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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะพลศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25520091100817 

ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย :  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

               ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Education Program in Health Education and  
    Physical Education 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม:  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
  ชื่อย่อ:   กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม:  Doctor of Education (Health Education and Physical Education) 
       ชื่อย่อ:   Ed.D. (Health Education and Physical Education) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
     - 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
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5. รปูแบบของหลักสูตร 
    5.1  รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี  แบบ 2.1  
   5.2 ภาษาที่ใช้ 
        ภาษาไทย 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
        รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
        ไมมี่ 
   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
    เป็นหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ที่
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2560 
   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม 
ที่ ศธ 051912/ 6187 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที ่10/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2559 
   ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    8.1  อาจารย์ในสถาบันการศึกษา  
    8.2  นักวิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา  
    8.3  นักวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

8.4 ผู้นําทางการศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
8.5 บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

ลําดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา

(สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.กมลมาลย์  
วิรัตน์เศรษฐสิน 

 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร)์, 
2523 
วท.ม. (สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร)์, 2530 
ส.ด.(สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร)์, 2543 

วิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.พิมพา  
ม่วงศิริธรรม 

กศ.บ. (พลศึกษา), 2525 
ค.ม. (พลศึกษา), 2538 
ค.ด. (พลศึกษา), 2545 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ภาณุ  
กุศลวงศ์ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การ
กีฬา), 2550 
ค.ม. (พลศึกษา) , 2552 
ค.ด. (สุขศึกษาและพล
ศึกษา), 2558 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อตลาดการศึกษา เนื่องจาก          
การกําหนดลักษณะของบุคคลที่ต้องการ อาทิ เศรษฐกิจใหม่จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งต้อง
อาศัยการวิจัยและการพัฒนา ดังนั้น การศึกษาจึงต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการทําวิจัย ให้สามารถสร้าง
นวัตกรรมใหม่ท่ีมีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา ประเทศต่างๆ  
ไม่เพียงแต่ต่อสู้แข่งขันกันอย่างเดียวแต่ต้องแข่งขันกันด้วยกลุ่มบุคคลที่มีคุณภาพ มีฝีมือ มีทักษะ
ความสามารถที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ความชํานาญทางพลศึกษาและ
กีฬา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ  เป็นการพัฒนาคุณภาพของคนใน
ประเทศ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จึงโยงการศึกษาในฐานะปัจจัยหนุน
หรือถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจเช่นกัน การศึกษาไทยจึงสําคัญเนื่องจากบุคคลที่มีทักษะความสามารถเท่านั้น
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ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และหากคนไทยมีทักษะสูงขึ้นไปก็จะเอ้ือให้เศรษฐกิจประเทศไทยก้าวขึ้นต่อไป
ได้ หน่วยงานระดับชาติส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอันดับแรก พร้อมกับ
การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับกลุ่มท่ีด้อยโอกาสเพ่ือให้เกิดการสร้างสังคมที่มี  การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให ้“คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการ
พัฒนา” ในทุกด้าน 
              ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พบว่า ประเทศไทย 
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้
การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
สําคัญ ดังนี้  (1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข ในโมเดลที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0  “ประเทศ
ไทย 4.0” เป็นโมเดลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” อย่างน้อย 3 มิติสําคัญ คือ 1.การเปลี่ยนการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ”์ 
ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น โมเดลเศรษฐกิจใหม่นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นตัว “Reform in 
Action” ในการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูป
การศึกษาไปพร้อมๆกัน สิ่งสําคัญคือการพัฒนาบุคลากรและกําลังคน กําลังแรงงาน อันเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญให้มีประสิทธิภาพในยุคสมัยที่เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในส่วนด้าน
การศึกษาหัดมาให้ความสนใจในการเร่งพัฒนานิสิตระดับบัณฑิต ศึกษาอันเป็นกําลังพลในอนาคตของ
ประเทศให้มีทักษะจําเป็นในศตวรรษที่ 21 
  ดังนั้น การศึกษาจึงต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการทําวิจัย ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ 
ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา ประเทศต่างๆ ไม่เพียงแต่ต่อสู้แข่งขันกัน
อย่างเดียวแต่ต้องแข่งขันกันด้วยกลุ่มบุคคลที่มีคุณภาพ มีฝีมือ มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ความชํานาญทางพลศึกษาและกีฬา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะที่จะ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ 
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 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กําหนด
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมไว้ 2 ประการคือ ประการที่ 1 คือ การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม  เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากร การประกอบอาชีพ ยกระดับ
รายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ช่วยเหลือ กลุ่มเปูาหมายคนยากจน คนด้อย
โอกาส แรงงานนอกระบบต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้เข้าถึงบริการทางสังคมอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอ่ืนๆ 
สนับสนุนให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําและความขัดแย้งในสังคมไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็นน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน ประการที่ 2 คือ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคน
ไทยทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต คิดเป็น ทําเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคง และเอ้ือต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
         จากยุทธศาสตร์ทั้งสองประการที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการที่จะพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
นั้นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพ  และการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพนั้นต้องคํานึงถึง
ด้านการศึกษาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการพัฒนา ปัจจุบันนี้สังคมต้องการบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษา
และพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ท่ีมีคุณค่า พัฒนาคนในสังคม และวัฒนธรรมไทย
ให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการพัฒนาคนสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดการด้านพลศึกษาและกีฬาของชาติต่อไป 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
     ผลจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาการของเทคโนโลยีที่
เป็นไปอย่างก้าวกระโดด กระแสการปฏิรูปการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนของประเทศในขณะนี้การ
ดําเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของประเทศล้วนพยายามพัฒนางานทาง
การศึกษา เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วและมีประสิทธิผลต่อการปฏิรูปการศึกษาประกอบ ด้วย
การมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับ  การพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การจัดการระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา การให้ความสําคัญกับระบบสื่อส าร
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาด้วย ธรรมมาภิบาล การสร้างโอกาสทาง
การศึกษา การพัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้ ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
     ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นความจําเป็นและสําคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับสถานกาณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงดังที่
กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะการรับรู้และคํานึงถึงกรอบวิสัยทัศน์ของระบบการศึกษาในศตวรรษท่ี21อันเป็น
องค์ประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในครั้งนี้ 
      

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
(พ.ศ. 2553-2567) คือ 
 1)  ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้  
และสังคมแห่งการเรียนรู้  
 2) สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 3) บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ จิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 4) ศึกษา วิเคราะห์ และทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
 5) พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมมาภิบาล 
    การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ยึดมั่นการออก แบบ
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้อยู่บนฐานพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครอบคลุมทุกประเด็น 
นับตั้งแต่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2554 จนถึงหลักสูตรฉบับปรับปรุง ในปี พ.ศ. 2560 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น  
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
       -  
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.1  ปรัชญา 
 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน 

   1.2  ความส าคัญ 
กระแสความต้องการของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมถึงการเปิดประเทศอาเซียน   

การจัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษาจําเป็นต้องผสมผสานกับวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เป็นสากลภายใต้บริบทของการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ ทําให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญาสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของสังคม สําหรับศาสตร์ทางสุขศึกษาและพลศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยนํานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคคล
และสังคม 

ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จึงเป็นหลักสูตรที่ผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ ในการสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้จาก
การวิจัย  เพ่ือนําไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการศึกษา และบริการวิชาการท่ีหลาก หลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และนําไปสู่คุณภาพชีวิตอย่างยั่นยืน ความรู้
ความสามารถเชิงวิชาการในการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้จากการวิจัย 

   1.3  วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต 

ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้    
1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุขศึกษาและ 

พลศึกษา ให้หลากหลายและประยุกต์ใช้ได้กับผู้เรียนวัยต่างๆ    
 2. มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษาทีเ่น้นการพัฒนาองค์ความรู้
จากการวิจัย  
   3. มีภาวะผู้นําทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา โดยแสวงหาข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อการก้าวสู่สังคม
ประเทศอาเซียน    
  4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้จากการวิจัย 
 
 
 



หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)     8 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มี
รายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ความสําเร็จ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 
5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
  

แผนพัฒนา/ 
แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1. นําข้อมูลประเมินผลการดําเนินงาน มคอ. 
7 มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
2. นําสรุปรายงานวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สถานการณ์ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ    
การผลิตบัณฑิต 

1. การได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยและการได้รับรองหลักสูตร
จาก สกอ.และคุรุสภา 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 
2560 
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2. การปรับปรุงสถานท่ี สื่อการ
เรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสมและมีความทันสมัย  

1. ปรับปรุงสถานท่ี สื่อการเรียนการสอนให้มี
ความเหมาะสมและมีความทันสมัยสามารถ
ใช้ง่ายได้โดยสะดวก 
 

1. ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องรับรอง
คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตได้รับ   
การปรับปรุงเหมาะสมและเพียงพอ 

3. การเพิ่มสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการใน   
การจัดการเรียนการสอน 

1. สนับสนุนให้เพิ่มสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการในการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาด้วยบทความ
วิจัย บทความวิชาการ สื่อและเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2. สนับสนุนให้นิสิตเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
3. สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

1. ค่าเฉลี่ยของจํานวนนิสิตในแต่ละรุ่นท่ี
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในแต่ละปี
การศึกษา 
2. จํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ 
3. จํานวนนิสิตในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

4. การพัฒนางานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาทางวิชาชีพสุข
ศึกษาและพลศึกษาในระดับ
สากล 

1. สนับสนุนงานวิจัยในประเด็นที่สอด คล้อง
กับแนวทางการพัฒนาการศึกษาทางวิชาชีพ
สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับสากล 
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชาด้วยบทความวิจัย บทความ
วิชาการ สื่อและเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
การศึกษาทางวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา
ในระดับสากล ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. จํานวนโครงการวิจัยหรือปริญญานิพนธ์ 
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แผนพัฒนา/ 
แผนการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้ 

5. พัฒนาบุคลากรด้านการทํา
วิจัยการเรียนการสอน 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือทําวิจัยร่วมกับ
คณาจารย์ในสถาบันอ่ืน 
2. สนับสนุนแหล่งทุนในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน วิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการหรือศึกษาดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศ 
4. บูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของการนํา
ทฤษฎีสู่การปฏิบัต ิ

1. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีงานวิจัย 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีผลงาน 
วิจัยตีพิมพ์เผยแพร ่
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
หรือศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4. ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมต่ออาจารย์ประจํา 

 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1  ระบบ 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ) 

     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ) 
 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก )   
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน           เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          2.2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   
          2.2.2  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และ/หรือ สาขาท่ี
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ ก .พ. รับรอง หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ  
         2.3.3  มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีต้องค้นคว้า
และพ่ึงพาตนเอง ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความต่างๆ ทักษะการใช้เทคโนโลยี  

    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 คณะพลศึกษามีวิธีการดําเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้ 
 2.4.1  มีโครงการปฐมนิเทศสําหรับนิสิตแรกเข้าเพ่ือให้เข้าใจระบบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา การ
เข้าใช้ห้องสมุดท้ังในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ 
 2.4.2  มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตที่ไม่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษ  
 2.4.3  กําหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน พร้อมทั้ง
เขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจัยในแต่ละรายวิชา 
 2.4.4  กําหนดให้แต่ละรายวิชาต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนและฝึกให้นิสิตได้ใช้งานอย่างเป็นระบบ  
 2.4.5  ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งภายใน/ภายนอกสถาบันให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง 
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 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 จํานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา  และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังต่อไปนี้   
จํานวนนิสิต จํานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ใน

เวลา 
นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน
เวลา 

นอก
เวลา 

ช้ันปีท่ี 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 2 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 
ช้ันปีท่ี 3 - - - - 10 10 10 10 10 10 

