี -การนาเสนอรายงาน
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สามารถ -กาหนดเกณฑ์การนาเสนองาน
ใช้ ต รรกะในการสื่ อ สารและการ
นาเสนอรายงานอย่างมีลาดับขั้นตอน
และน าเสนอผลงานวิ จั ย ผ่ า นสิ่ ง
ตี พิ ม พ์ ท า งวิ ช า ก า ร ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
-การประเมินใบงานในรายวิชา
-การนาเสนอผลงาน
-นิสิตประเมินตนเองในการ
ใช้เทคนิคทางสถิติและซอฟท์แวร์วิเคราะห์
ข้อมูล
-การประเมินตามแบบ
ประเมินการนาเสนอ

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาล สามารถจัดการปัญหาทางวิชาชีพโดยใช้
หลักคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัย
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทฤษฎี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางการจัดการกีฬาและนันทนาการกับสังคมในปัจจุบัน
2.2 สามารถสร้างองค์ความรู้ทางการกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงและบูรณาการเข้า
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ในปัจจุบัน
3.1 สามารถวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ และอธิบ ายปรากฏการณ์ ต่ างๆรวมถึ งปั ญ หาที่
ซับซ้อน จากแหล่งข้อมูลทางด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ และใช้ข้อมูลที่ได้ใน
การเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ ความรู้ทางทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสังเคราะห์
งานวิจัย ตลอดถึงเทคนิคการวิจัย เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนาไป
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ
4.1 มีความสามารถในการทางานเป็นทีม มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถให้ความรู้
คาปรึกษา คาแนะนา และช่วยเหลือทางวิชาการกับผู้อื่น
4.2 มีความรับผิดชอบ สามารถการตัดสินใจแก้ไขปัญหา สามารถจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นาผู้ร่วมทีมทางาน
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล ในการศึกษาค้นคว้า และ
สามารถใช้ซอฟท์แวร์และข้อมูลทางสถิติเพื่อวิเคราะห์งานวิจัย
5.2 สามารถใช้ ทั ก ษะภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ ในการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ตรรกะในการสื่อสารและการ
น าเสนอรายงานอย่ างมี ล าดั บ ขั้ น ตอน และน าเสนอผลงานวิ จั ย ผ่ านสิ่ งตี พิ ม พ์ ท าง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

พลบ701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ
ทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน702 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน703 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน711 สัมมนาการวิจัยทางการจัดการทางการกีฬา
พกน712 แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการทางการกีฬา
พกน721 สัมมนาการวิจัยทางการจัดการทางนันทนาการ
พกน722 แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการทาง
นันทนาการ
พกน731 การจัดการการเงินทางการกีฬา
พกน732 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรกีฬาอาชีพและกีฬา
สมัครเล่น
พกน733 การตลาดและการให้การสนับสนุนทางการกีฬา
พกน734 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
พกน735 เศรษฐศาสตร์นันทนาการ
พกน736 การจัดการการเงินทางนันทนาการ
พกน737 การเป็นผู้ประกอบการทางการบริการนันทนาการ
พกน738 การตลาดและการให้การสนับสนุนทางนันทนาการ
พกน739 การวิจัยการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ
พกน740 กลยุทธ์และการจัดการสือ่ สารทางการกีฬาและ
นันทนาการ
พกน741 การวิจัยเชิงคุณภาพทางกีฬาและนันทนาการ
พกน742 การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ทางกีฬาและนันทนาการ
พกน743 หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ
พกน744 กระบวนทัศน์การกีฬาและนันทนาการ
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ด้านที่ 1
ด้านที่ 3 ทักษะ การวิเคราะห์
คุณธรรม
ด้านที่ 2 ทักษะ ความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ
และ
ความรู้ ทาง ระหว่างบุคคล สื่อสารและการ
จริยธรร
ปัญญา และความ ใช้เทคโนโลยี
ม
รับผิดชอบ สารสนเทศ
1 2 1 2 1 2 1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุก ด้านตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกาหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และมีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตัดสินผลการเรียน และมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นในการ
ทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจัดทารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้เป็นประจาทุกปี
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุ ฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สาหรับผลงาน
วิท ยานิ พนธ์ห รื อส่ ว นหนึ่ งของวิท ยานิ พ นธ์ต้องได้รับการตีพิ มพ์ ห รืออย่างน้ อยได้ รับ การยอมรับให้ ตี พิพ ม์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทัง้ จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่
1.2 คณะและภาควิชาชื้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร
1.3 คณะและภาควิชากาหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและภาควิชา
1.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล
- สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์และนาความที่
ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
- มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ทาวิจัยตอบสนองนโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ
- คณะและภาควิชาจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์เข้าร่วมและนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือ
การสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
- คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทาวิจัยร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอื่น
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
- คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพื่อติดตาม กากับ ดูแลคุณภาพของหลักสูตร
1.3 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.4 มีก ารจั ดท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการด าเนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.5 มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้น สุดปี
การศึกษา
1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปีที่แล้ว
2. บัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีการสร้างระบบกลไล วางแผน กากับ
ติดตาม และประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้
การทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
หลักสูตรเพื่อสะท้อนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งควบคุมการ
เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
3. นิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีการสร้างระบบกลไลวางแผน ติดตาม
และประเมินการกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต
3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 มีระบบกลไกการการรับนิสิต ให้คลอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1.2 มีระบบลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต
บัณฑิตศึกษา
3.2 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
3.2.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาและคาปรึกษาในการลงทะเบียน
การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหว่าง การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และอื่นๆ
3.2.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาโครงการในการทากิจกรรมของนิสิต
3.2.3 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
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3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
3.3.1 นิสิตสามารถยื่นคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธี การ
ประเมินผล และสามารถให้ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร
3.3.2 มีการกาหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต
3.3.3 มีคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
3.3.4 มีการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้อาจารย์
ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 คณาจารย์พิเศษ
มีแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่กากับและติดตาม จัดทา มคอ.3-7 วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
5.2 มีการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสถาบัน
5.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
5.4 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้อย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
5.5 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
5.5.1 มีการวางแผนการดาเนินการหลักสูตรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) จัดทารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
2) จัดทารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3
3) จัดทารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4
5.5.2 มีการดาเนินการตามแผนและการจัดทารายงานผล ดังนี้
1) รายงานผลการดาเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5
2) รายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6
3) รายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
5.6 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล การเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมา
5.7 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือ ตารา สื่อการเรียนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสานักหอสมุดกลางสานักสื่อและเทคโนโลยี สานักคอมพิวเตอร์
6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม
อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังแหล่งค้นคว้าทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตารา และสื่อการเรียนการสอน จัดระบบการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.3 การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประเมินคูณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดระบบติดตามการใช้
ทรัพยากร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดาเนิ นการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ หลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอน
คณาจารย์ และคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อพิจารณา
โครงการสอนของรายวิช าที่จ ะเปิ ดสอน แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพื่ อนาไป
วางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ระหว่างสอน
อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของ
การเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม
1.1.3 หลังการสอน
อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การทากิจกรรมแบบฝึกหัด
และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะนามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน
ประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค. 003
ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน
และผู้ บังคับ บั ญ ชา โดยสั งเกตวิธีสอน สื่ อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิตและความสอดคล้องกับ
โครงการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกลยุทธ์
การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การทาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่สาเร็จ
ตามหลักสูตร
2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการดาเนินการ
หลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์ และนิสิต
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตร และการ
สารวจการได้งานของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาทุกปี โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ประจาวิชารายงานผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบภาค
การศึกษา
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดาเนินการรายวิชาต่อคณบดีในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจาคณะ
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7จากการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน
4.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินงานที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 และ
ข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ข
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์
- ควรปรับการบรรยายในส่วนผลกระทบของ
หลักสูตร โดยอธิบายเพิมเติมว่าในการปรับหลักสูตร
เราต้องการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร
- วิชา นันทนาการเพื่อพัฒนาสังคม
วิชานโยบายสาธารณะกับการกีฬาและนันทนาการ
และวิชาการจัดการทางด้านสุขภาพและฟิตเนสควร
ตัดออก
- ตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบการเขียนคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละท่านให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน
- วิชาเลือกความมีส่วนที่แบ่งเป็นวิชาทางการจัดการ
กีฬา และวิชาทางการจัดการนันทนาการ
- ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและแก้ไข
ตรงกัน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์
- ตวรจสอบคาผิด ปรับแก้ไขขอความในส่วนการ
บรรยายสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
- ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้องและแก้ไข
ตรงกัน
- วิชาเลือกแบ่งเป็น 1) วิชาทางการจัดการกีฬา 2)
วิชาทางการจัดการนันทนาการ 3) วิชาทางการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ
- วิชาเอกควรมีวิชาด้านการจัดการนันทนาการ
เพิ่มขึ้น
- ตวรจสอบความหมายของรหัสวิชาและแก้ไขให้
ถูกต้อง
- วิชา กระบวนทัศน์ทางการกีฬาและนันทนาการ
ควรมีการเพิ่มคาธิบายรายวิชาในเรื่อง ปรัชญา
จิตวิทยา สังคม
- ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ดาเนินการตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดาเนินการตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เหตุผลในการไม่ปรับปรุง
แก้ไข
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การดาเนินการปรับปรุง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิลมณี ศรีบุญ
- ควรปรับการเขียนและแก้ไขคาผิดให้ถูกต้อง
- ควรมีวิชาเลือกที่เป็น Special Topic หรือ
Special Ploblem
- วิชาประเด็นและแนวโน้มทาการกีฬาและ
นันทนาการควรปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความ
แตกต่างกัน
- วิชาเลือกควรแบ่งเป็นกลุ่มวิชาการจัดการกีฬา
และการจัดการนันทนาการ
- ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรและ
การทรัพยากรมนุษย์ทางกีฬาและนันทนาการ
อาจารย์ ดร. อิษฎี กุฏอินทร์
- วิชาเลือกควรเป็นกลุ่มวิชาการจัดการกีฬา และการ
จัดการนันทนาการ
- ควรเพิ่มรายวิชาด้านการทรัพยากรมนุษย์ทางกีฬา
และนันทนาการ และวิชาด้านการพัฒนาองค์กร
- ปรับแก้ไขคุณวุฒิทางการศึกษาผู้อาจารย์พิเศษให้
ถูกต้อง
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงส์
- ควรปรับการเขียนและแก้ไขคาผิดให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบรหัสหลักสูตรให้ถูกต้อง
- อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังการศึกษาควร
แตกต่างจากระดับปริญญาโท
- ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง
อาจารย์ ดร.วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์
- วิชาเลือกควรแบ่งเป็นกลุ่มวิชาการจัดการกีฬา
และการจัดการนันทนาการ และกาหนดรายวิชาของ
ทั้งสองกลุ่มให้เท่ากัน
- ควรปรับการเขียนและแก้ไขคาผิดให้ถูกต้อง
อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์ สมคะเน
- วิชาเลือกควรแบ่งเป็นกลุ่มวิชาการจัดการกีฬา
และการจัดการนันทนาการและเพิ่มรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการนันทนาการ

ดาเนินการตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดาเนินการตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดาเนินการตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดาเนินการตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดาเนินการตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เหตุผลในการไม่ปรับปรุง
แก้ไข
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (3.02 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)หลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจานวน 6องค์ประกอบมี
จ านวน 3องค์ ป ระกอบอยู่ ในระดั บ ดี (องค์ ป ระกอบที่ 2 องค์ ป ระกอบที่ 4และองค์ ป ระกอบที่ 6)มี จ านวน 1
องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 อยู่ในระดับน้อย(องค์ประกอบที่ 3)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ และมีร ะดับ คุณ ภาพอยู่ ในระดับ ดี (3.56 คะแนน) ตามเกณฑ์ การประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาระดั บ
หลั ก สู ต ร 6 องค์ ป ระกอบ (13 ตั ว บ่ งชี้ ) โดยองค์ ป ระกอบที่ 1 (ตั ว บ่ งชี้ ที่ 1.1)หลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 ) มีจานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4, 5) และมีจานวน 2
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3, 6)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ และมีร ะดับ คุณ ภาพอยู่ ในระดับ ดี (3.60 คะแนน) ตามเกณฑ์ การประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาระดั บ
หลั กสู ตร 6 องค์ป ระกอบ (13 ตัว บ่ งชี้) โดยองค์ ประกอบที่ 1 (ตั ว บ่ งชี้ที่ 1.1) หลั กสู ตรปรัช ญาดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่
ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4-5) มีจานวน 2
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 และ 6)
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่รายงานวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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...................................................................

ประธานกรรมการ

(................................................................)

...................................................................

กรรมการ

(................................................................)

...................................................................

กรรมการและเลขานุการ

(................................................................)

...................................................................
(................................................................

ผู้ประสานงาน
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพอยู่ ในระดั บ ดี (3.63 คะแนน) ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร 6
องค์ ป ระกอบ (13 ตัว บ่ งชี้ ) โดยมี จ านวน 1 องค์ ป ระกอบ อยู่ในระดับ ดี มาก (องค์ป ระกอบที่ 2) มี จานวน 2
องค์ ป ระกอบ อยู่ ในระดั บ ดี (องค์ ป ระกอบที่ 4-55) มี จ านวน 2 องค์ ป ระกอบ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(องค์ประกอบที่ 3 และ 6)
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. เพิ่มจานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ส่งเสริมเรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรรับตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

ผ่าน
5.00
3.00
3.75
3.50
3.00
3.63

ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

หมายเหตุ
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บทนา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ชื่อย่อ ปร.ด. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ)
ชื่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Sport and Leisure Management)
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25520091107861
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในศาสตร์แต่ละสาขาวิชาสามารถเป็นผู้นาทางการกีฬาและนันทนาการ
2. เพื่อให้นิสิตมีความสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการเข้ากับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้นิสิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการกีฬาและนันทนาการเป็นผู้และมี
ความรับผิดชอบในวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) (Ph.D.PSL_59_1.1_1-2)
ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมศักดิ์ เสนาคา

2

*อาจารย์ดร.อุษากร พันธุ์วานิช

3

*อาจารย์ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
(ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามมติสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558)

คุณวุฒิ(ทุกระดับ)
สาขาวิชา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา)
D.S.M. (Sport Management
กศ.บ. (พลศึกษา), 2522
กศ.ม. (พลศึกษา), 2528
D.S.M. (Sport Management)

ศป.บ.(นาฏศิลป์สากล),
ศศ.ม. (พลศึกษา)
ปร.ด. (การจัดการนันทนาการ
และการท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), เกียรตินิยม อันดับ 2
วท.ม. (การจัดการนันทนาการ)
ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว)

(Ph.D.PSL_58_1.1_3)
5

อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ศศ.บ. (พลศึกษา)
กจ.ม. (การจัดการ)
วท.ม. (นันทนาการ)
ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว)
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆกาหนดขึ้นทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กาหนดไว้
2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเ่ กณฑ์และมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้
3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม
จุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย
 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม
 สัมภาษณ์และจดบันทึก
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ผู้สอน
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
 นิสิต/ศิษย์เก่า
 ผู้ใช้บัณฑิต
 ศึกษาจากเอกสาร
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้(สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กันจานวนอย่างน้อย 3 คน
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบันมีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (ก)
1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรือ
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ข)
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ตากว่
่ ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยทีไ่ ม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผลการ
ดาเนินงาน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน
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ผลการ
ดาเนินงาน
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน
ผ่าน
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี
ผ่าน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
ผ่าน
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมาย
เหตุ สาหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8
12. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องดาเนินการทุกตัว
ผ่าน
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1กาหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์)
เกณฑ์การประเมิน
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน

ตัวตั้ง

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
ผลลัพธ์

คะแนน

องค์ประกอบที่2บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ระดับ
ปริญญาตรี)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

10.00

2.00

5.00

5.00

7.20

8.00

90.00

5.00

3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00

3.00
5.00
2.00

5.00
5.00

100.00
40.00

3.00
4.25
5.00
2.50

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.40
ประเด็นที่ 4.2.4จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
5.00
การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(เฉพาะปริญญาเอก)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จานวน ….. ตัวบ่งชี้)

5.00
5.00

68.00
100.00

5.00
5.00

4.00

4.00

3.00
3.00
3.00
100.00

3.00
3.00
3.00
5.00

3.00
ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้
คะแนน

3.00
46.75
13.00
3.63
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ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2

3

4

5

6

7

8
9

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตร
รายงานการประชุมที่แสดง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและ
การมีส่วนร่วมของอาจารย์
นันทนาการ มีส่วนร่วมในการประชุมทุกครั้งเพื่อ
ประจาหลักสูตร
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
(Ph.D.PSL_59_5.4_1)
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
รายละเอียดของหลักสูตร
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
กีฬาและนันทนาการ ได้รับการรับทราบจาก สกอ.
ตามแบบ มคอ. 2
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558โดยมีรายละเอียดของ
(Ph.D.PSL_59_5.4_2)
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
รายละเอียดของรายวิชา
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
กีฬาและนันทนาการมีรายละเอียดของรายวิชา ตาม
มคอ. 3
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน แบบ มคอ.3/มคอ.4 ใน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอบและ
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ ภาคเรียนที่ 1/2559 จานวน 7 วิชา
หลักฐานการเผยแพร่ในระบบ
ทุกรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2559 จานวน 2 วิชา ก่อนการเปิด
สนับสนุนกรอบมาตรฐาน
สอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
คุณวุฒิ
(Ph.D.PSL_59_5.4_3)
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
รายงานผลการดาเนินการ
และรายงานผลการดาเนินการของ
กีฬาและนันทนาการได้จัดทารายงานผลการ
ของรายวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
ดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน ตามแบบ มคอ. 5 ทุกรายวิชา
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
ภาคเรียนที่ 1/2559 จานวน 7 วิชา
(Ph.D.PSL_59_5.4_4)
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
ภาคเรียนที่ 2/2559 จานวน 2 วิชา ภายใน 30 วัน
รายวิชา
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2559 ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
รายงานผลการดาเนินการ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน กีฬาและนันทนาการ มีการจัดทารายงานผลการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
หลังปีการศึกษา
ดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน
7
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2559
(Ph.D.PSL_59_5.4_5)
มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
หลักฐานการทวนสอบผลการ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
กีฬาและนันทนาการ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้
เรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา
ของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(Ph.D.PSL_59_5.4_6)
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
รายงานการปรับปรุง
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล กีฬาและนันทนาการมีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
การจัดการเรียน
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
การสอน
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7ปีที่แล้ว
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
(Ph.D.PSL_59_5.4_7)
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
ไม่มีอาจารย์ใหม่
ไม่มี
เรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หลักฐานแสดงการพัฒนาทาง
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการได้รับการ
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00

ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)
พัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
(Ph.D.PSL_59_5.4_8)
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการ
หลักฐานแสดงผลประเมินพึง
จัดการกีฬาและนันทนาการหลักสูตรปรับปรุง 2556 พอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่
ความพึงพอใจของนักศึกษา
มีต่อคุณภาพหลักสูตร
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
(Ph.D.PSL_59_5.4_9)
มีคะแนนเฉลี่ย4.61 จากคะแนนเต็ม 5.00
11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
หลักฐานแสดงผลประเมินพึง
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
กีฬาและนันทนาการ มีผลประเมินความพึงพอใจ
พอใจของของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
คะแนนเต็ม 5.00
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ มีคะแนนเฉลี่ย
ต่อบัณฑิตใหม่
5.00 จากคะแนนเต็ม 5.00
(Ph.D.PSL_59_5.4_10)
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
10
จานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
10
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
100
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้มีค่าคะแนนเท่ากับ5
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
ประกอบ
ที่
1

คะแนน
ผ่าน

2

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

4

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

-

-

.......