รวม 10 10 20 20 30 30 30 30 30 30 
คาดว่าจะ

สําเร็จ 
- - - - 10 10 10 10 10 10 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
   ใช้งบประมาณของหลักสูตรคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรเพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ (บาท) 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
1 ปีการศึกษา (ค่าธรรมเนียม/ คน/ ปี  
X จํานวนรับ = 20 คนต่อป)ี / 3 ปี 

1,666,667 3,333,333 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รวมรายรับ 1,666,667 3,333,333 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
*หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรคนละ 250,000 บาท 
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  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หน่วย: บาท 

   
รายการค่าใช้จ่ายในหลักสูตร 

 
ค่าใช้จ่าย 

 
ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน    
 ค่าตอบแทนผู้สอน (21 หน่วยกิตx 1500 บาทต่อช่ัวโมง x 15 ครั้งต่อภาค) x 2 กลุ่ม 945,000  
 ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร) 300,000  
 ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพนัธ์  140,000  
 กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)  290,760  
 ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับนิสิต 200,000  
 ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออ่ืนๆ แล้วแต่หลักสูตร 250,000  

 →ค่าใช้จ่ายรวม 2,125,760  

  → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จํานวนนิสิตเท่ากับ 20 คน)  106,288 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก(อัตราต่อหัว) 50,000 156,288 
 งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 12,500  
 งบวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 12,500  
 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 10 25,000  
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ 13,300 169,588 
 ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว) 13,300  
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) (อัตราต่อหัว) 37,500 207,088 
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง(อัตราต่อหัว) 42,912 250,000 
 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 3ปี) 13,080  
 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3ปี) 9,000  
 ค่าธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3ปี) 3,120  
 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 3ปี) 17,712  
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   250,000 
 

 2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
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 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1 หลักสูตร 
          3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560)  
เป็นหลักสูตรแบบการศึกษาเต็มเวลา  แบบ 2.1 โดยมีจํานวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ  21 หน่วยกิต และ
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาบังคับ  9 
2. หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม  9 
3. หมวดวิชาเลือก  3 
4. ปริญญานิพนธ์ 36 
                           รวมไม่น้อยกว่า 57 

  

      3.1.3 รายวิชา 
            ความหมายของรหัสวิชา 

รหัสตัวอักษร 
พลบ (PEG)  หมายถึง รายวิชาในคณะพลศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
รหัสตัวเลข  
เลขตัวแรก   
      7 และ 8  หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาเอก  
เลขตัวกลาง  
      0    หมายถึง วิชาแกน  
      1 และ 2  หมายถึง วิชาเอก 
      3 และ 4   หมายถึง วิชาเลือก 
      9    หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 
เลขตัวท้าย        หมายถึง ลําดับวิชา 
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ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหน่วยกิต 
เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จํานวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 

 

1) หมวดวิชาบังคับ  
    กําหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี ้
พลบ 701   สถิติวิเคราะห์ทางสุขศึกษาและพลศึกษา                                     3(2-2-5) 
PEG 701   Analytical Statistics in Health Education and Physical Education 
พลบ 702   วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา     3(2-2-5) 
PEG 702   Quantitative and Qualitative Research in Health Education  

       and Physical Education 
พลบ 703   สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางสุขศึกษาและพลศึกษา   3(2-2-5) 
PEG 703   Seminar on Issues and Trends in Health Education and  
                     Physical Education 

 

2) หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 
    หมวดวิชาเอก นิสิตลงทะเบียนรายวิชา ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนดให้เรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้ 

วิชาเอกสุขศึกษา 
พลบ 711   การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาและหลักการทางสุขศึกษา                    3(2-2-5) 
PEG 711    Analytical Study in Health Educaion Philosophy and Principle 
พลบ 712   การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน  3(2-2-5) 
PEG 712    Health Education Learning Management Designs for Sustainable  
  Health Development 
พลบ 713   การพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนสุขศึกษา                  3(2-2-5) 
PEG 713   Evaluation Model Development in Health Education Instruction 

วิชาเอกพลศึกษา 
พลบ 721   การวิเคราะห์และเปรียบเทียบพลศึกษาและการกีฬาในศตวรรษท่ี 21         3(2-2-5) 
PEG 721   Analysis and Comparative about Physical Education and Sport  
  in the 21st Century 
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พลบ 722   การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตรและการสอนพลศึกษา       3(2-2-5) 
PEG 722    Analytical Study of Physical Education Curriculum and Instruction 
พลบ 723   วิทยวิธีสอนและการประเมินทางพลศึกษา     3(2-2-5) 
PEG 723   Instruction Approach and Assessment in Physical Education 
 
3) หมวดวิชาเลือก 
    นิสิตปริญญาเอกต้องเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือรายวิชาในหลักสูตรอื่นๆ ภายในคณะ 
พลศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต โดยมีคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
พลบ 831   การศึกษาอิสระ            3(2-2-5) 
PEG 831    Independent Study 
พลบ 832   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางพลศึกษาและกีฬา           3(2-2-5) 
PEG 832   Administration and Human Resources Development in Physical  
  Education  and Sport 
พลบ 833   การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ  3(2-2-5) 
PEG 833   Qualitative Research Design in Physical Education, Sport and Health 
พลบ 834   การประยุกต์ทักษะการเคลื่อนไหวและแนวคิดในผู้เรียน    3(2-2-5) 
PEG 834   Application of Movement Skills and Concept in Learners 
พลบ 835   ภาวะผู้นําทางการพลศึกษาและกีฬา        3(2-2-5) 
PEG 835   Leadership in Physical Education and Sport                                      
พลบ 836   การออกกําลังกายสําหรับบุคคลพิเศษ       3(2-2-5) 
PEG 836   Exercise for Special Populations 
พลบ 837   การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา              3(2-2-5) 
PEG 837   Competency Development for Health Education and Physical 
  Education Teachers 
พลบ 838   การบริหารเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนางานสุขศึกษา                         3(2-2-5)                    
PEG 838   Integrated Management for Health Education Development 
พลบ 839   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา                   3(2-2-5) 
PEG 839   Health Education and Physical Education Innovation Reasearch  
  and Development 
พลบ 841  ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสุขภาพ                               3(2-2-5) 
PEG 841   Strategies for Health Policy Development 
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พลบ 842  ภาวะผู้นําและการจัดการสุขภาพเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
PEG 842   Leadership and Creative Management on Health 

4) ปริญญานิพนธ์ 
    นิสิตที่เข้าศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องทําปริญญานิพนธ์  36 หน่วยกิต 
ปพอ 891   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก          36 หน่วยกิต 
GRD 891   Dissertation 
 
 

 3.1.4 แผนการศึกษา (ในและนอกเวลาราชการ)  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

พลบ 701
พลบ 702 
พลบ..... 

สถิติวิเคราะห์ทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิชาเอกวิชาที่ 1 

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

 รวม 9  หน่วยกิต 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

พลบ 703
พลบ..... 
พลบ..... 

สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิชาเอกวิชาที่ 2 
วิชาเอกวิชาที่ 3 

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

 รวม 9  หน่วยกิต 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

พลบ..... วิชาเลือก 1 รายวิชา 3(2-2-5) 
 รวม 3  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
ปพอ 891   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
ปพอ 891   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 12  หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
ปพอ 891   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 

 
 

12  หน่วยกิต 
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  3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
  1) หมวดวิชาแกน 
 

พลบ 701   สถิติวิเคราะห์ทางสุขศึกษาและพลศึกษา         3(2-2-5) 
PEG 701    Analytical Statistics in Health Education and Physical Education 
              หลักสถิติและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของข้อมูลและค่าเฉลี่ย         
การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การทดสอบความสัมพันธ์และการวิเคราะห์        
การถดถอย โฮเทลลิ่งทีแสควร์ การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง การวิเคราะห์
องค์ประกอบ การวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือด้วยวิธีการ
ทางสถิติ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถิติต่างๆ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สําเร็จรูป และการประยุกต์สถิติใน    
การวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
พลบ 702   วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา                      3(2-2-5) 
PEG 702   Quantitative and Qualitative Research in Health Education and Physical  
    Education  
  ปรัชญา วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบและบริหารงานวิจัย  
การสังเคราะห์และประเมินคุณภาพงานวิจัย การประยุกต์วิธีการวิจัยในการดําเนินงานด้านสุขศึกษา  
พลศึกษา กีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
 
พลบ 703   สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางสุขศึกษาและพลศึกษา                      3(2-2-5) 
PEG 703   Seminar on Issues and Trends in Health Education and Physical Education 
  ศึกษาค้นคว้า งานวิจัย ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับงานสุขศึกษาและพลศึกษา  
การสัมมนาและนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  การวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
  2) หมวดวิชาเอก  
พลบ 711   การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาและหลักการทางสุขศึกษา                           3(2-2-5) 
PEG 711   Analytical Study in Health Educaion Philosophy and Principle 
             แนวคิด หลักการ ปรัชญาทางสุขศึกษา การศึกษาทฤษฎีทางสังคมวิทยาทางการแพทย์   
มานษุยวิทยาทางการแพทย์ การวิเคราะห์การดําเนินงานสุขศึกษาและงานวิจัยทางสุขศึกษา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  และการพัฒนาการออกแบบกลวิธีที่ใช้ในการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน 
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พลบ 712   การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน       3(2-2-5) 
PEG 712    Health Education Learning Management Designs for Sustainable  
               Health Development 
            ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางหลักสูตรและการสอน  
สุขศึกษา หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ วิพากษ์นโยบายสุขภาพและการศึกษา  การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาเพ่ือตอบสนองนโยบายสุขภาพ  แนวทางและกระบวนการประยุกต์และพัฒนา
แนวคิดทฤษฎีทางหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาสําหรับกลุ่มเฉพาะ สุขศึกษาแนวใหม่กับการพัฒนาสุขภาพ
อย่างยั่งยืน  ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและความยั่งยืน
ทางสุขภาพ วิธีวิทยาการวิจัย เพ่ืออธิบาย ทํานาย พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสุขศึกษา  
 
พลบ 713   การพัฒนารูปแบบการประเมินการสอนสุขศึกษา                     3(2-2-5) 
PEG 713   Evaluation Model Development in Health Education Instruction 
            ทฤษฎีและหลักการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในส่วนของการประเมินผลเชิงระบบและเชิง
ธรรมชาติ โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด รูปแบบการจัด การเรียนรู้
สุขศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์ สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน การออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ การ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา การประยุกต์  
การวิจัยเชิงประเมินผลเพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา 
 

พลบ 721   การวิเคราะห์และเปรียบเทียบพลศึกษาและการกีฬาในศตวรรษท่ี 21             3(2-2-5) 
PEG 721   Analysis and Comparative about Physical Education and Sport  
               in the 21st Century 
  ศึกษาวิเคราะห์พร้อมทั้งเปรียบเทียบการพลศึกษาและกีฬา ทั้งในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตร ในประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านการพลศึกษา
และกีฬาในยุคศตววรษที่ 21 
 
พลบ 722   การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตรและการสอนพลศึกษา                          3(2-2-5) 
PEG 722   Analytical Study of Physical Education Curriculum and Instruction 
   ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนพลศึกษา         
ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน 
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พลบ 723   วิทยวิธีสอนและการประเมินทางพลศึกษา                                  3(2-2-5) 
PEG 723   Instruction Approach and Assessment in Physical Education 
  แนวคิด หลักการการสอนพลศึกษา แนวทางการออกแบบการสอนแบบครบวงจร ทั้งการ
กําหนดวัตถุประสงค์ การเลือกรูปแบบการสอน การออกแบบกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลให้
สอดคล้องกับวิธีการสอนและทักษะการเคลื่อนไหวที่สําคัญในแต่ละกิจกรรม  
 

  3) วิชาเลือก 
พลบ 831   การศึกษาอิสระ                               3(2-2-5) 
PEG 831   Independent Study 
  ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยหรือบทความวิจัยในหัวข้อที่สนใจทางสุขศึกษาหรือ 
พลศึกษา ในประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการนําเสนอผลการศึกษางานวิจัยหรือบทความวิจัยนั้น และสามารถนําผล
การศึกษานั้นมาปรับเป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
พลบ 832   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางพลศึกษาและกีฬา               3(2-2-5) 
PEG 832   Administration and Human Resources Development in Physical  
               Education and Sport 
  หลักทฤษฎีการบริหารงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการพลศึกษาและกีฬายุคใหม่ การกําหนดวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์และพัฒนาบุคลากรในบริบทที่มี
การเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
 

พลบ 833   การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ  3(2-2-5) 
PEG 833   Qualitative Research Design in Physical Education, Sport and Health 
  แนวคิด หลักการและการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพด้านการสอนพลศึกษา กีฬาและ
สุขภาพ การเลือกรูปแบบการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการวิจัย อภิปรายผลและการเขียนรายงานการวิจัย 
 
พลบ 834   การประยุกต์ทักษะการเคลื่อนไหวและแนวคิดในผู้เรียน                      3(2-2-5) 
PEG 834   Application of Movement Skills and Concept in Learners 
  หลักทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจําแนกทักษะการเคลื่อนไหวและแนวคิดเก่ียวกับการ
เคลื่อนไหว  การจําแนกระดับทักษะและความสามารถในการเคลื่อนไหว การวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการ
เลือกแนวคิดและการสร้างเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของผู้เรียนช่วงวัย 
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พลบ 835   ภาวะผู้นําทางการพลศึกษาและกีฬา                             3(2-2-5) 
PEG 835   Leadership in Physical Education and Sport 
  ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นํา วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นํา 
สังเคราะห์กระบวนการผู้นํา การจัดการกับความขัดแย้ง หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้นํา 
 
พลบ 836   การออกกําลังกายสําหรับบุคคลพิเศษ                          3(2-2-5) 
PEG 836  Exercise for Exceptional Person 
  หลักการที่เก่ียวข้องกับการออกกําลังกายสําหรับบุคคลพิเศษ  ข้อจํากัดของความพิการ           
การวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ของการออกแบบการออกกําลังกายโดยคํานึงถึงข้อจํากัดและข้อควรระวัง
สําหรับบุคคลพิเศษ 
 

พลบ 837   การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา                                 3(2-2-5) 
PEG 837   Competency Development for Health Education and Physical Education  
     Teachers  
              หลักการพัฒนาสมรรถนะของครูสุขศึกษาและพลศึกษาตัวชี้วัดเฉพาะด้าน การฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
 

พลบ 838   การบริหารเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนางานสุขศึกษา                                     3(2-2-5) 
PEG 838   Integrated Management for Health Education Development 
             หลักการ และทฤษฎีการบริหารเชิงบูรณาการ กรอบความคิดและรูปแบบการบริหารที่เน้น
ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์นโยบาย ทรัพยากร และ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางานสุขศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

พลบ 839   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา                   3(2-2-5) 
PEG 839   Health Education and Physical Education Innovation Reasearch and  
  Development 
            แนวคิด หลักการ และรูปแบบของนวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา  กระบวนวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษาประเภทต่างๆ  แนวทางการพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม        
สุขศึกษาและพลศึกษาจากงานประจํา การใช้และบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา      
การประเมินคุณภาพและการเผยแพร่นวัตกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา  
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พลบ 841   ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสุขภาพ                                                 3(2-2-5) 
PEG 841   Strategies for Health Policy Development 
            แนวคิดและวิธีการกําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายสุขภาพ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการ
ตัดสินใจ การวางแผน กําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายสุขภาพ ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการนํานโยบายสุขภาพ
ไปปฏิบัติ  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายสุขภาพ และแผนการดําเนินงานในปัจจุบันของส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ ท้องถิ่น และระดับองค์การ ขั้นตอนของการแปลงยุทธศาสตร์และนโยบาย
สุขภาพ ไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการกําหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายสุขภาพ ทิศทางและ
แนวโน้มของยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสุขภาพ 
 
พลบ 842   ภาวะผู้นําและการจัดการสุขภาพเชิงสร้างสรรค์    3(2-2-5) 
PEG 842   Leadership and Creative Management on Health 
             คุณลักษณะ ประเภท และบทบาทภาวะผู้นําในการจัดการสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดภาวะผู้นํา แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความเป็นผู้นํากระบวนการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือเอ้ือต่อการดําเนินงานสุขภาพ การวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้น
การพัฒนาสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 
  4) ปริญญานิพนธ์ 
ปพอ 891   ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก     36 หน่วยกิต 
GRD 891   Dissertation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
          3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา) 

และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.กมลมาลย์  
วิรัตน์เศรษฐสิน 

 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร)์,2523 
วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร)์, 2530 
ส.ด.(สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร)์, 2543 

วิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.พิมพา  
ม่วงศิริธรรม 

กศ.บ. (พลศึกษา), 2525 
ค.ม. (พลศึกษา), 2538 
ค.ด. (พลศึกษา), 2545 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ภาณุ  
กุศลวงศ์ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 
2550 
ค.ม. (พลศึกษา) , 2552 
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 
2558 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 
 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.กมลมาลย์  
วิรัตน์เศรษฐสิน 

 

พย.บ. (พยาบาลศาสตร)์, 2523 
วท.ม. (สุขศกึษาและพฤติกรรม
ศาสตร)์, 2530 
ส.ด.(สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร)์, 2543 

วิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.พิมพา   
ม่วงศิริธรรม 

กศ.บ. (พลศึกษา), 2525 
ค.ม. (พลศึกษา), 2538 
ค.ด. (พลศึกษา), 2545 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ภาณุ  
กุศลวงศ์ 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 
2550 
ค.ม. (พลศึกษา) , 2552 
ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา), 
2558 
 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 
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4. ศ.ดร.สาลี่  
สุภาภรณ ์

 

กศ.บ. (พลศึกษา), 2524 
กศ.ม. (พลศึกษา), 2526 
M.S. (Physical Education: 
Sport Biomechanics), 2536 
Ed.D. (Physical Eduation: 
Pedagogy), 2541 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Illinois State University, USA  
 
University of Massachusetts, 
Amherst, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

5. รศ.ดร.ไพบูลย์   
ศรีชัยสวัสดิ ์

 

กศ.บ.(พลศึกษา), 2523 
กศ.ม.(พลศึกษา), 2530 
กศ.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา), 
2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

6. รศ.ดร.ภาคภูมิ 
รัตนโรจนากุล 

 

กศ.บ.(พลศึกษา), 2525 
กศ.ม.(พลศึกษา), 2528 
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออก
กําลังกายและการกีฬา), 2555 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

xxxxxxxxxxxxx 

7. รศ.ดร.ธาวุฒิ   
ปลื้มสําราญ 

 

กศ.บ.(พลศึกษา), 2524 
ค.ม.(พลศึกษา), 2526 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา), 
2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

xxxxxxxxxxxxx 

8. รศ.ดร.สุปราณ ี
ขวัญบุญจันทร ์

 

กศ.บ.(พลศึกษา), 2526 
MA.(Physical education), 
2528 
Ed.D.(Curricurum and 
Supervision), 2530 
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา), 
2557 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
CentroEscolar University, 
The Philippines 
CentroEscolar University, 
The Philippines 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

xxxxxxxxxxxx 

9. ผศ.ดร.ทรงพล ต่อน ี พย.บ.(พยาบาลศาสตร)์, 2533 
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร)์, 2556 
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2539 
วท.ม.(ชีวสถิต)ิ, 2541 
ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน),2545 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

10. ผศ.ดร.สุนันทา 
ศรีศิร ิ
 

วท.บ.(สุขศึกษา), 2538  
ค.ม.(ประชากรศาสตร)์, 2541  
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร)์, 2553  
D.S.M.(Sport Management), 
2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
The United States Sports 
Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 
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11. อ.ดร.สาธิน 
ประจันบาน 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 
2533 
ค.ม. (พลศึกษา), 2538 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ), 2538 
ค.ด. (พลศึกษา), 2547 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

12. อ.ดร.อนันต ์
มาลารัตน์ 

ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร)์ , 2533 
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย), 2535 
ส.บ.(บริหารสาธารณสุข), 2537 
กศ.ม.(สุขศึกษา), 2539 
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผล 
การศึกษา), 2551 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

xxxxxxxxxxxxx 

        
  

   4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
     ไม่มี 

 4.2 ช่วงเวลา 
     ไม่มี 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
    หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา แบบ 2.1 กําหนดให้ทําวิจัย จํานวน 36 
หน่วยกิต โดยรายงานผลการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการจัดทําปริญญานิพนธ์ตามประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษา  

    5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 การดําเนินการวิจัยของนิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการ
วิจัยรายบุคคลมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางสุขศึกษา
และ/หรือพลศึกษาที่เกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การ
ออกกําลังกาย และกีฬาเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ 
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    5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral)  
 1) ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมในฐานะนักวิจัยด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตน

และส่วนรวม 
 2) ตระหนักในความสําคัญและดําเนินการวิจัยตามกรอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ/หรือสัตว์ทดลอง 
 3) เสนอผลงานวิจัยตามความเป็นจริงไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วน

ตนหรือผู้อื่น 
5.2.2  ด้านความรู้ (Knowledge)  
 1) มีความรู้ในหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทางสุขศึกษาและพล

ศึกษาในระดับที่เพียงพอเพ่ือนําไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 2) เลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของงานวิจัย 
5.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  
 1) ไตร่ตรองหาหัวข้อการวิจัยด้วยความรอบคอบ และทําการวิจัยด้วยจิตสํานึกท่ีจะอุทิศ

กําลังปัญญาของตน เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเพ่ือความเจริญของสถาบันและประโยชน์สุขต่อ
สังคม 

 2) ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิดและ
ทฤษฎีทางสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ือเสนอแนะหรือชี้นําแนวทางในการจัดการปัญหา และ /หรือแนวทางการ
พัฒนาสุขศึกษาและ/หรือพลศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility)  

 1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับและยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจใน
งานวิจัยของตนกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการวิจัยในระหว่างศึกษาวิจัย  

 2) ยอมรับความเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงงานวิจัยจากผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการเสนอ
ผลงานวิจัยตามเสนอแนะท่ีดี เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเชื่อถือได้ 

 5.3  ช่วงเวลา (ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดให้ทําโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี ภาคการศึกษา) 
 ช่วงเวลาของกระบวนการวิจัยในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
เป็นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    5.4  จ านวนหน่วยกิต 
      36 หน่วยกิต 
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    5.5  การเตรียมการ  
 1) นิสิตเสนอหัวข้อเรื่องการวิจัยตามความสนใจ ความถนัด และความเชี่ยวชาญในศาสตร์สุขศึกษา
และ/หรือพลศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพิจารณา
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมการจัดทําปริญญานิพนธ์ตามความความเชี่ยวชาญในศาสตร์  สุขศึกษาและ/หรือ 
พลศึกษาตามหัวข้อเรื่องการวิจัยของนิสิต และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 3) นิสิตเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 
ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคเรียนที่ 7 
 4) การดําเนินการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ของนิสิต ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

    5.6  กระบวนการประเมินผล (อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน) 

1) การประเมินผลงานวิจัยตามรูปแบบปริญญานิพนธ์ เป็นไปข้อกําหนดของบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2) การทวนสอบผลการประเมินปริญญานิพนธ์ ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ และการประเมินผล 