5.00

ดีมาก

3.00

ปานกลาง

3.75

ดี

3.50

ดี

3.00

ปานกลาง

3.63

ดี

3.63

ดี

ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน

2
3

จานวน
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

3

(3.1,3.2,3.3
)

.......

-

-

(4.1,4.2,4.3
)

-

-

4

.......

.......

(5.1)

(5.2,5.3,5.4)

-

6

1

-

.......

รวม

13

7

4

5

3

.......

(2.1,2.2)

ผลการประเมิน

(6.1)

2
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น/จุดแข็ง
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

แนวทางเสริม
ควรพัฒนาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น และควรส่งเสริมให้ได้รับ
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมี
มีผลงานวิจยั บทความวิชาการและตาราอย่างต่อเนื่อง
ผลงานวิจัยบทความวิชาการ ที่ตีพมิ พ์ในวารสารและการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
รวมทั้งทาความร่วมมือนในการผลิตตารากับสานักพิมพ์ต่างๆ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1.การตีพิมพ์บทความวิจยั และบทความวิชาการในวารสาร
ควรส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจยั และบทความวิชาการใน
ระดับนานาชาติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
วารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ ควรพัฒนาบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
ได้รับการอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น และตีพิมพ์ผลงานใน
และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
วารสารที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อจะ
ได้รับการอ้างอิง
มากขึ้น
3. การตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสติ ระดับปริญญาเอกใน
อาจารย์ที่ปรึกษาควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสติ ตีพิมพ์บทความ
วารสารระดับนานาชาติและการนาเสนผลงานวิจัย
วิจัยในวารสารระดับนานาชาติและการนา
ในการประชุมระดับนานาชาติ
เสนผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น

กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อที่จะ
สามารถนาไปขอตาแหน่งทางวิชาการได้ต่อไป
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ภาคผนวก Common DataSet
ลาดับ

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

หมาย
เหตุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
8
คน
2
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
2
คน
3
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต
5
คะแนน
4
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมิน
100
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คน
6
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด
คน
7
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ
8
ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนน
เทียบคะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท)ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
9
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10
จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11
จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
12
จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
13
จานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภา
ชิ้น
อนุมัติตามประกาศก.พ.อ. (0.40)
14
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
ชิ้น
กลุ่มที่ 2 (0.60)
16
จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศก.พ.อ.(0.80)
17
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
ชิ้น
กลุ่มที่ 1 (0.80)
18
จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
20
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ชิ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
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ลาดับ

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

24
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
25
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
26
ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
27
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก)ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
28
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
8
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
1
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
30
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
31
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีไ่ ม่มีอยู่ในฐานข้อมูลแต่
ชิ้น
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านีต้ ามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
32
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33
บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
5
ชิ้น
34
บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล
ชิ้น
ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
35
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
5
ชิ้น
36
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
7.2
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
39
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ชิ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
41
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
ชิ้น
42
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
43
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน / นานาชาติ(1.00)
ชิ้น
44
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
45
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
5
คน
47
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5
คน
48
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
100
ร้อยละ
49
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบคะแนน
5
คะแนน

หมาย
เหตุ
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เต็ม 5 คะแนน
ลาดับ
50
51
52

53
54
55
56
57
58
61
59
60
62
63
64
65
66
67

ผลการ
ดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
2
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
40
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการคะแนน
2
เต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
1
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
4
กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
รายการ

หน่วย
คน
ร้อยละ
คะแนน

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

หมาย
เหตุ

86
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
ลาดับ
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

หมาย
เหตุ

จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
ชิ้น
จานวนผลงานวิจัยทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ (1.00)
ชิ้น
จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ชิ้น
ทะเบียน (1.00)
จานวนตาราทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
1
ชิ้น
จานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
ชิ้น
จานวนตาราทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
ชิ้น
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
ชิ้น
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
3.4
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ชิ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
5
ชิ้น
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
5
คน
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1
ชิ้น/คน

87

กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการคณะพลศึกษา
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์
08.30 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดย ประธานคณะกรรมการหลักสูตรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
09.00 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดาเนินการประเมินจากรายงานการประเมิน
ตนเองและเอกสารประกอบ องค์ประกอบที่ 1 - 2
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
10.45 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดาเนินการประเมินจากรายงานการประเมิน
ตนเองและเอกสารประกอบ องค์ประกอบที่ 3 – 4
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.40 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดาเนินการประเมินจากรายงานการประเมิน
ตนเองและเอกสารประกอบ องค์ประกอบที่ 5 - 6
14.40 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
15.00 – 15.30 น. สัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์
15.30 – 16.00 น. รายงานสรุปผลการประเมิน
16.00 – 16.30 น. นาเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Emai:

นายวิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
Mr. Wipongchai Rongkhankaew
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
081-648-9004
Wipongchai@yahoo.com Wipongchai@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ศศ.บ.
สารสนเทศศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2545
วท.ม.
การจัดการนันทนาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
ปร.ด.
การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557
ความเชี่ยวชาญ
นันทนาการชุมชน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนันทนาการ, สิ่งอานวยความสะดวกทาง
นันทนาการ, สารสนเทศศึกษา
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการเรียนด้วยวีดิทัศน์บน
อินเตอร์เน็ต. วารสารคณะพลศึกษา. 20(2): 43-52.
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2559). ผลของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เวลาว่างของ
เด็กในชุมชน. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 262-273.
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา.
วารสารคณะพลศึกษา. 18(1): 256-267.
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2557). การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานศูนย์นันทนาการสาหรับเด็กในสถานสงเคราะห์.
วารสารคณะพลศึกษา. 17(2): 174-185.
2. ตารา/หนังสือ
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2557). นันทนาการและการบริการชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2556). นันทนาการและการบริการชุมชน. กรุงเทพฯ: คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ.
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3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
PSL746
SPECIAL TOPICS IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT
PSL722
SEMINAR TREND AND ISSUES IN LEISURE MANAGEMENT
PSL 529 SPECIAL TOPICS IN SPORT MANAGEMENT
PER212
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR RECREATION
PER421
AREAS AND RECREATIONAL FACILITIES
PER214
COMMUNITY RECREATION
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
พึงพอใจจากการเรียนด้วยวีดิทัศน์บน
อินเตอร์เน็ต
ผลของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง
เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เวลาว่างของเด็ก
ในชุมชน.
การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา
การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานศูนย์
นันทนาการสาหรับเด็กในสถานสงเคราะห์
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการเรียน
การสอนในสาขาวิชาผู้นานันทนาการ
ผลของการใช้โปรแกรมให้ความรู้ทางด้าน
พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีผลต่อสมรรถภาพ
ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัด
สว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล)
การพัฒนารูปแบบเว็บเพจสารสนเทศด้าน
นันทนาการชุมชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การศึกษาผลของรูปแบบกิจกรรมค่ายพักแรม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
ในสถานสงเคราะห์

ระบุสถานภาพ
ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รับทุน
ผู้ร่วมโครงการ)
งบประมาณเงินรายได้
2559
หัวหน้าโครงการ
คณะพลศึกษา
งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา

2558

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา
งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา
งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา
งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา