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้
1. มีทักษะสื่อสาร 
 

 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร 
"สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน" 

สามารถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหมจ่ากความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา เพื่อนําไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพ   

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มี
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัย และมจีิตอาสา 

1. กําหนดเกณฑ์การประเมิน
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัยทุก
รายวิชา 
2. กําหนดให้มีนิสิตจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

1. การพิจารณาผลงานของนิสิต
และมีบทลงโทษหากคัดลอก
ผลงานของผู้อื่น 
2. การสรุปผลการรายงานผล
การจัดกิจกรรม/โครงการ 

2. ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูสุขศึกษา
และพลศึกษา มีความเป็นกลาง มีความรู้
ความเข้าใจ เคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่น 

1. จัดกิจกรรมให้นิสิตเก็บข้อมูล
ภาคสนาม 
2. ทํากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการ
จัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. การบันทึกและจัดระบบ
ข้อมูลการจัดการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. การสังเกตพฤติกรรมด้าน
ทัศนคติ เน้นความเป็นกลางใน
การวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3. เป็นผู้ใฝุรู้ มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

1. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. อภิปราย สัมมนาในช้ันเรียน และ
นําเสนอผลงาน 

1. การสังเกตพฤติกรรม     การ
เป็นผู้นํากลุ่ม และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม 
2. การนําเสนอรายงาน 

4. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม 

1. กําหนดบทลงโทษหากส่งงานล่าช้า
กว่ากําหนด และกระทําการใดๆที่ขัดต่อ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. การประเมินจากการเข้าช้ัน
เรียนตรงเวลาและการส่งงาน
ตามกําหนดเวลาที่ได้รับ
มอบหมาย 
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    2. ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. มีความรู้และความเข้าใจในการจัด     การ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. บรรยาย อภิปราย สัมมนาร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์กับนิสิต 
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้ทฤษฎีที่
ทันสมัย 
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในรายวิชา
ต่าง ๆ 
4. เข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

1. แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา 
ข้อมูลการจัดการเรียนรู ้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. การสอบกลาง และปลาย
ภาคการศึกษา 
3. การทําโครงงาน/รายงาน 
4. การนําเสนอผลงาน 
5. การสรุปบทความวิจัย
และการเขียนวิพากษ ์

2. สามารถสร้างงานวิจัยจากความรู้ด้านการ
จัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อ
เผยแพร่งานในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. กําหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าในหัวข้อท่ี
สนใจ 
2. ฝึกการทํางานวิจัยเดี่ยว 
3. ฝึกนิสิตให้เป็นผู้ช่วยวิจัย 

1. การนําเสนอหัวข้อวิจัย  
และนําเสนองานวิจัย 
2. สอบเค้าโครงวิจัย 
3. สอบปากเปล่า 

3. ติดตามความก้าวหน้ารู้เท่าทันการเปลี่ยน  
แปลงทางวิชาการและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. กําหนดให้นิสิตเผยแพร่บทความวิจยั 
2. จัดโครงการศึกษา ดูงาน 
3. ให้นิสิตเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ 
4. กําหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
แล้วนํามารายงานในห้องเรียน 

1. การนําเสนอผลงานวิจัย 
2. จํานวนผลงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร ่
3. จํานวนนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ 
4. ประเมินคุณภาพการ
รายงานของนสิิต 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1. สามารถวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์
ทางการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โดยใช้ทฤษฎีทางการจัดการเรียนรู้ 

1.  ทําแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหาทางด้านการ
จัดการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา 

1. ข้อสอบแต่ละรายวิชา
เน้นการคิดวิเคราะห ์
 

2. สามารถสนับสนุน โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎี
อันนํามาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ 

1. จัดอภิปราย สัมมนา 
2. ฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อการ
วิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ 

1. การนําเสนอผลงาน 
2. การวิพากษ์งานของผู้อื่น 

3. สามารถบูรณาการงานวิจัยด้านการจัด การเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อนําไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
1. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม 

1. จํานวนกิจกรรม/โครงการ 

4. รู้เท่าทันและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1. มีการทํางานเก็บข้อมูลด้าน การจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา 

1. จํานวนงานวิจัยภาคสนาม 
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4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมิน 

1.สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อให้นิสิตได้
ฝึกการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
2. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

1. การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 
2. การนําเสนอผลงาน 
3. การเขียนรายงาน 

2. สามารถให้ความรู้ คําปรึกษา คําแนะนํา 
และความช่วยเหลือทางวิชาการกับผู้อื่นอย่าง
เต็มที่ 

1. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส 

1. จํานวนกิจกรรม/
โครงการและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3. สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ 
ทั้งในบทบาทผู้นําผู้ร่วมทีมทํางาน 

1. กิจกรรม อภิปราย สัมมนา และ
โครงการ 
2. มอบหมายให้นิสิตทําง่านกลุ่ม 
3. ให้นิสิตกําหนดบทบาทหน้าท่ีในการ
ทํางานกลุ่ม 

1. การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 
2. การนําเสนอผลงาน 
3. แบบประเมินตนเอง 
เพื่อนประเมินเพื่อนและ
ประเมินโดยผู้สอน 

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

กลยุทธ์การสอน 
 

วิธีการวัดและประเมิน 
 

1. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลและการนําเสนอรายงาน 

1. ให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
อาจารย์เสนอแหล่งข้อมูลค้นคว้าแต่ละ
รายวิชาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน ์
3. มอบหมายให้นิสิตส่งงานและแสดง
ความคิดเห็นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

1. ประเมินจากสถิติการใช้
ระบบอินเตอร์เนต็ใน       
การเรียนและการส่งงาน 

2. สามารถใช้ซอฟท์แวร์และข้อมูลทางสถิติเพื่อ
วิเคราะห์งานวิจัย 

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน  การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติมาบรรยาย 
2. ให้นิสิตทํางานวิจัย 
3. สอนการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล 

1. การประเมินจากแบบฝึก
ในรายวิชา 
2. การนําเสนอผลงาน 

3. สามารถใช้ตรรกะในการสื่อสารและ    การ
นําเสนอรายงานอย่างมีลําดับขั้นตอน 

1. การอภิปราย สัมมนา แลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็น 
2. การนําเสนอรายงาน 
3. การกําหนดเกณฑ์การนําเสนอผลงาน 

1. การประเมินตามแบบ
ประเมินการนํา เสนอ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัย 
และมีจิตอาสา 
1.2  ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพครูสุขศึกษาและพลศึกษา มีความเป็น
กลาง มีความรู ้
ความเข้าใจ เคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่น 
1.3 เป็นผู้ใฝุรู้ มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น   
1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของสังคม 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.2 สามารถสร้างงานวิจัยจากความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา เพื่อเผยแพร่งานในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
2.3 ติดตามความก้าวหน้ารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางการจัดการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้ทฤษฎีทางการจัดการเรียนรู ้
3.2 สามารถสนับสนุน โต้แย้งหรือท้าทายทฤษฎีอันนํามาซึ่งองค์ความรู้ใหม ่
3.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
เพื่อนําไปพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
3.4 รู้เท่าทันและมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการจัด 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

4. ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถให้ความรู้ คําปรึกษา คําแนะนํา และความช่วยเหลือทางวิชาการ
กับผู้อื่นอย่างเต็มที ่
4.3 สามารถจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นําผู้ร่วมทีม
ทํางาน 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลและการนํา เสนอ
รายงาน 
5.2 สามารถใช้ซอฟท์แวร์และข้อมูลทางสถิติเพื่อวิเคราะห์งานวิจัย 
5.3 สามารถใช้ตรรกะในการสื่อสารและการนําเสนอรายงานอย่างมีลําดับ
ขั้นตอน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาบังคับ 

พลบ 701  สถิติวิเคราะห์ทาง   
สุขศึกษาและพลศึกษา                  

พลบ 702  วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพทางสุขศึกษา
และพลศึกษา 

                 

พลบ 703  สัมมนาประเด็นและ
แนวโน้มทางสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

                 

หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม 

พลบ 711 การศึกษาเชิง
วิเคราะห์ปรัชญาและหลักการ
ทางสุขศึกษา 

                 

พลบ 712 การออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ทางสุขศึกษาเพื่อ
พัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน 

                 

พลบ 713 การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินการสอนสุขศึกษา                  

พลบ 721  วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบพลศึกษาและ      
การกีฬาในศตวรรษที่ 21 

                 

พลบ 722  การศึกษาเชิง
วิเคราะห์หลักสูตรและการสอน
พลศึกษา 

                 

พลบ 723  วิทยวิธีสอนและ    
การประเมินทางพลศึกษา                  

หมวดวิชาเลือก 

พลบ 831  การศึกษาอิสระ                  
พลบ 832  การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทาง     
พลศึกษาและกีฬา 

                 

พลบ 833  การออกแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพทางพลศึกษา กีฬา
และสุขภาพ 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

พลบ 834  การประยุกต์ทักษะ
การเคลื่อนไหวและแนวคิดใน
ผู้เรียน 

                 

พลบ 835  ภาวะผู้นําทาง         
การพลศึกษาและกีฬา                  

พลบ 836  การออกกําลังกาย
สําหรับบุคคลพิเศษ                  

พลบ 837  การพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา                  

พลบ 838  การบริหารเชิงบูรณา
การเพื่อพัฒนางานสุขศึกษา                  

พลบ 839  การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา                  

พลบ 841  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนานโยบายสุขภาพ                  

พลบ 842  ภาวะผู้นําและการ
จัดการสุขภาพเชิงสร้างสรรค์                  

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ 891  ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก                  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
    หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีกําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบและกําหนดรายวิชาที่จะทําการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละภาคการเรียน จากนั้นมอบหมายให้คณะกรรมการทวนสอบไปดําเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชา และนําผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกัน
พิจารณา ในกรณีที่พบข้อเสนอแนะ จะมีการแจ้งผู้สอน ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผู้เรียน ในการจัดทํา มคอ.3  
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 แบบ 2 

1)  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร 
2)  ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3)  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
4)  เสนอปริญญานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา 

 นั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบ   
 เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

5)  การตีพิมพ์เผยแพร่ปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ (ระบ)ุ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือย่าง 
 น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ  
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่   
 ผลงานทางวิชาการ  

 

หมวดที่ 6  การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะนํานโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่  
ของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งจัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ      
การปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
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   1.2  คณะและภาควิชาชี้แจงเปูาหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร 
   1.3  คณะและภาควิชากําหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและภาควิชา  
   1.4  มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่  
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
         2.1.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.2  สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของ 
คณาจารย์ และนําความที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
   2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
        2.2.1 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัยตอบสนอง
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
        2.2.2  คณะและภาควิชาส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือการ
สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 
        2.2.3  คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและทําวิจัยร่วมกับคณาจารย์จาก
สถาบันอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
        2.2.4 คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 

 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
    1.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 
   1.2 กําหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
   1.3 กําหนดระบบการรับนิสิต โดยกําหนดคุณสมบัติของนิสิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตร และมี
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิต เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติ
และความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเพียงพอเพ่ือให้สามารถ
เรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้หากนิสิตที่รับเข้ามีคุณลักษณะที่ยังไม่พึง
ประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
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   1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิตตลอดหลักสูตรและจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจําทุกปีการศึกษา 
   1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
   1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่คํานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้นิสิต
ได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
   1.7 กําหนดให้ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิดภาค
เรียน 
   1.8  กําหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา
ให้นิสิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
สนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
   1.10 กําหนดให้ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
   1.11 กําหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนการประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งกําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
   1.12 หลักสูตรจะดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและ
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา(มคอ.1) อย่างต่อเนื่อง  
   1.13 จัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิต และความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 
2. บัณฑิต 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาพลศึกษา วางแผน ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ผลลัพธ์การเรียนรู้   การทํางาน
หรือประกอบอาชีพอิสระ  ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการบริหารหลักสูตร
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เพ่ือสะท้อนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยควบคุมการเผยแพร่
ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตี พิมพ์ หรือเผยแพร่  
 