2557

หัวหน้าโครงการ

2556

หัวหน้าโครงการ

2555

หัวหน้าโครงการ

2555

ผู้ร่วมโครงการ

2553

หัวหน้าโครงการ

2551

หัวหน้าโครงการ

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา
งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายถนอมศักดิ์ เสนาคา
Mr.Thanomsak Senakam
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
081-819-2587
Tanormsakse@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2536
วท.ม.
เวชศาสตร์การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541
D.S.M.
Sport Management
United States Sports Academy, USA 2551
ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์การกีฬา, เวชศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ถนอมศักดิ์ เสนาคา. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การพยากรณ์สมรรถนะของการพายเรือมังกรประเภท
สปริ๊นท์ ระยะ 500 เมตร ในนักเรียนพายเรือเพศหญิง. วารสารคณะพลศึกษา. 18(1): 69-78.
สมพล ศรีส ดใส, ถนอมศักดิ์ เสนาคา, และอุษากร พันธุ์วานิช. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒ นา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ: วารสารคณะพลศึกษา. 20(2): 23-34
สมภพ ห่ ว งทอง, ถนอมศักดิ์ เสนาคา, และ รัช นี ขวัญ บุญ จัน . (2559, มกราคม-มิถุน ายน). การพั ฒ นา
รูปแบบการตลาดของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 283297.
สุนันทา ศรีศิริ, ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล, ถนอมศักดิ์ เสนาคา, สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์, อุษากร พันธุ์วานิช, และ
จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การประเมินความต้องการจาเป็นด้านการ
จัดการศึกษาของหลั กสู ตรศิล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ตและหลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณ ทิต สาขาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มศว. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 53-66.
Tanomsak Sanakom. (2014, July-December). Changes in Functions and Plasma Aldosterone
After High-intensity and Steady-State Exercises. Physical Education Journal. 17(2):
74-89.
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2. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PSL 513
PSL 702
PSL 746

ชื่อรายวิชา
Sport and Leisure Organization and Human Resource Management
Strategic Management in Sport and Leisure
Special Topics in Sport and Leisure Management

3. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การประเมินความต้องการจาเป็นด้านการจัด
เงินรายได้คณะพลศึกษา
การศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ผู้ร่วม
โครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Emai:

นายสราวุธ ชัยวิชิต
Mr.Saravudh Chaivichit
อาจารย์
ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
0815-566-684
saravudh.chai@gmail.com, saravudh@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ศศ.บ.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
กจ.ม
การจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2550
วท.ม.
นันทนาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552
ปร.ด.
การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2557
ความเชี่ยวชาญ
นันทนาการ, การจัดการ, พลศึกษา
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สราวุธ ชัยวิชิต . (2557, กรกฎาคม-ธัน วาคม). การพัฒ นาเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นานันทนาการ.
วารสารคณะพลศึกษา. 17(2): 87-97.
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, อนงค์ หาญสกุล, ประสิทธิ์ ปีปทุม , วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว , สราวุธ ชัยวิชิต , จีรนันท์
เจริญชัยภินันท์, ลักษมี ฉิมวงษ์, และปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). ผลของการ
ใช้โปรแกรมให้ ความรู้ทางด้านพลศึกษา สุ ขศึกษา สันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีผลต่อ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกุล). วารสาร
คณะพลศึกษา. 16(2): 63–75.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
สราวุธ ชัยวิชิต. (2559, พฤษภาคม). ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ปีการศึกษา 2558. ในเสนอในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา Well Being in 21st Century
สุขภาวะองค์รวมในศตวรรษที่ 21. 14 พฤษภาคม 2559. หน้า 206-215.
สราวุ ธ ชั ย วิ ชิ ต . (2560, กรกฎาคม). รู ป แบบการเข้ า ร่ ว มการใช้ เวลาว่ า งของเจเนอเรชั่ น ต่ างๆ ในจั งหวั ด
นครนายก. นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสุขภาพและ
กีฬา. 7 กรกฎาคม 2560. หน้า 115-128.

94
3. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
PSL 722 Seminar in Trend and Issues in Leisure Management
PSL 511 Sport and Leisure Management
PSL 514 Strategic Marketing in Sport and Leisure
PSL 529 Special Topics in Sport Management
PER 321 Recreation Management
PER 315 Recreation Program
PER 211 Psychology for Recreation
PER 213 Recreation Activity and Leisure Time Using
PER 112 Physical Activities for Health in Recreation
4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของ
เจเนอเรชั่นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลของการใช้โปรแกรมให้ความรู้ทางด้าน
พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีผลต่อสมรรถภาพ
ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัด
สว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล)

ระบุสถานภาพ
ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รับทุน
ผู้ร่วมโครงการ)
งบประมาณเงินรายได้
2553
หัวหน้าโครงการ
คณะพลศึกษา
งบประมาณเงินรายได้
2555
ผู้ร่วมโครงการ
คณะพลศึกษา
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นายภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
Mr.Parkpoom Ratanarojanakool
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
089-166-5366
parkpoom@g.swu.ac.th, pweparkpoom@yahoo.com

คุณวุฒิ สาขา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
กศ.บ.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สาเร็จ
2525
2528
2555

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการทางการกีฬา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อัม ริน ทร์ หั ต ถกิ จ , และ ภาคภู มิ รั ตนโรจนากุ ล . (2560, มกราคม–เมษายน). ปั จจัย ในการเข้าร่ว มกิจ กรรม
นันทนาการประเภทการท่องเที่ยวของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร. วารสารวิชาการ
สถาบันการพลศึกษา, 9(1): 133-144.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
พุทธิชัย จันทร์สวัสดิ์, และ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล. (2559). ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเทนนิสที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
2559 “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้ ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 31 สิงหาคม 2559.
หน้า 216-229.
ภู มิน าถ สี แ ล, และ ภาคภู มิ รั ต นโรจนากุล . (2559). การสร้างแบบทดสอบทั ก ษะกี ฬ าเซปั ค ตะกร้อ ส าหรับ
นักศึกษาชาย สถาบันการพลศึ กษาวิทยาเขตภาคเหนือ. ในการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดั บ ชาติ 2559 “การวิ จั ย รั บ ใช้ ชุ ม ชนสร้ างสั งคมฐานความรู้ ” ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ธนบุ รี, 31
สิงหาคม 2559. หน้า 336-343.
กาพล ชาดา, ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล และ แอน มหาคีตะ. (2559). ผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกายของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (SWURES9-107). ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “มศว วิจัย”ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559, หน้า
739-748.
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3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
PSL503 SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT II
PSL515 SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT II
PSL703 SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT
PSL711 SEMINAR IN SPORT MANAGEMENT RESEARCH
PSL721 SEMINAR IN LEISURE MANAGEMENT RESEARCH
PPE304 INNOVATION AND RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION
PEG502 INNOVATION DEVELOPMENT IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION
PEG522 INFORMATION AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR PHYSICAL EDUCATION
PEG637 INDEPENDENT STUDY
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การประเมินความต้องการจาเป็นด้านการจัด
การศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แหล่งทุน
เงินรายได้
คณะพลศึกษา

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้าโครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
ผู้ร่วมโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวสุปราณี ขวัญบุญจันทร์
Miss Supranee Kwanboonchan
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
081-686-3940
supraneekw@g.swu.ac.th, supraneek2504@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
กศ.บ.
พลศึกษา
M.A.
Physical Education
Ed.D.
Curriculum and Supervision
ปร.ด.
การบริหารการศึกษา

สถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ
Centro Escolar University, Philippines
Centro Escolar University, Philippines
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ปีที่สาเร็จ
2526
2528
2530
2557

ความเชี่ยวชาญ
1. ด้านการพลศึกษา
2. ด้านการฝึกสอนกีฬา
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ธงชาติ พู่เจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, สาธิน ประจันบาน, และ นพรัตน์ พบลาภ. (2559, มกราคม-มิถุนายน).
การพัฒนากลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 152-166.
เกษมสันต์ พานิชเจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, อนันต์ มาลารัตน์, และวาสนา คุณาอภิสิทธิ์. (2558, กันยายนธัน วาคม). การพั ฒ นารู ป แบบการประเมิ น ผลตามสภาพจริงในการจั ดการเรียนรู้พ ลศึ ก ษาส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์. 26(3): 114-126.
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นานิสิตคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 18(1). 155-169.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
เกษมสั น ต์ พานิ ช เจริญ , สุ ป ราณี วิ์ ขวัญ บุ ญ จันทร์ , และ อนัน ต์ มาลารัตน์ . (2558, มกราคม-มิถุน ายน). การ
ประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 10(2):
7-17.
3. ตารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PEG831
PEG849
PEG637
PEG503
PEG831

ชือ่ รายวิชา
SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN ADMINISTRATION
IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
INDEPENDENT STUDY
INDEPENDENT STUDY
SEMINAR ON PARADIGMS IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION
SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN ADMINISTRATION
IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นา
นิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

แหล่งทุน
เงินรายได้
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ
ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน (หัวหน้าโครงการ/ผู้
ร่วมโครงการ)
2556
หัวหน้าโครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวสุนันทา ศรีศิริ
Miss Sununta Srisiri
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
08-3293-4358
sununts@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
วท.บ.
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ม.
ประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส.ม.
สาธารณสุขศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.S.M.
Sport Management
The United States Sports Academy, USA