3. นิสิต 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  วางแผน ติดตาม 
และประเมินการกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  การควบคุมการดูแล  การให้
คําปรกึษาวิชาการและแนะแนว  การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต 

3.1 กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
 3.1.1 มีระบบการการรับนิสิต ทบทวนเกณฑ์ วิธีการการรับนิสิตให้คลอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1.2 มีระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการให้ความรู้
เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร ความพร้อมท้าทางร่างกายและจิตใจ   

3.2 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
3.2.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือทําหน้าที่ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการ

ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหว่าง การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และอ่ืนๆ 
           3.2.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําโครงการในการทํากิจกรรมของนิสิต 
 3.2.3 การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  
          3.3.1 นิสิตสามารถยื่นคําร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล 
          3.3.2 จัดช่องทางรับคําร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนิสิต 
          3.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต 
          3.3.4 สํารวจความพึงพอใจของนิสิต 
 
4. อาจารย์ 
   4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

          การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้
อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

 



หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)     37 
 

   4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
           คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และควบคุมจํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

   4.3 คณาจารย์พิเศษ 
           ในกรณีที่คณะพลศึกษามีอาจารย์ประจําไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ให้แต่งตั้งคณาจารย์

พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับรายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    5.1 จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ทําหน้าที่กํากับและติดตาม จัดทํา มคอ .3-7 วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
    5.2 มีการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสถาบัน  
    5.3 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 
    5.4 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้อย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
    5.5 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

5.5.1 มีการวางแผนการดําเนินการหลักสูตรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 
2) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 
3) จัดทํารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4 

           5.5.2 มีการดําเนินการตามแผนและการจัดทํารายงานผล ดังนี้ 
1) รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 
2) รายงานผลการดําเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6 
3) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

    5.6 มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล การเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่ผ่านมา 
    5.7 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
 ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ (เช่น หนังสือ ตํารา สื่อการเรียนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน 
รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น) ตามสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สํานักหอสมุดกลางสํานักสื่อและ
เทคโนโลยี สํานักคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในเครือข่าย ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
    6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม 

    ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังแหล่งค้นคว้าทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน 
จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
    6.3 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

     ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

√ √ √ √ √ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ  มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ 
ที่กําหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 
 

√ √ √ √ √ 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน 
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

- √ √ √ √ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

√ √ √ √ √ 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี 

√ √ √ √ √ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพ หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - √ √ √ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - √ √ 

 
 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
    1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคน ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน

เพ่ือพิจารณารายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคําแนะนํา เพื่อนําไปวางแผน
กลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 
     อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ ซักถามนิสิตเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสัมภาษณ์ สนทนา หรือแบบสอบถาม 
1.1.3 หลังการสอน 
     อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การร่วมกิจกรรม   

การทํากิจกรรมแบบฝึกหัด และผลการสอบผลที่ได้จากการประเมินจะนํามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การ
สอนประกอบกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน 
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    1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง

เปูาหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน  
โดยใช้แบบประเมิน มศวปค. 003 ผ่านระบบออนไลน์ 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจากเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นิสิตและความ
สอดคล้องกับโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกล
ยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    2.1 การทําวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบันและบัณฑิตที่
สําเร็จตามหลักสูตร 
   2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการดําเนินการ
หลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์และนิสิต 
   2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรและ
การสํารวจการได้งานของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีทุกปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดับคณะ โดยคณบดีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
   4.1 อาจารย์ประจําวิชารายงานผลการดําเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบภาค
การศึกษา 
   4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการดําเนินการรายวิชาต่อคณบดีในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 
   4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะและวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 
   4.4 อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 
และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี 

 



หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)     41 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.   

 2559 
ภาคผนวก ข   สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค   รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง   รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ   ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ   ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข   
สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุงหลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุง
แก้ไข 

(1) รศ.วีนัส ปัทมภาสพงษ ์  
1. จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร หน้าที่ 1 กับหน้าท่ี 
14 ไม่ตรงกัน 
2. ควรปรับข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับแผน 
3. ตรวจสอบข้อความใน หมวดที่ 2 ข้อ 1.2 
ความสําคัญ (ปรับใหม่) 
4. หัวข้อความหมายของรหัสวิชา หายไป 
5. ควรเขียนรูปแบบ ให้ตรงกัน 
6. คําอธิบายรายวิชา พลบ...การศึกษาอิสระ ไม่ควร
เหมือนกับคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร กศ.ม.  
สุขศึกษาและพลศึกษา 
7. ช่ือวิชา PEG…Statistical Analysis in Health 
and Physical Education ขาดคําว่า Education 
หลังคําว่า Health 
8. วิชา พลบ..รูปแบบการประเมินการจัด การเรียนรู้
ทางสุขศึกษา ควรใช้ช่ือว่า การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา 
9. อาจารย์พิเศษ ควรใส่ช่ืออาจารย์พิเศษ 
10. ควรใส่ข้อความตามข้อบังคับมหาวทิยาลัย เช่น 
รูปแบบการศึกษา แบบ 2.1 ผู้ศึกษาที่สําเร็จปริญญา
มหาบัณฑิต จะต้องทําปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต และเรียนรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต 
11. ควรเพิ่ม ข้อ 2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ในข้อวิธีการวัดและเมินผล ควร
การนําเสนอผลงาน และการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น   
 
 
 

ดําเนินการตามคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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(2) รศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์ 
1. สํารวจจํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรให้
ตรงตามโครงสร้าง 
2. ปรับ ปรัชญาของหลักสูตร 
3. ตรวจสอบเรื่องการดําเนินการหลักสูตร ภาคฤดู
ร้อน ให้ตรงกับแผนการเรียน 
4. ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ PEG… Statistical Analysis 
in Health and Physical Education ควรเป็นช่ือ  
Analysis Statistical in Health Education and 
Physical Education  
5. ควรเปลี่ยนช่ือวิชา พลบ...การศึกษาเชิงสังเคราะห์
ปรัชญาและหลักการทางสุขศึกษา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ควรเป็น การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญา
และหลักการทางสุขศึกษา  Analytical Study in 
Health Education Philosophy and Principle 
6. ช่ือวิชา รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้ทาง
สุขศึกษา ควรเปลี่ยนช่ือวิชา การพัฒนารูปแบบการ
ประเมินการสอนสุขศกึษา 
7. ช่ือวิชา การวิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษา กีฬาและ
สุขภาพ ควรเปลี่ยนช่ือวิชาเป็น การออกแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพทางพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ 
8. ควรปรับคําอธิบายรายวิชาการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ทางสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่นยืน 
ควรเน้นการวิเคราะห ์
9. ช่ือวิชา PEG Exercise for Special Populations 
ควรใช้ช่ือ Exercise for Exceptional Person 
10. วิชาภาวะผู้นําและการจัดการสุขภาพเชิง
สร้างสรรค์ คําอธิบายรายวิชา ควรตัดคําขึ้นต้นคําว่า 
ภาวะผู้นําออก 
11. ควรปรับ Curriculum Mapping 

ดําเนินการตามคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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(3) รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ 
1. ควรใช้หลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาโท 
และบูรณาการวิชาเอกด้วยกัน  
2.ควรบูรณาการรายวิชาสัมมนาประเด็นและแนวโน้ม
ทางพลศึกษา และทางสุขศึกษา เข้าด้วยกัน และ
กําหนดให้เป็นวิชาแกน โดยใช้ช่ือ สัมมนาประเด็น
และแนวโน้มทางสุขศึกษาและพลศกึษา  
3. วิชารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้ทางสุข
ศึกษา ควรเปลี่ยนวิชาเป็นการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินการสอนสุขศึกษา และปรับคําอธิบายรายวิชา
ใหม ่
4. ควรปรับ Curriculum Mapping ใหม ่

ดําเนินการตามคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 

(4) อ.ดร.สุนทรี  ศิริอังกูร 
1. ควรปรับหัวข้อปรัชญาของหลักสูตร เป็น การ
จัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรให้ตรงตาม
โครงสร้าง 
3. ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ปีการศึกษาที่พร้อมเผยแพร่
น่าจะ 2563 ขอให้เช็ครายละเอียด 
3. หมวดที่ 2 หัวข้อความสําคัญ อยากให้ปรับใหม่ให้
ทันสมัยมากกว่านี ้
4. สํารวจภาคฤดูร้อน ในข้อบังคับสําหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกมีหรือไม ่
5. ควรเปลี่ยนช่ือวิชานิเวศวิทยาการสอนและการ
ประเมินทางพลศึกษา เป็นช่ือวิทยวิธีสอนและการ
ประเมินทางพลศึกษา 
6. วิชารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้ทางสุข
ศึกษา สามารถบูรณาการกับวิชาอื่นได ้
 
 
 

ดําเนินการตามคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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(5) อ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม 
1. ควรปรับช่ือหลักสูตร  เป็นสาขาวิชาพลศึกษาและ
สุขศึกษา  
2. สํารวจจํานวนหน่วยกิตให้ตรงกัน 
3. ปรับภาษาในหัวข้อ 11.1 สถานการณ์หรือ      
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
4. วิชา "การวิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษา กีฬาและ
สุขภาพ" ซ้ํากับวิชาแกนหรือสามารถบูรณาการ
ด้วยกันได้   

ดําเนินการตามคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการดําเนินงานได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  (3.46 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการดําเนินงาน ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.93 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวกมลมาลย์  วิรัตน์เศรษฐสิน 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Kamonmarn  Virutsetazin 
ตาแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ทางาน   ภาควิชาสุขศึกษา  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   064-2914222 
Email             kmm_swu@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
พย.บ. พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย 2523 
วท.ม. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2530 
ส.ด. สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 
 
ความเชี่ยวชาญ 

ด้านสุขศึกษาและสาธารณสุข 

ผลงานทางวิชาการ 
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Kamonmarn Virutsetazin; &Thada Wimonwatwatee. (2013, 4-5 July). Physical Activity and 
 Obesity of Students in Schools under the Office of Basic EducationCommission.  
 In Burapha UniversityInternational Conference 2013 (BUU2013). Pattaya, Thailand. 
Kamonmarn Virutsetazin; &Thada Wimonwatwatee. (2013, 4-5 July). The Study of  Screening  
 for Anemia of Undergraduate Students at Faculty of Physical Health Education, 
 Srinakarinwirot University.  In Burapha University International Conference 2013 
 (BUU2013). Pattaya, Thailand. 

2. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Kamonmarn Virutsetazin. (2016, 8-10 March). Computer Addiction of Students in Schools  
 under the Office of Basic Education Commission, Bangkok. Funded by the 
 Government Funds. In Global Conference on Social Science, Conference  
 Proceedings, 220-234. Bangkok,Thiland. 

mailto:kmm_swu@hotmail.com
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3. ต ารา/หนังสือ 
 กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน. (2559). การวิจัยทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 

กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน (2559).  การดําเนินงานสาธารณสุขในชุมชน. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 
กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างไอคิวและธาตุเหล็ก. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 

 
4. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEG811 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 
PEG711 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา 
PEG702 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทาง สุขศึกษาและพลศึกษา 
PEG511 การสื่อสารสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
PEG503 สัมมนากระบวนทัศน์ในวิชาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา 
PEG502 ระเบียบวิธีวิจัยทางสุขศึกษา และพลศึกษา 
HE651 การวิจัยและประเมินผลทางสุขศึกษา 
HE552 วิธีการวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
HE522 การบริหารงานสาธารณสุข 
HE461 หลักการอบรมทางสุขศึกษา 
HE451 การวางแผนและประเมินผลงานสุขศึกษา 
HE421 สุขศึกษาชุมชน 
HE352 การวิจัยทางสุขศึกษา 
HE165 สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพชุมชน 
PHE421 สัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา 
PHE411 สุขภาพจิต 
PHE302 การสร้างเสริมสุขภาพ 
PHE304 สุขภาพผู้บริโภค 
PHE215 การสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค 
PHE204 โรคและการปูองกันโรค 
PHE203 สุขภาพส่วนบุคคลและสุขภาพชุมชน 
PHE202 สุขภาพส่วนบุคคล 
PEH412 ทักษะชีวิตและวิกฤตสุขภาพ 
PEH413 สัมมนาแนวโน้มของสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ 
PEH367 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพ่ือสุขภาพ 

http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEG702&course_no=2&section_no=D01&teacher_id=700152
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEG502&course_no=2&section_no=S01&teacher_id=700152
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2549&sem_cd=2&course_cd=HE651&course_no=1&section_no=S01&teacher_id=700152
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2549&sem_cd=3&course_cd=HE522&course_no=1&section_no=S01&teacher_id=700152
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2548&sem_cd=1&course_cd=HE461&course_no=2&section_no=B02&teacher_id=700152
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PHE302&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=700152
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PHE202&course_no=1&section_no=B02&teacher_id=700152
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEH318 การวางแผน ดําเนินงาน และประเมินผลสุขศึกษาในชุมชน 
PEH317 การวางแผน ดําเนินงาน และประเมินผลสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข 
PHE314 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ 
PEH304 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
PEH222 หลักการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 
PEH202 สาธารณสุขเบื้องต้น 
SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 

 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
พลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนรินทวิโรฒ 

โครงการวิจัยเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ใน   
การประชุมวิชาการ “มศว 
วิจัย” ครั้งที่ 8 วันที่ 26-
27 พฤศจิกายน 2557 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=SWU145&course_no=2&section_no=B04&teacher_id=700152
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล   นางพิมพา  ม่วงศิริธรรม  
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mrs.Pimpa  Moungsirithum 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
สังกัด    ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   081-8066258 
Email    pimpa_toy@hotmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ 2525 
ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
ค.ด. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 
 
ความเชื่ยวชาญ 
 - สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 - วิทยาศาสตร์การกีฬา (จิตวิทยาการกีฬา) 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
จรูญศักดิ์  เบญมาตย์  พิมพา ม่วงศิริธรรม  อนันต์ มาลารัตน์ และ ไวพจน์ จันทร์เสม.(2559).    
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา  
 พลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 10 (2): 165-182. 
จรูญศักดิ์ เบญมาตย์  พิมพา ม่วงศิริธรรม  อนันต์ มาลารัตน์  และไวพจน์ จันทร์เสม. (2559). 
 ความต้องการจําเป็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์นิเทศการฝึก  
 ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารมหาวิทยาลัย
 ราชภัฏมหาสารคาม, 10(ฉบับพิเศษ), 51-58. 
ไพญาดา สังข์ทอง  พิมพา ม่วงศิริธรรม  อนันต์ มาลารัตน์  และสมบูรณ์ อินทร์ถมยา (2558). ความต้องการ
 จําเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
 สาขาวิชาพลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา. 18 (1): 210-222. 
 

mailto:pimpa_toy@hotmail.com
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E4%BE%AD%D2%B4%D2%20%CA%D1%A7%A2%EC%B7%CD%A7&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%BE%D4%C1%BE%D2%20%C1%E8%C7%A7%C8%D4%C3%D4%B8%C3%C3%C1&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%CD%B9%D1%B9%B5%EC%20%C1%D2%C5%D2%C3%D1%B5%B9%EC&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%CA%C1%BA%D9%C3%B3%EC%20%CD%D4%B9%B6%C1%C2%D2&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=153101
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=153101
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=153101
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ศรัณย ์เจียระนัย  พิมพา ม่วงศิริธรรม  และอัศวิน มณีอินทร์ (2558). รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย                
 ศรีนครินทรวิโรฒ . 16 (2): 44-54. 
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์  พิมพา ม่วงศิริธรรม  ทรงพล ต่อนี  และชาญชัย อินทรประวัติ (2557).     
 รูปแบบการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารคณะพลศึกษา.     
 17 (1):  98-110. 
วรินทร สืบบุก และ พิมพา ม่วงศิริธรรม (2557).   ผลของการฝึกการควบคุมการหายใจและการผ่อน 
 คลายกล้ามเนื้อที่มีต่อความแม่นยําในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล . วารสารวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.  ปีที่ 5 (ตุลาคม 2557). 
ชาตรี พรมพุทธ  ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล  และ พิมพา ม่วงศิริธรรม (2556).  การสร้างแบบทดสอบ 
 ทักษะกีฬาฮอกก้ีสําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา . วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา สสศท.  
 4 (8): 27-33. 
 
2. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
Pimpa  Moungsirithum. (2014). The effect of self-control upon self-discipline behavior of 
 physical education major students. The 5th International Conference in Sport and  
 Exercise Science. Organized by Faculty of Sport Science, Burapha University 
 Pattaya, Thailand,  9-11 July 2014, pp 168-177. 
สุภกิจ วิริยะกิจ และ พิมพา ม่วงศิริธรรม (2557). ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อ 
 ความมีน้ําใจนักกีฬาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การประชุมวิชาการของสมาคม  
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจําปี 2557. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
 30 พฤษภาคม 2557. 
พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ และ พิมพา ม่วงศิริธรรม (2557).  คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของ 
 ครูพลศึกษาในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาครูพลศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
 ตอนปลย. การประชุมวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   
 ประจําป 2557. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  30 พฤษภาคม 2557. 
สิทธิพงษ์ ปานนาค  พิมพา ม่วงศิริธรรม  และ อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล (2556). การสร้างและตรวจสอบ
 คุณภาพแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตาม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. การประชุมหาดใหญ่ 
 วิชาการ ครั้งที่ 4  เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย" 10 พฤษภาคม 2556 
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http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=133085
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http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=128288
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3. หนังสือเรียน  
อรัญ  จิตต์โลหะ และ พิมพา  ม่วงศิริธรรม. (2558). อาชีพฟุตบอล คู่มือเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ 
 (อช23057) ระดับประถมศึกษาและบุคคลทั่วไป. กรุงเทพฯ: ไผ่มีเดียเซ็นเตอร์. 
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4.  ภาระงานสอน  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEG521 MOVEMENT ANALYSIS AND MOTOR SKILL LEARNING  
PEG703 RETRIEVE AND REVIEW IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION 
PEG621 PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT  
PEG637 INDEPENDENT STUDY  
PEG722 PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY 

MANAGEMENT 
PEG601 SEMINAR IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION I  
PEG849 INDEPENDENT STUDY 
PPE204 MOTOR LEARNING AND DEVELOPMENT  
PPE205 MOTOR LEARNING AND DEVELOPMENT  
PEP254 TABLE TENNIS  
PET254 TABLE TENNIS  
PPE302 PHYSICAL EDUCATION CURRICULUMS 
PHE432 HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT  
PE211 MOTOR DEVELOPMENT 

PES311 EXERCISE AND SPORT PSYCHOLOGY 
PE423 MOTOR LEARNING 
PE272 TABLE TENNIS II 
PE201 CURRICULUM AND INSTRUCTION IN PHYSICAL EDUCATION 
PE581 INTERNSHIP IN PHYSICAL EDUCATION  
PE172 TABLE TENNIS I 
PE204 MOTOR DEVELOPMENT AND LEARNING 
PE411 PSYCHOLOGY OF SPORTS 
PE327 FIELD WORK I  

http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEG521&course_no=1&section_no=S01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEG703&course_no=2&section_no=D01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEG621&course_no=2&section_no=M01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=2&course_cd=PEG637&course_no=1&section_no=M01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=2&course_cd=PEG722&course_no=3&section_no=D01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2556&sem_cd=1&course_cd=PEG601&course_no=1&section_no=S01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2556&sem_cd=1&course_cd=PEG849&course_no=1&section_no=D02&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PPE204&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PPE205&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEP254&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PET254&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=3&course_cd=PPE302&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2558&sem_cd=1&course_cd=PHE432&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2557&sem_cd=2&course_cd=PE211&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2557&sem_cd=2&course_cd=PES311&course_no=1&section_no=B02&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2557&sem_cd=1&course_cd=PE423&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2556&sem_cd=3&course_cd=PE272&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=3&course_cd=PE201&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=2&course_cd=PE581&course_no=1&section_no=�01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=2&course_cd=PE172&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=2&course_cd=PE204&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=1&course_cd=PE411&course_no=2&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=1&course_cd=PE327&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหว
ร่างกายของนิสิตคณะพลศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โครงการวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้    
คณะพลศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2559) 

2559 หัวหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEC103 FOUNDATION OF PHYSICAL EDUCATION, HEALTH EDUCATION, RECREATION AND SPORT  
PE581 INTERNSHIP IN PHYSICAL EDUCATION  
PE441 SPORT PSYCHOLOGY 

http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=1&course_cd=PEC103&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=1&course_cd=PE581&course_no=1&section_no=B01&teacher_id=701165
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2555&sem_cd=1&course_cd=PE441&course_no=2&section_no=B02&teacher_id=701165
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายภาณุ กุศลวงศ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Phanu Kusolwong       
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน     ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5000 ต่อ 15470 
Email     phanu@g.swu.ac.th 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
ค.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 สุขศึกษาและพลศึกษา , วิทยาศาสตร์การกีฬา , ศิลปะการต่อสู้และปูองกันตัว 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ภาณุ กุศลวงศ.์ หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับมัธยมศึกษา. วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2559. 
ภาณุ กุศลวงศ.์ ผลของโปรแกรมการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาตอบสนองของการเตะตัดในกีฬามวยไทย. 
 วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2558 ,กรกฎาคม-ธันวาคม): 53-58. 
 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
3.  ต ารา/หนังสือ 
ภาณุ กุศลวงศ,์ ศิริวัฒน์ สงวนหมู่, วันทนี สว่างอารมณ์, สรายุทธ คาน, กิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี, 
 อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, และคณะ. วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 4 . กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,2558. 
 
 



หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)     89 
 

ภาณุ กุศลวงศ,์ ศิริวัฒน์ สงวนหมู่, วันทนี สว่างอารมณ์, สรายุทธ คาน, พิชิต เพชรานนท์, อรุณ ชาญชัย 
เชาว์วิวัฒน์, และคณะ.  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ:                              
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2555. 

 
4. ภาระงานสอน 
 
รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 
PET222 WEIGHT TRAINING 
PET262 MUAYTHAI 
PET281 JUDO 
PET282 TAEKWONDO 
SWU145 WELLNESS AND HEALTHY LIFESTYLE 
 
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ  
 -  
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวสาลี่  สุภาภรณ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Salee Supaporn 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ศาสตราจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5000 ต่อ 22505 
Email     salee_supaporn@yahoo.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524 
กศ.ม.  
M.S. 