ปีที่สาเร็จ
2538
2541
2553
2551

ความเชี่ยวชาญ
- สาขาสังคมวิทยา (เน้นเรื่อง เด็กนักเรียน สตรีและผู้สูงอายุ)
- สาขาสุขศึกษา (เน้นเรื่องสุขภาพจิต ทักษะชีวิต การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน)
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุนันทา ศรีศิริ, และคณะ. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การประเมินความต้องการจาเป็นด้านการจัดการ ศึกษาของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
คณะพลศึกษา มศว. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 53-66.
อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, และ อนันต์ มาลารัตน์. (2558, ตุลาคม-ธันวาคม).
การพัฒนาตัวชี้วัดความฉลาดทางสุขภาพด้านเพศสาหรับวัยรุ่นตอนต้น. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 15(4):
609- 621.
สุนันทา ศรีศิริ, และ กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน. (2557, มกราคม-มิถุนายน). ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 333–346.
สุนันทา ศรีศิริ. (2556, ธันวาคม). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถภาพแห่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร. วารสารคณะ
พลศึกษา. 15(ฉบับพิเศษ): 308-315.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Sununta Srisiri. (2016). The Love-kindness Meditation and Solution of Human Trafficking in
Adolescences: A Systematic Review. Proceeding The International Conference “Human
Trafficking/Trade in Buddhist Perspective: Ethical Problems and Solutions according to
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the Buddhist Teachings” Hosted by National Office of Buddhism and the World Buddhist
University at Buddhamonthon NakhonPathom, Thailand, July 16, 2016. Page 9.1-9.16.
Sununta Srisiri. (2016). Comparison of Opinions towards Employer Expectation and Actual
Situation on Performance in M.A. and Ph.D. (Sport and Recreation Management)
Students of Srinakharinwirot University, Thailand. Proceeding 2nd International
Conference on Physical Education, Health and Sport Hosted by ASEAN Council Physical
Education and Sport at Cagayan De Oro City, Philippine, September 2-5, 2016 Page 41.141.10.
สุนันทา ศรีศิริ. (2557). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของคณะพลศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ เผยแพร่ใน Proceeding การประชุ ม
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 8 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557. หน้า 731-741.
อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, และ อนันต์ มาลารัตน์. (2557). สุขภาพทางเพศของ
วัยรุ่นตอนต้นในบริบทสังคมไทย:สถานภาพและเครื่องมือวัดสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น. เผยแพร่
ใน Proceeding การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้ง
ที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย, วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ. หน้า 108-114.
3. ตารา/หนังสือ
สุนันทา ศรีศิริ. (2559). หนังสือสุขภาพจิต. ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PEI103
PEC302
PEC401
PEG701
PEH311
PHE213
PHE301
PSL501
PSL502
PSL503
PSL515
PSL701
PSL703

ชื่อรายวิชา
ENGLISH FOR HEALTH AND PHYSICAL EDUCATIONAL PROFESSIONAL
PROFESSIONAL ENGLISH II
PROFESSIONAL ENGLISH III
ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL
EDUCATION
MENTAL HEALTH AND HEALTH COUNSELING
MENTAL HEALTH
LIFE SAFETY
RESEARCH METHODOLOGY IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT
STATISTICAL ANALYSIS IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT
SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT I
SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT II
RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICAL ANALYSIS IN SPORT AND LEISURE
MANAGEMENT
SEMINAR TREAN AND ISSUED IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ปีงบประมา ระบุสถานภาพ
ณ
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รับทุน ผูร้ ่วมโครงการ)

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การประเมินความต้องการจาเป็นด้านการจัด
การศึกษาของลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2559)
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ(2557)

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากงบประมาณรายได้
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2558

หัวหน้าโครงการ

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากงบประมาณรายได้
คณะพลศึกษา หาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากเงินรายได้คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2556

หัวหน้าโครงการ

2556

หัวหน้าโครงการ

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (2557)
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Emai:

นางสาวสุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์
Miss Sumonratree Nimnatipun
อาจารย์
ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
081-899-2123
dr.sumonratee@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
ศป.บ.
นาฏศิลป์สากล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541
ศศ.ม.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2545
ปร.ด.
การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2552
ความเชี่ยวชาญ
การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว, นาฏศิลป์สากล
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ถิรพร แสงพิรุณ , และ สุ มนรตี นิ่มเนติพัน ธ์ . (2559, มีนาคม-เมษายน). แนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิง
ชนบทอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองรางจระเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 35(2): 336-344.
สุนันทา ศรีศิริ, ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล, ถนอมศักดิ์ เสนาคา, สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์, อุษากร พันธุ์วานิช, และจักร
พงษ์ ธรรมพงษ์บวร. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การประเมินความต้องการจาเป็นด้านการจัดการศึกษา
ของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ทิ ต สาขาการจั ด การกี ฬ าและ
นันทนาการ คณะพลศึกษา มศว. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 53-66.
สุมนรตรี นิ่ มเนติพันธ์ . (2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒ นาการกระบวนการเรียนการสอนวิชาการละเล่ น
พื้นเมือง. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 274-282.
สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์. (2559, มกราคม-เมษายน). สภาพความต้องการกิกจรรมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองชัยนาท. วารสารพยาบาลทหารบก. 17(1): 63-69.
2. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PSL 703
PSL 721
PSL 503
PSL 515
PER 113

ชื่อรายวิชา
Seminar in Sport and Leisure Management
Seminar in Leisure Management Research
Seminar in Sport and Leisure Management I
Seminar in Sport and Leisure Management II
Folk Activities
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รหัสวิชา
PER 312
PER 314
PER 322

ชื่อรายวิชา
Communication Techniques For Recreation Effectiveness
Performing Art and Music in Recreation
Recreation Tourism

3. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การประเมินความต้องการจาเป็นด้านการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต สาขาการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
การพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน
วิชาการละเล่นพื้นเมือง
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชา
วนก345 นาฏศิลป์ไทยสาหรับนิสิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เงินรายได้
คณะพลศึกษา

2558

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)
ผู้ร่วมโครงการ

เงินรายได้
คณะพลศึกษา
เงินรายได้
คณะพลศึกษา

2558

หัวหน้าโครงการ

2554

หัวหน้าโครงการ

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาวแอน มหาคีตะ
MISS ANN MAHAKEETA
อาจารย์
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
086-9020802
ann_sat@hotmail.com, ann@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542
กศ.ม.
พลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544
ปร.ด.
การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557
ความเชี่ยวชาญ
สาขาพลศึกษา, สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, กีฬาคนพิการ, การสอนพลศึกษาสาหรับคนพิการ, กรีฑา และ
การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, แอน มหาคีตะ, ไพญาดา สังข์ทอง, และลักษมี ฉิมวงษ์. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ความ
ต้องการและความคาดหวังในการเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 194–208.
แอน มหาคีตะ. (2560, กันยายน-ธันวาคม). การเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนกีฬาคน
พิการที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสิงคโปร์. วารสารวิชาการสถาบัน
การพลศึกษา. 9(3): 213-228.
แอน มหาคีตะ, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, ไพญาดา สังข์ทอง, และธนัช ยอดดาเนิน. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม).
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าทาในการสถานประกอบการออกกาลังกายตามทัศนะ
ของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกกาลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารคณะพลศึกษา. 16(2): 7678.
แอน มหาคีต ะ. (2557, มกราคม-มิถุน ายน). รูปแบบการบริห ารจัดการองค์กรกีฬ าคนพิการในประเทศไทย.
วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 163-175.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ตารา/หนังสือ
-
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
PE432
PPE304
PE312
PE435
PE213
HE318
PE391
PEP301
PPE202
PET151
PET152
PES431
PEC302
PSL525

ชื่อรายวิชา
MASS COMMUNICATION IN SPORTS
SPORT SOCIETY AND CULTURE
SPORTS IN THE SOCIETY AND CULTURE
FITNESS AND AGING
ENGLISH FOR PHYSICAL EDUCATION PROFESSION
ENGLISH FOR PROFESSIONAL HEALTH EDUCATION I
TRACK AND FIELD COACHING AND OFFICIATING
ATHLETICS COACHING AND TECHNICAL OFFICIATIN
MORALS AND ETHICS FOR PHYSICAL EDUCAITION TEACHERS
ATHLETICS 1
ATHLETICS 2
SPORT COMPETITION MANAGEMENT
PROFESSIONAL ENGLISH II
SPORT MANAGEMENT FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสิน
กรีฑาตามทัศนะของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ผู้ควบคุมทีม และนักกรีฑาในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้า
ทางานในสถานประกอบการออกกาลังกายตามทัศนะ
ของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกกาลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร
ความมีน้าใจนักกีฬาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิ
โรฒ
ความต้องการและความคาดหวังในการเรียนวิชากิจกรรม
พลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของนักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียน
พาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสิงคโปร์

ระบุสถานภาพ
ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
(หัวหน้าโครงการ/
ที่ได้รับทุน
ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพลศึกษา 95,700 ผู้ร่วมโครงการ

คณะพลศึกษา

69,750

หัวหน้าโครงการ

คณะพลศึกษา

79,050

ผู้ร่วมโครงการ

คณะพลศึกษา

70,202

ผู้ร่วมโครงการ

สมาคมคน
พิการแห่ง
ประเทศไทย

120,000

หัวหน้าโครงการ
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2556
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561

สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันนั้น เกิดตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน
เกิดการเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558 รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นพัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” ที่มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนา
ทั ก ษะและอาชี พ เป็ น ประเด็ น ที่ ส าคั ญ เพื่ อ รองรั บ พลวั ต ของโลกในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์
“National Brain Power Development” เพื่อพัฒนาและยกระดับแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงที่ชัดเจน ซึ่ง
จะเป็นองค์ประกอบสาคัญของการยกระดับผลิตภาพของประเทศ ประกอบกับ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒ นาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสาคัญในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับพร้อมทั้งมุ่งพัฒนา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของ
ภู มิ ภ าค การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมการกี ฬ า และการพั ฒ นาการกี ฬ าเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและ
นันทนาการ รวมทั้งแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่
1 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) ก็มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการกีฬาและ
นันทนาการให้ มีมาตรฐานเพื่อการพัฒ นาวิชาชีพทางด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการอย่างยั่งยืน จากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านกีฬาและ
นันทนาการ ทาให้ประเทศไทยมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางการกีฬาและนันทนาการที่มีทั้งความสามารถ ความ
รอบรู้และสามารถออกไปรับใช้สังคมและสอดคล้องกับความจาเป็นในปัจจุบันที่สังคมต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ มีคุณวุฒิ ที่เพิ่มสูงขึ้น และตอบสนองความต้องการของสโมสร
สมาคมกีฬาต่างๆ และองค์กรและหน่วยงานบริการนันทนาการและการใช้เวลาว่างในประเทศไทย การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จึงต้องพัฒนาหลักสูตรให้สมารถผลิตผู้เชี่ยวชาญ ผู้นาทางวิชาการ ในสาขา
ของการจัดการกีฬาและนันทนาการสู่สังคมที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของเศ
ราฐกิจ สังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะมีจรรยาบรรณ มีวุฒิภาวะ สามารถจัดระบบการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีเครือข่า ย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

108
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556
1.หมวดวิชาแกน
7
2.หมวดวิชาบังคับ
6
3.หมวดวิชาเลือก
6
4.ปริญญานิพนธ์
36
หน่วยกิตรวม
55
รายละเอียดการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ 2556
1. การจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
อ. ดร.อุษากร พันธุ์วานิช
อ.ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 ท่าน
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
อ. ดร.อุษากร พันธุ์วานิช
อ.ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
7
4
6
36
53

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

1. การจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต
รศ. ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
รศ. ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
ผศ. ดร.สุนันทา ศรีศิริ
อ. ดร.แอน มหาคีตะ
อ.ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
ปรัชญา
ปรัชญา
การจัดการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาคุณภาพ การจัดการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ในศาสตร์แต่ละสาขาวิชา สามารถ
1. มีความรู้ในศาสตร์แต่ละสาขาวิชา สามารถเป็น
เป็นผู้นาทางการกีฬาและนันทนาการ
ผู้นาทางการกีฬาและนันทนาการ
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ 2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์
ความรู้ทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการเข้า ความรู้ทางการกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยงและ
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและ
บูรณาการเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
3. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ใน งานวิจัยและ
3. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนา
พัฒนานวัตกรรมการจัดการกีฬาและ
นวัตกรรมทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ
นันทนาการ เป็ นผู้และมีความรับผิดชอบใน
เป็นผู้และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรม
วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งพัฒนา และจริยธรรม รวมทั้ง พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ
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โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 55 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1.หมวดวิชาแกน 7
2.หมวดวิชาบังคับ 6
3.หมวดวิชาเลือก 6
4.ปริญญานิพนธ์ 36
หน่วยกิตรวม 55
หมวดวิชาแกน
พกน701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์
ทางสถิติขัน้ สูงทางการกีฬาและนันทนาการ
3(3-0-6)
พกน702 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา
และนันทนาการ 3(3-0-6)
พกน703 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและ
นันทนาการ 1(0-2-1)
หมวดวิชาบังคับ มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
- การจัดการทางการกีฬา
(Sport Management)
- การจัดการนันทนาการ
(LeisureManagement)
หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้นิสติ ลงทะเบียน
รายวิชาตามกลุ่มวิชา กลุ่มใดกลุม่ หนึ่งจานวน 6
หน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ จากกลุม่ วิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการจัดการทางการกีฬา
พกน711 สัมมนาการวิจัยทางการจัดการ
ทางการกีฬา 3(2-2-5)
พกน712 สัมมนาแนวโน้มและประเด็นทางการ
จัดการทางการกีฬา 3(1-4-4)
กลุ่มวิชาการจัดการนันทนาการ
พกน721 สัมมนาการวิจัยทางการจัดการทาง
นันทนาการ 3(2-2-5)
พกน722 สัมมนาแนวโน้มและประเด็น
ทางการจัดการทางการกีฬา 3(1-4-4)
หมวดวิชาเลือก
นิสิตปริญญาเอกทุกกลุ่มวิชาต้องเลือกเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือรายวิชาในหมวด
วิชาเอกอื่นๆ หรือหลักสูตรอื่นๆ ภายในคณะ
พลศึกษา
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการ

โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 58 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
1.หมวดวิชาแกน 7
2.หมวดวิชาบังคับ 4
3.หมวดวิชาเลือก 6
4.ปริญญานิพนธ์ 36
หน่วยกิตรวม 53
หมวดวิชาแกน
พกน701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทาง
สถิติทางการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6)
พกน703 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(3-0-6)
พกน703 สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
หมวดวิชาบังคับ มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
- การจัดการทางการกีฬา (Sport
Management)
- การจัดการนันทนาการ (Leisure
Management)
หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้นิสติ ลงทะเบียน
รายวิชาตามกลุ่มวิชา กลุ่มใดกลุม่ หนึ่งจานวน 4
หน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการจัดการกีฬา
พกน711 สัมมนาวิจยั การจัดการกีฬา 2(1-2-3)
พกน712 แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการ
กีฬา 2(2-0-4)
กลุ่มวิชาการจัดการนันทนาการ
พกน721 สัมมนาวิจยั การจัดการทางนันทนาการ
2(1-2-3)
พกน722 แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการ
นันทนาการ 2(2-0-4)
หมวดวิชาเลือก
นิสิตปริญญาเอกทุกกลุ่มวิชาต้องเลือกเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือรายวิชาในหมวด
วิชาเอกอื่นๆ หรือหลักสูตรอื่น ๆภายในคณะพล
ศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีคาแนะนา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ฯดังรายวิชาต่อไปนี้

หมายเหตุ

ปรับปรุงชื่อวิชา
พกน712
พกน722

รายวิชาที่ปรับ
ออกจาก
หลักสูตรเดิม
พกน735
พกน740
พกน742
พกน744
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บริหารหลักสูตร ฯดังรายวิชาต่อไปนี้
- พกน731 ธุรกิจกีฬา 3(3-0-6)
- พกน732 โครงสร้างและหน้าที่ของ
องค์กรกีฬาอาชีพและกีฬาสมัครเล่น 3(3-0-6)
- พกน733 การจัดการการเงินทางการกีฬา
3(3-0-6)
- พกน734 การตลาดและการให้การสนับสนุน
ทางการกีฬา 3(3-0-6)
พกน735 การจัดการทางด้านสุขภาพและฟิตเนส
3(3-0-6)
พกน736 การวิจัยการตลาดทางการกีฬา 3(3-0-6)
พกน737 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3(3-0-6)
พกน738 กลยุทธ์และการจัดการสือ่ สารทางการ
กีฬา 3(3-0-6)
พกน739 การวิจัยเชิงคุณภาพทางกีฬาและ
นันทนาการ 3(3-0-6)
พกน740 การตลาดทางนันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3(3-0-6)
พกน741 เศรษฐศาสตร์นันทนาการ 3(3-0-6)
พกน742 นันทนาการเพื่อพัฒนาสังคม 3(3-0-6)
พกน743 การเป็นผู้ประกอบการทางการบริการ
นันทนาการ 3(3-0-6)
พกน744 การจัดโปรแกรมนันทนาการ
การผจญภัยกลางแจ้ง 3(3-0-6)
พกน745 นโยบายทางการกีฬาและนันทนาการ
อาเซียน 3(3-0-6)
พกน746 หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ 3(0-6-3)
พกน 702 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา
และนันทนาการ 3(3-0-6)
บูรณาการแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ปรัชญาการ
จัดการทางการกีฬาและนันทนาการ ในประเด็น
ที่น่าสนใจ ตรวจสอบกระแสโลกาภิวัตน์เกี่ยว
สภาวะแวดล้อมทั้ง ภายนอกและภายในอย่าง
ละเอียด ที่เกี่ยวข้องทางการกีฬาและนันทนาการ
เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบและ
นาไปสู่การเขียนแผนเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา
และนันนทนาการ
พกน 711 สัมมนาการวิจัยทางการจัดการ
ทางการกีฬา 3(2-2-5)
การสัมมนา สังเคราะห์งานวิจยั สาขาการจัดการ
ทางการกีฬา ค้นพบประเด็นปัญหาในปัจจุบันที่
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พกน745

พกน731 การจัดการการเงินทางการกีฬา3(2-2-5)
พกน732 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรกีฬา
อาชีพและกีฬาสมัครเล่น 3(2-2-5)
พกน733 การตลาดและการให้การสนับสนุน
ทางการกีฬา 3(2-2-5)
พกน734 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3(2-2-5)
พกน735 เศรษฐศาสตร์นันทนาการ 3(2-2-5)
พกน736 การจัดการการเงินทางนันทนาการ
3(2-2-5)
พกน737 การเป็นผู้ประกอบการทางการบริการ
นันทนาการ 3(2-2-5)
พกน738 การตลาดและการให้การสนับสนุนทาง
นันทนาการ 3(2-2-5)
พกน739 การวิจัยการตลาดทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5)
พกน740 กลยุทธ์และการจัดการสือ่ สารทางการ
กีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5)
พกน741 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการกีฬา
และนันทนาการ 3(2-2-5)
พกน742 การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ทางกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5)
พกน743 หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5)
พกน744 กระบวนทัศน์การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
พกน702 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(3-0-6)
บูรณาการแนวคิด หลักการ ทฤษฎี การจัดการ
ทางการกีฬาและนันทนาการ ในประเด็นที่
น่าสนใจ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้ง ภายนอก
และภายในอย่างละเอียด ที่เกี่ยวข้องทางการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดความคิด
รวบยอดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาและอภิปราย
แผนเชิงกลยุทธ์ทางการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ
พกน711 สัมมนาวิจยั การจัดการการกีฬา 2(1-23) การสัมมนา สังเคราะห์งานวิจัยสาขาการ
จัดการทางการกีฬา ค้นพบประเด็นปัญหาใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการทางการ

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุงชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการทางการกีฬา เน้น
ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การแสวงหา
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ศึกษา
กระบวนการจัดสัมมนาระดับชาติ
พกน 721 สัมมนาการวิจัยทางการจัดการทาง
นันทนาการ 3(2-2-5)
การสัมมนา สังเคราะห์งานวิจยั สาขาการจัดการ
ทางนันทนาการค้นพบประเด็นปัญหาในปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการทางนันทนาการ
เน้นความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา การแสวงหา
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ศึกษา
กระบวนการจัดสัมมนาระดับชาติ
พกน734 การตลาดและการให้การสนับสนุน
ทางการกีฬา 3(2-2-5)
ศึกษาทฤษฎีการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์
ลิขสิทธิ์ การจัดตัง้ หน่วยงานเพื่อบริหารสิทธิ
ประโยชน์ ศึกษาแหล่งรายได้และกระบวนการ
งบประมาณสาหรับหน่วยงานการกีฬา การระดม
ทุน การวิเคราะห์ทางการเงิน และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการงบประมาณการเงิน
วิธีการและการจัดระบบการจัดหารายได้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของบริบท
ขององค์กรกีฬา แนวทางในการเพิ่มรายได้ การ
เขียนแผนการการส่งเสริมการตลาด แบบเสนอ
ขอสิทธิประโยชน์ และข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นใน
การเขียนแผนการตลาดสาหรับองค์การกีฬา
พกน741 เศรษฐศาสตร์นันทนาการ 3(2-2-5)
การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานบริการนันทนาการและธุรกิจนันทนาการ
การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
นโยบายรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจที่มีต่องาน
บริการนันทนาการและธุรกิจนันทนาการ การ
วางแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึน้ กรณีศึกษา
ของการประยุกต์เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจ
นันทนาการ
พกน738 กลยุทธ์และการจัดการสือ่ สารทางการ
กีฬา 3(2-2-5)
ศึกษาหลักการสื่อความหมาย บทบาทของการ
จัดการสื่อสารการกีฬา กระบวนการวางแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ การจัดทา
แผนงานโครงการ แผนปฏิบตั ิการ ปัจจัย
ภายนอกและภายในที่มผี ลต่อการจัดการสื่อการ

กีฬา การแสวงหานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
และพัฒนาองค์ความรู้ทางการจัดการกีฬา ศึกษา
กระบวนการจัดสัมมนาระดับชาติ

หมายเหตุ

พกน721 สัมมนาวิจยั การจัดการนันทนาการ
2(1-2-3)
การสัมมนา สังเคราะห์งานวิจัยสาขาการจัดการ
ทางนันทนาการค้นพบประเด็นปัญหาในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการทางนันทนาการ การ
แสวงหานวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ ใ หม่ และ
พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท างการจั ด การนั น ทนาการ
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาระดับชาติ
พกน733 การตลาดและการให้การสนับสนุน
ทางการกีฬา 3(2-2-5)
ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับกีฬา
การวิเคราะห์จดุ อ่อนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค
ขององค์กรกีฬา การส่งเสริมการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การให้สิทธิ์ทางการค้า การบริหาร
จัดการสิทธิประโยชน์ ลิขสิทธิ์ ศึกษาแหล่งรายได้
และกระบวนการงบประมาณสาหรับหน่วยงาน
การกีฬา การระดมทุน การวิเคราะห์ทางการเงิน
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
งบประมาณการเงิน วิธีการและการจัดระบบการ
จัดหารายได้ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
ของบริบทขององค์กรกีฬา

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

พกน735 เศรษฐศาสตร์นันทนาการ 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการนันทนาการและธุรกิจ
นันทนาการ การวิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและนโยบายรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจที่
มีต่องานบริการนันทนาการและธุรกิจนันทนาการ
การวางแนวทางแก้ไขผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น

ปรับปรุงรหัส
วิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

พกน740 กลยุทธ์และการจัดการสือ่ สารทางการ
กีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
ศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการสื่อสารทางการ
กีฬาและนันทนาการ กระบวนการวางแผนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ การจัดทาแผนงาน
โครงการ แผนปฏิบัติการ ปัจจัยภายนอกและ
ภายในที่มีผลต่อการจัดการสื่อการกีฬาและ

ปรับปรุงรหัส
วิชา ชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุงรหัส
วิชา ชื่อวิชา
และคาอธิบาย
รายวิชา
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นันทนาการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ
กระบวนการและกลยุทธ์ในผลิตสือ่ เพื่อสื่อสารการ
กีฬาและนันทนาการ
พกน 746 หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬาและ พกน743 หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ 3(0-6-3)
นันทนาการ 3(2-2-5)
ค้นคว้า ทบทวน ศึกษา สังเคราะห์บทความและ ค้นคว้า ทบทวน ศึกษา สังเคราะห์บทความและ
งานวิจัยทางด้านการจัดการทางการกีฬาหรือ
งานวิจัยทางด้านการจัดการทางการกีฬาหรือ
นันทนาการจากทฤษฎีและภาคสนาม ระบุหัว
นันทนาการจากทฤษฎีและภาคสนาม ระบุหัว
เรื่องตามความสนใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง เรื่องตามความสนใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
เพื่อการนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการเขียน วิเคระห์สังเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการ
บทความ ภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์
นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการเขียนบทความ
ภายใต้การให้คาปรึกษาของอาจารย์
พกน736 การจัดการการเงินทางนันทนาการ
3(2-2-5)
ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการทางการเงินของ
งานบริการทางนันทนาการ วิเคราะห์การจัดระบบ
การจัดหารายได้ การจัดหาแหล่งเงินทุน การ
เตรียมงบประมาณ การวิเคราะห์การเงิน การ
ประเมินสถานะทางการเงินและภาษี กลยุทธ์การ
ลงทุนในตลาดเงินให้มีความเหมาะสมองค์กร
วิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อผลตอบแทนจากการ
ลงทุน การประเมินความเสีย่ งและอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงการทาความ
เข้าใจกับแนวโน้มและพัฒนาการใหม่ๆ ของการ
ลงทุน
พกน738 การตลาดและการให้การสนับสนุนทาง
นันทนาการ 3(2-2-5)
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ทางการตลาดสาหรับงานบริการทางนันทนาการ
การวิเคราะห์และออกแบบแผนการตลาดสาหรับ
งานบรืการนันทนาการ การระดมทุน การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินการ
งบประมาณการเงิน สิทธิประโยชน์ ลิขสิทธิ์ การ
ระดมทุน วิธีการและการจัดระบบการจัดหา
รายได้ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของ
บริบทของงานบริการทางนันทนาการ
พกน742 การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ทางกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5)
ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมองค์กร รูปแบบของ
องค์กรกีฬาและนันทนาการ และสอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงขององค์กร การวิเคระห์ปจั จัยที่

หมายเหตุ

กีฬา การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ

ปรับปรุงรหัส
วิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่
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ก่อให้ปัญหาและข้อขัดแย้งในองค์กรและพัฒนา
แนวทางในการแก้ไขปัญหากลยุทธ์ในการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
องค์กรให้มีศักยภาพทีส่ ูงขึ้น
พนท744 กระบวนทัศน์การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
ปรัชญา ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะ
องค์ประกอบ ของการกีฬาและนันทนาการ
จิตวิทยาสังคมทางการกีฬาและนันทนาการ
หลักการจัดการอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ
รูปแบบและความสัมพันธ์ของการกีฬาและ
นันทนาการ ผลกระทบของการกีฬาและ
นันทนาการ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และแนวทางการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก36
หน่วยกิต

หมายเหตุ
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ศศ.ม. และ ปร.ด สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. การจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 1. การจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
3) พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน 2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน
ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
อ.ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร
อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต
อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง
อ.ดร.อดิศัย มัตเดช
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
อ.ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร
อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต
อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง รศ. ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
รศ. ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
อ.ดร.อดิศัย มัตเดช
ผศ. ดร.สุนันทา ศรีศิริ
อ. ดร.แอน มหาคีตะ
อ.ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
ปรัชญา
ปรัชญา
ผู้นานันทนาการเพื่อการพัฒนา
การจัดการกีฬาและนันทนาการเพิม่
คุณภาพชีวิต
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.สามารถอธิบายและปฏิบัตดิ ้วยหลักการ 1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและ
ทางนันทนาการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการจัดการกีฬา
2.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
และนันทนาการตามหลักจรรยาบรรณ
แก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพมา วิชาชีพ
จัดบริการนันทนาการให้สอดคล้องกับ
2. มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใน
ความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่าง การพัฒนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
เหมาะสม
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
3.สามารถเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ เปลี่ยนแปลงของโลก
ในวิชาชีพ สามารถใช้นวัตกรรมและมี
3. มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นผู้นาในการ
ความคิดริเริม่ รวมทั้งพัฒนาตนเองและ
บริหาร พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
อาชีพอย่างต่อเนื่อง
จัดการกีฬาและนันทนาการ
4. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการดาเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม
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ปร.ด สาขาวิชาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
1. การจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2558
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต
รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล
รศ. ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
ผศ. ดร.สุนันทา ศรีศิริ
อ. ดร.แอน มหาคีตะ
อ.ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์
ปรัชญา
การจัดการกีฬาและนันทนาการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ในศาสตร์แต่ละสาขาวิชา
สามารถเป็นผู้นาทางการกีฬาและ
นันทนาการ
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้าง
องค์ความรู้ทางการกีฬาและนันทนาการ
เชื่อมโยงและบูรณาการเข้ากับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
3. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์งานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ เป็นผู้และมีความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ปร.ด สาขาวิชาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