พลศึกษา 
Physical Education: Sport 
Biomechanics 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Illinois State University, USA 

2526 
2536 

Ed. D. Physical Eduation: Pedagogy University of Massachusetts, 
Amherst, USA 

2541 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาด้านโยคะ ไท้จี๋ ชิกง การสอนพลศึกษา/กีฬา การวิจัยเชิงคุณภาพ   
 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สาลี่ สุภาภรณ์. (2558). ประสบการณ์ในการเรียนวิชาวิทยาการสอนของนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา.  
       วารสารคณะพลศึกษา. 18(1), 42-56 
สาลี่ สุภาภรณ์. (2556). ผลกระทบของการสอนเทนนิสด้วย 
 วิธีสอนแบบแทคติคอลและการสอนแบบ โดยตรง. วารสารคณะพลศึกษา. 16, (1), 20-34. 
เจริญ กระบวนรัตน์ และ สาลี่ สุภาภรณ์. (2557). ผลการออกกําลังกายด้วยยางยืด ตารางเก้าช่องและ 
          การยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสุขภาพ. วารสารคณะพลศึกษา. 17(2), 45-62.   
สาลี่ สุภาภรณ์. (2556). กรณีศึกษาหลักสูตการฝึกครูโยคะในอาศรมประเทศอินเดีย. 
          วารสารคณะพลศึกษา. 17, (1), 317-332. 
 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
 - 
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3.  ต ารา/หนังสือ 
 สาลี่ สุภาภรณ์. (2554). ตันเถียน-สาลี่โยคะ (พร้อมวีซีดี 2 แผ่น). กรุงเทพฯ: สามลดา.  
 สาลี่ สุภาภรณ์. (2551). คู่มือการฝึกตันเถียน-สาลี่โยคะ (พร้อมวีซีดี 2 แผ่น). กรุงเทพฯ: สามลดา.  
 สาลี่ สุภาภรณ์. (2550). วิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษาและกีฬา. กรุงเทพฯ: สามลดา. 
 
4. ภาระงานสอน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEC106 ETHICS FOR SPORTS SCIENCE I 
PEC202 PROFESSIONAL ENGLISH I 
PEC206 ENGLISH FOR SPORTS SCIENCE I 
PEG543 QUALITATIVE RESEARCH IN SPORT AND EXERCISE 
PEG701 RESEARCH DESIGN AND STATISTICAL ANALYSIS 
PEP226 FUNDAMENTAL YOGA 
PES423 SENIOR PROJECTS 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Paiboon Srichaisawat   
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     081-836-3183 
Email    paiboonthai@hotmail.com, paiboons@swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ.  พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ         2523 
กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530 
กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 พลศึกษา  สุขศึกษา  วิทยาศาสตร์การกีฬา   
 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์  แอน มหาคีตะ ไพญาดา สังข์ทอง  ลักษมี ฉิมวงษ์. ความต้องการและ 
 ความคาดหวังในการเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . 
 วารสารคณะพลศึกษา.  2559 (St1); 16: 194-208. 
แอน มหาคีตะ  ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์  ไพญาดา สังข์ทอง  ธนัช ยอดดําเนิน. คุณลักษณะที่พึง 
 ประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าทําในการสถานประกอบการออกกําลังกาย ตามทัศนะของ  
 ผู้บริหารธุรกิจด้านการออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร . วารสารคณะพลศึกษา.  
 2556; 2: 76-78 
 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
ภนารี บุษราคัมตระกูล  โกสุม จันทร์ศิริ  สมชาย สันติวัฒนกุล และไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ และคณะ.          
            การพัฒนาไบโอเซนเซอร์แบบแถบในการตรวจสารกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อในนักกีฬา .  
            เอกสารประชุมวิชาการ International Warsaw Invention Show IWIS 2016 
  10-12 ตุลาคม 2557. ประเทศโปแลนด์. 

mailto:paiboonthai@hotmail.com
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3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 
 

4. ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

PE391 TRACK AND FIELD COACHING AND OFFICIATING 
PEP301 ATHLETICS COACHING AND TECHNICAL OFFICIATIN 
PET151 ATHLETICS 1 
PET152 ATHLETICS 2 
PE347 TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 
PE494 THAI BOXING COACHING AND OFFICIATING 
PE214 FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND ETHICS IN PHYSICAL EDUCATION 
PE424 ORGANIZATION OF SPORTS COMPETITION 
PE112 MECHANICS FOR PHYSICAL EDUCATION 
PPE420 PHYSICAL EDUCATION ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN SCHOOL 
PPE303 LEARNING MANAGEMENT IN PHYSICAL EDUCATION I 
PEP261 SWORD AND POLE FLIGHTING 
PPE405  PHYSICAL EDUCATION ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN SCHOOL 
PEG732 ADMINISTRATION AND STRATEGIES PLANNING FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 
PEG503 SEMINAR ON PARADIGMS IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION 
PEG637 INDEPENDENT STUDY 
PEG502 RESEARCH METHODOLOGY IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION 
PEG501 STATISTICAL ANALYSIS IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION 
PEG601 SEMINAR IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION I 
PEG522 TEACHING METHODOLOGY IN PHYSICAL EDUCATION 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Parkpoom Ratanarojanakool 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาพลศึกษา  คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เบอร์โทรศัพท์     089-166-5366 
Email     parkpoom@g.swu.ac.th , pweparkpoom@yahoo.com 
 

คุณวุฒิ สาขา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525 
กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2528 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและ

การกีฬา  
มหาวิทยาลัยบูรพา 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 การบริหารจัดการทางการกีฬา  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
อัมรินทร์ หัตถกิจ และ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล. (2560, มกราคม–เมษายน). ปัจจัยในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 นันทนาการประเภทการท่องเที่ยวของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร . 
 วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา, 9(1),  
 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
พุทธิชัย จันทร์สวัสดิ์ และ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล.  (2559, 31 สิงหาคม). ความเข้มแข็งทางจิตใจของ
 นักกีฬาเทนนิสที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย . ในการประชุม  
  วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคม
 ฐานความรู้”. กรุงเทพฯ. 
ภูมินาถ สีแล และ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล. (2559, 31 สิงหาคม). การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬา
 เซปัคตะกร้อ สําหรับนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ  ในการประชุม
 วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคม
 ฐานความรู้”. กรุงเทพฯ. 

mailto:parkpoom@g.swu.ac.th
mailto:pweparkpoom@yahoo.com
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กําพล ชาดํา  ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล และ แอน มหาคีตะ. (2559, 28–29 กรกฏาคม).  ผลการฝึก 
  ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 (SWURES9-107).  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ. 

3.  ต ารา/หนังสือ 
 -  
4.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PSL503 SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MENT I 
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 แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
ระบุสถานภาพ (หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วมโครงการ) 

การประเมินความต้องการจําเป็นด้าน
การจัดการศึกษาของหลักสูตร 
ศิลปศาสตร มหาบัณฑิตและหลักสูตร
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัด 
การกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เงินรายได้ 
คณะพลศึกษา 
 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายธาวุฒิ ปลื้มสําราญ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thawuth Pluemsamran 
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5000 ต่อ 15470 
Email     thawuth@gmail.com, thawuth@swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524 
ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2526 
ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2557 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 พลศึกษา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
Chutikan Paljai and Thawut Pluemsamran.  Psychological Strategies Affecting Success   
   of Weightlifting Competition In The National Schools Sports Games.  
 Proceeding of 6th Institute of Physical Education International  Conference 2016. 
 “Sports and Tourism in the 21st Century”; 2016 July 6-8; Bangkok, Thailand. 
 
2.  ต ารา/หนังสือ 
ธาวุฒิ ปลื้มสําราญ. (2555). มวยไทย.  กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์;  
ธาวุฒิ ปลื้มสําราญ. (2555). เอกสารคําสอนวิชา พล176 ยูโด 1 (JUDO I) พิมพ์ครั้งที่ 2  
  กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ISBN : 974-9849-17-5 
 
 
 

mailto:thawuth@gmail.com
mailto:thawuth@swu.ac.th
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3. ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEG821 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN LEARNING MANAGEMENT IN 

PHYSICAL EDUCATION 
PEG831 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN ADMINISTRATION IN PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT 
PEG849 INDEPENDENT STUDY 
PHE306 FIRST AID AND INJURIES PREVENTION 
PPE305 PREVENTION AND CARE OF SPORTS INJURIES 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวสุปราณี ขวัญบุญจันทร์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Supranee Kwanboonchan 
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์     081-686-3940 
Email     supraneekw@g.swu.ac.th, supraneek2504@gmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ 2526 
M.A. Physical Education Centro Escolar University, 

Philippines 
2528 

Ed.D. Curriculum and 
Supervision 

Centro Escolar University, 
Philippines 

2530 

ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2557 

ความเชี่ยวชาญ 
 1. ด้านการพลศึกษา  
 2. ด้านการฝึกสอนกีฬา 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ธงชาติ พู่เจริญ สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ สาธิน ประจันบาน และ นพรตัน์ พบลาภ. (2559, มกราคม- 
 มิถุนายน). การพัฒนากลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษ ที่ 21. วารสารคณะพลศึกษา. 
 19(1), 152-166. 
เกษมสันต์ พานิชเจริญ,สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์,อนันต์ มาลารัตน์ และวาสนาคุณาอภิสิทธิ์. (2558, 
 กันยายน-ธันวาคม).  การพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้ 
 พลศึกษาสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์. 26(3): 114-126. 
สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. (2558). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นํานิสิตคณะพลศึกษา  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 5(1-4).21-25 
 

mailto:supraneekw@g.swu.ac.th
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2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
เกษมสันต์ พานิชเจริญ  สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ และอนันต์ มาลารัตน์. (2558, มกราคม-มิถุนายน). 
 การประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 
 10(2): 7-17. 
 
3.  ต ารา/หนังสือ 
 -  
4. ภาระงานสอน  

 
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นํา
นิสิตคณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

เงินรายได้ 
คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEG831 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN ADMINISTRATION 

 IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 
PEG849  INDEPENDENT STUDY 
PEG637 INDEPENDENT STUDY 
PEG503 
 

SEMINAR ON PARADIGMS IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL 
EDUCATION 

PEG831 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN ADMINISTRATION 
 IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 

http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEG831&course_no=1&section_no=D01&teacher_id=701553
http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEG831&course_no=1&section_no=D01&teacher_id=701553
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายทรงพล  ต่อนี 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Songpol Tornee 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5000 ต่อ 22523 
Email     songpoltor@yahoo.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

พย.บ. พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556 
กศ.ม. 
วท.ม. 

สุขศึกษา 
ชีวสถิติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2539 
2541 

ปร.ด. อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
 
ความเชี่ยวชาญ 

 การสุขศึกษา ชีวสถิติ สาธารณสุขศาสตร์ 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ทรงพล ต่อนี  นรุตตม์ สหนาวิน  สิงหา จันทน์ขาว  ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ และ จิราวรรณ ตอฤทธิ์. 

(2558) . ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อพฤติกรรม  
การออกกําลังกายของประชาชนตําบลพระอาจารย์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก .  
วารสารคณะพลศึกษา ; 18 (1) : 223-237. 

ทรงพล  ต่อนี  สิงหา  จันทน์ขาว  นรุตตม์  สหนาวิน  ทรัพย์สตรี  แสนทวีสุข และ จิราวรรณ  ตอฤทธิ์ .  
(2557). ผลของกิจกรรมสุขศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันสูงของประชาชนบ้าน  
บึงกล่ํา อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา ; 17 (1) : 196-208. 

ทรงพล  ต่อนี  นรุตตม์  สหนาวิน  สิงหา  จันทน์ขาว  จิราวรรณ  ตอฤทธิ์ และ ปรัชญ์  อินทรศักดิ์สิทธิ์.  
(2557) . การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา ; 17 (2) : 197-208. 
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2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
นรุตตม์ สหนาวิน  จิราวรรณ ตอฤทธิ์  ทรงพล ต่อนี  และ สิงหา จันทน์ขาว.  พฤติกรรมการอนุรักษ์ 

แหล่งน้ําของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก .ในการ 
ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14 กรุงเทพมหานคร: 15-16 สิงหาคม พ.ศ 2556. 
 