5.มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งตระหนัก
ถึงความสาคัญของการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพทางนันทนาการ
โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
หมวดวิชาแกน
พลก103 พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา
นันทนาการ และกีฬา2(2-0-4)

โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 37 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
พลน111คุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
วิชาชีพนันทนาการ 3(2-2-5)
พลน112 ปรัญชาและนันทนาการ
3(3-0-6)
พลน 113 พื้นฐานดนตรีและขับร้องเพื่อ
นันทนาการ 2(1-2-3)
พลน114 การละเล่นพื้นเมือง 2(1-2-3)
พลน115 การเป็นผู้นาเกมนันทนาการ
3(2-2-5)
พลน116 จิตวิทยาทางนันทนาการ
3(2-2-5)
พลน117 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับ
วิชาชีพนันทนาการ 2(1-2-3)
พลน211 ค่ายพักแรม 2(1-2-3)
พลน212 กิจกรรมนันทนาการและการใช้
เวลาว่าง 3(2-2-5)
พลน213 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
นันทนาการ 2(1-2-3)
พลน311 ภาษาอังกฤษสาหัรบผู้นา
นันทนาการ 2(1-2-3)
พลน411 การจัดการแข่งขันเกมและกีฬา
3(2-2-5)

หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต
พกน501 วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์
ทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
พกน502 การจัดการทางการกีฬาและ
นันทนาการ
พกน503 สัมมนาการจัดการทางการกีฬา
และนันทนาการ 2(1-2-3)
พกน504 ภาวะผู้นาและจริยธรรมทางการ
กีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6)
พกน505 กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(3-0-6)
พกน506 การจัดการองค์กรและทรัพยากร
บุคคลทางกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6)
พกน507 สัมมนาวิจยั การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ 2(1-2-3)

-

โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 53 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
หมวดวิชาแกน
พกน701 การออกแบบวิจัยและการ
วิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(3-0-6)
พกน703 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการ
กีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6)
พกน703 สัมมนาการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ 1(0-2-1)
หมวดวิชาบังคับ มี 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
- การจัดการทางการกีฬา (Sport
Management)
- การจัดการนันทนาการ (Leisure
Management)
หมวดวิชาบังคับ กาหนดให้นิสติ ลงทะเบียน
รายวิชาตามกลุ่มวิชา กลุ่มใดกลุม่ หนึ่ง
จานวน 4 หน่วยกิต โดยให้เป็นไปตาม
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/
หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จาก
กลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาการจัดการกีฬา
พกน711 สัมมนาวิจยั การจัดการกีฬา
2(1-2-3)
พกน712 แนวโน้มและประเด็นทางการ
จัดการกีฬา 2(2-0-4)
กลุ่มวิชาการจัดการนันทนาการ
พกน721 สัมมนาวิจยั การจัดการทาง
นันทนาการ 2(1-2-3)
พกน722 แนวโน้มและประเด็นทางการ
จัดการนันทนาการ 2(2-0-4)
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วิชาชีพบังคับ
พลน221 นันทนาการสาหรับเด็กและ
เยาวชน 2(1-2-3)
พลน222 นันทนาการชุมชน 2(1-2-3)
พลน223 การพูดทางนันทนาการ 2(1-2-3)
พลน224 เทคโนโลยีและสื่อดิจติ อลเพื่อ
นันทนาการ 2(1-2-3)
พลน225 กิจกรรมและความปลอดภัยทาง
น้า 2(1-2-3)
พลน321 การจัดการองค์การและบุคลากร
ทางนันทนาการ 2(2-0-4)
พลน322 การจัดการนันทนาการ 3(3-0-6)
พลน323 โปรแกรมนันทนาการ 2(2-0-4)
พลน324 ผู้นานันทนาการ 3(2-2-5)
พลน325 การเป็นผู้นาค่ายพักแรม
3(2-2-5)
พลน326 การแสดงทางนันทนาการ
2(1-2-3)
พลน327 การจัดงานเทศกาลและกิจกรรม
พิเศษ 2(1-2-3)
พลน328 นันทนาการการท่องเที่ยว
2(1-2-3)
พลน329 นันทนาการในสถานศึกษา
2(2-0-4)
พลน421 นันทนาการสาหรับผู้สูงวัย
2(2-0-4)
พลน422 พื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ทางนันทนาการ 2(1-2-3)
พลน423 ธุรกิจและการตลาดทาง
นันทนาการ 2(2-0-4)
พลน424 ผู้กากับลูกเสือและเนตรนารี
2(1-2-3)
พลน425 การวัดและประเมินผลทาง
นันทนาการ 2(2-0-4)
พลน426 สถิติและวิจยั เบื้องต้นทาง
นันทนาการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือก
พลน231 นันทนาการสาหรับบุคคลพิเศษ
2(2-0-4)
พลน232 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพใน
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และนันทนาการ
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หมวดวิชาเลือก
นิสิตต้องเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้

ปร.ด สาขาวิชาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

หมวดวิชาเลือก
นิสิตปริญญาเอกทุกกลุ่มวิชาต้องเลือกเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือรายวิชาใน
หมวดวิชาเอกอื่นๆ หรือหลักสูตรอื่น ๆ
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นันทนาการ 2(1-2-3)
พกน511 การเงินและงบประมาณทางการ
พลน233 การเต้นราสร้างสรรค์สาหรับ
กีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6)
นันทนาการ 2(1-2-3)
พกน512 การจัดการทางการกีฬาสาหรับ
พลน234 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาง บุคคลพิเศษ 3(2-2-5)
นันทนาการ 2(1-2-3)
พกน513 การสนับสนุนทางการกีฬา 3(2-2-5)
พลน235 ศิลปหัตถกรรมในนันทนาการ พกน514 หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬา
2(1-2-3)
3(2-2-5)
พลน236 การเป็นผู้ดาเนินรายการและ
พกน515 กีฬาและนันทนาการในอาเซียน
พิธีกร 2(1-2-3)
3(2-2-5)
พลน332 งานอดิเรก 2(1-2-3)
พกน516 การจัดการสิ่งอานวยความสะดวก
พลน333 วรรณกรรมทางนันทนาการ
ทางกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5)
2(1-2-3)
พกน517 การจัดบริการนันทนาการสาหรับ
พลน334 นันทนาการในประชาคมอาเซียน บุคคลพิเศษ 3(2-2-5)
2(2-0-4)
พกน518 การสื่อสารการกีฬาและ
พลน433 นวัตกรรมและความคิด
นันทนาการ 3(2-2-5)
สร้างสรรค์ทางนันทนาการ 2(1-2-3)
พกน519 แนวคิด ทฤษฏีกีฬาและ
พลน432 การประชาสัมพันธ์ทาง
นันทนาการ 3(2-2-5)
นันทนาการ 2(2-0-4)
พกน 520 การจัดการกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ
พกน521 หัวข้อพิเศษทางการจัดการ
นันทนาการ 3(2-2-5)
ศศ.บ. สาขาวิชาผู้นานันทนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

-

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
12 หน่วยกิต

ปร.ด สาขาวิชาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ภายในคณะพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต โดยมีคาแนะนาจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ
ดังรายวิชาต่อไปนี้
พกน731 การจัดการการเงินทางการกีฬา
3(2-2-5)
พกน732 โครงสร้างและหน้าที่ขององค์กร
กีฬาอาชีพและกีฬาสมัครเล่น 3(2-2-5)
พกน733 การตลาดและการให้การ
สนับสนุนทางการกีฬา 3(2-2-5)
พกน734 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3(2-2-5)
พกน735 เศรษฐศาสตร์นันทนาการ
3(2-2-5)
พกน736 การจัดการการเงินทาง
นันทนาการ3(2-2-5)
พกน737 การเป็นผู้ประกอบการทางการ
บริการนันทนาการ 3(2-2-5)
พกน738 การตลาดและการให้การ
สนับสนุนทางนันทนาการ 3(2-2-5)
พกน739 การวิจัยการตลาดทางการกีฬา
และนันทนาการ 3(2-2-5)
พกน740 กลยุทธ์และการจัดการสือ่ สาร
ทางการกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5)
พกน741 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5)
พกน742 การพัฒนาองค์กรและทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ทางกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
พกน743 หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬา
และนันทนาการ 3(2-2-5)
พกน744 กระบวนทัศน์การกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5)
ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
36 หน่วยกิต