3.  ต ารา/หนังสือ 
ทรงพล ต่อนี  อมรา กันยวิมล วิริยา สุขวงศ์  อนันต์ มาลารัตน์ และ ไพบูลย์ อ่อนมั่ง. (2542). 
 การศึกษาพฤติกรรมการเจ็บปุวยของประชาชนในเขตชนบท : กรณีศึกษาในตําบล 
 หนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก. กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 เอกสารประกอบการสอนวิชา สข 553 คอมพิวเตอร์สําหรับงานวิจัยทางสุขศึกษา 
 

4. ภาระงานสอน  

 
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

พฤติกรรมการควบคุมน้ําหนักของนิสิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่มีภาวะน้ําหนักเกินและภาวะอ้วน แหล่ง
ทุน  

เงินรายได้ 
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEH301 EPIDEMIOLOGY 
PEH303 PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY AND COMPUTER FOR HEALTH INNOVATION 

DEVELOPING 
PEH316 FIRST AID 
PEH413 SEMINAR TRENDS IN HEALTH EDUCATION AND PROMOTION 
PEH422 KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE HEALTH DEVELOPMENT 
PEH423 SEMINAR IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH PROBLEMS AND SOCIAL CHANGE 
PPH221 COMMUNITY PUBLIC HEALTH DEVELOPMENT 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุนันทา  ศรีศิริ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Sununta  Srisiri 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     08-3293-4358 
Email     sununts@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วท.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 
ค.ม. 
ส.ม. 

ประชากรศาสตร์  
สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2541 
2553 

D.S.M. Sport  Management The United States Sports Academy, 
U.S.A 

2551 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 - สาขาสังคมวิทยา (เน้นเรื่อง เด็กนักเรียน  สตรีและผู้สูงอายุ)  

- สาขาสุขศึกษา (เน้นเรื่องสุขภาพจิต ทักษะชีวิต การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน) 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สุนันทา ศรีศิริ และคณะ (2559). การประเมินความต้องการจําเป็นด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตร  
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ   
 คณะพลศึกษา มศว. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 53-66.   
อภิชา น้อมศิริ  สุนันทา ศรีศิริ  กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน และ อนันต์ มาลารัตน์ (2558). การพัฒนา 
          ตัวชี้วัดความฉลาดทางสุขภาพด้านเพศสําหรับวัยรุ่นตอนต้น. ธรรมศาสตร์เวชสาร.  
          15(4): 609- 621. 
สุนันทา  ศรีศิริและกมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน (2557). ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 พลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ.วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 333 – 346. 
 



หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)     103 
 

สุนันทา  ศรีศิริ (2556). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถภาพแห่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
  ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร. 
  วารสารคณะพลศึกษา. 15(ฉบับพิเศษ ธันวาคม): 308-315. 
 

 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
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 the Buddhist Teachings” Hosted by National Office of Buddhism 
 and the World Buddhist University at Buddhamonthon Nakhon  Pathom, 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 41.1-41.10 
สุนันทา  ศรีศิริ (2557). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพงาน
 ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยแพร่ใน  
 Proceeding การประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 8 วันที่  26-27 พฤศจิกายน 2557   
 หน้า 731-741. 
อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, อนันต์ มาลารัตน์ (2557).สุขภาพทางเพศ
 ของวัยรุ่นตอนต้นในบริบทสังคมไทย:สถานภาพและเครื่องมือวัดสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น
 ตอนต้น. เผยแพร่ใน Proceeding การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับ
 บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 3-5 
 พฤศจิกายน 2557 ณ มศว. หน้า  108-114.  
สุนันทา  ศรีศิริ (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรและภาวะพ่ึงพิงในการ ปฏิบัติ
 กิจวัตรของผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ใน Proceeding การประชุมศรีนครินทรวิโรฒ  
 วิชาการครั้งที่  6 วันที่  29-30 พฤษภาคม  2555. 
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 3. ต ารา/หนังสือ 
สุนันทา ศรีศิริ. (2559). หนังสือสุขภาพจิต. ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
4. ภาระงานสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEI103 ENGLISH FOR HEALTH AND PHYSICAL EDUCATIONAL PROFESSIONAL 
PEC302 PROFESSIONAL ENGLISH II 
PEC401 PROFESSIONAL ENGLISH III 
PEG701 ADVANCED STATISTICAL ANALYSIS IN HEALTH EDUCATION AND 

PHYSICAL EDUCATION 
PEH311 MENTAL HEALTH AND HEALTH COUNSELING 
PHE213 MENTAL HEALTH 
PHE301 LIFE SAFETY 
PSL501 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT 
PSL502 STATISTICAL ANALYSIS IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT 
PSL503 SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT I 
PSL515  SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT II 
PSL701 RESEARCH METHODOLOGY AND STATISTICAL ANALYSIS IN SPORT AND 

LEISURE MANAGEMENT 
PSL703 SEMINAR TREAN AND ISSUED IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT  
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การประเมินความต้องการจําเป็นด้านการจัด
การศึกษาของลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ  คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2559) 

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากงบประมาณรายได้   
คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ(2557) 

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากงบประมาณรายได้  
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2556 หัวหน้าโครงการ 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557) 

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากเงินรายได้ 
คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)  นายสาธิน  ประจันบาน 
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Mr.Sathin  Prachanban 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
ที่ท างาน   ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์   081-3304241 
Email    drsathin@gmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 2533 
ค.ม. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 
ค.ด. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
 

ความเชื่ยวชาญ 
 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ํา การวิจัยทางการศึกษา การวัด
และการสอนพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ ประเมินทางการศึกษาเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้การจัดก ารเรียน
รวม การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาในการฟื้นฟูเด็กพิเศษ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ธงชาติ พู่เจริญ สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ สาธิน ประจันบาน และนพรัตน์ พบลาภ. (2559, มกราคม- 
 มิถุนายน). การพัฒนากลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษ ที่ 21. วารสารคณะพลศึกษา. 
 19(1), 152-166. 
เกษม พันธุสะ และ สาธิน ประจันบาน. (2558,กรกฎาคม-ธันวาคม).  การพัฒนารูปแบบการบริหาร 
 จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนิเ ซีย-มาเลเซีย-
 ไทย. วารสารคณะพลศึกษา. 18(2), 104-115. 
สาธิน ประจันบาน. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). ผลการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดและด้วยน้ําหนักที่มีต่อ 
 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วในการว่ายน้ําท่าผีเสื้อ . วารสารคณะพลศึกษา. 18(2),79-91. 
ทศพล ธานี และ สาธิน ประจันบาน. (2558, มกราคม-มิถุนายน).  การพัฒนาองค์ประกอบและเกณฑ์
 มาตรฐานผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่ม.  วารสารคณะพลศึกษา. 18(1), 170-187. 
 

mailto:drsathin@gmail.com
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ภานุมาศ วงศ์บุญ และ สาธิน ประจันบาน. (2557, มกราคม-มิถุนายน).  อิทธิบาท 4 ของครูพลศึกษา 
 ตามการรับรู้ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2556. 
 วารสารคณะพลศึกษา. 17(1), 131-140. 
 

2. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  
พลเอก สุภาสงวน  ธงชัย เจริญทรัพย์มณี และสาธิน ประจันบาน. (2558, 2-3 มิถุนายน). ผลการฝึกเอส  
 เอ คิวที่มีต่อความเร็วของนักกีฬาฟุตบอล.  เอกสารการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา. 

3. ภาระงานสอน 
รหัสวิชา รายวิชา 
PEG 831 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN ADMINISTRATION IN PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT 
PEG849 INDEPENDENT STUDY 
PEG637 INDEPENDENT STUDY 
PEG521 MOVEMENT ANALYSIS AND MOTOR SKILL LEARNING 
PEG503 SEMINAR ON PARADIGMS IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION 
PEG 502 RESEARCH METHODOLOGY IN HEALTH EDUCATIONAND PHYSICAL EDUCATION 
PPE 406 GOLF COACHING AND OFFICIATING 
PET 403 EXERCISE PHYSIOLOGY 
PPE 303 PHYSICAL EDUCATION FOR THE DISABLED  
PET 302 SWIMMING COACHING AND OFFICIATING 
PPE 204 EXERCISE PHYSIOLOGY 
PET 211 SWIMMING II 
PEP 111 SWIMMING 

 

4. ทุนวิจัยที่ได้รับ  
ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

ผลการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดและ
ด้วยน้ําหนักที่มีต่อความแข็งแรง ของ
กล้ามเนื้อและความเร็วใน     การว่าย
น้ําท่าผีเสื้อ 

โครงการวิจัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้    
คณะพลศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2557) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

http://syllabus.swu.ac.th/checkSyllabus.php?year=2559&sem_cd=1&course_cd=PEG831&course_no=1&section_no=D01&teacher_id=701553
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นายอนันต์  มาลารัตน์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Anan Malarat 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์    098-269-2018, 081-422-4774 
E-mail :   dr.ananswu@gmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 
ส.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 
ส.บ. บริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 
กศ.ม. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539 
กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 1. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ทางสุขศึกษา/พลศึกษา และทางสุขภาพ 
 2. เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา/พลศึกษา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
 3. วิทยวิธีการวิจัยและสถิติวิเคราะห์ทางการศึกษาและสุขภาพ 
 4. เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
 5. การบริหารงานและโครงการสุขภาพ 
 

ผลงานทางวิชาการ  
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
    1.1 บทความวิจัย 
ชบา ขี่ทอง, อนันต์ มาลารัตน์ และพรสุข หุ่นนิรันดร์. (2559, กรกฎาคม-กันยายน).  การพัฒนา 

หลักสูตรฝึกอบรมเพศศึกษาด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาสถาบัน  
การพลศึกษา. วารสารควบคุมโรค,  42(3), 243-254. 

จรูญศักดิ์  เบญมาตย์  พิมพา ม่วงศิริธรรม  อนันต์ มาลารัตน์ และ ไวพจน์ จันทร์เสม.(2559).    
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชา 
 พลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 10 (2): 165-182. 

mailto:dr.ananswu@gmail.com
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จรูญศักดิ์ เบญมาตย์  พิมพา ม่วงศิริธรรม  อนันต์ มาลารัตน์  และไวพจน์ จันทร์เสม. (2559). 
 ความต้องการจําเป็นและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์นิเทศการฝึก 
 ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารมหาวิทยาลัย
 ราชภัฏมหาสารคาม, 10(ฉบับพิเศษ), 51-58. 
กรรัก ศรีเมือง  อนันต์ มาลารัตน์ และ พรสุข หุ่นนิรันดร์.(2559, เมษายน–มิถุนายน).สภาพปัญหา 
 และแนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพ่ือปลูกฝังพฤติกรรมปูองกันความเสี่ยงทางเพศ 
 แบบพุทธวิธีสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.ธรรมศาสตร์เวชสาร,16(2),253-262 
ไพญาดา สังข์ทอง  พิมพา ม่วงศิริธรรม  อนันต์ มาลารัตน์  และสมบูรณ์ อินทร์ถมยา (2558). ความ
 ต้องการจําเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตร
 การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา.  วารสารคณะพลศึกษา.  18 (1):  210-222. 
สุภิกา แดงกระจ่าง,อนันต์ มาลารัตน์ และอังศินันท์ อินทรกําแหง. (2558, ตุลาคม–ธันวาคม). 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้ําหนักเกิน 
 เกณฑ์. ธรรมศาสตร์เวชสาร, 15(4), 600-608. 
อภิชา น้อมศิริ,สุนันทา ศรีศิริ,กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน และอนันต์ มาลารัตน์.(2558, ตุลาคม– 

ธันวาคม). การพัฒนาตัวชี้วัดความฉลาดทางสุขภาพด้านเพศสําหรับวัยรุ่นตอนต้น. 
ธรรมศาสตร์เวชสาร,15(4),609-621. 

ทนงศรี ภูริศรี,อนันต์ มาลารัตน์ และไพบูลย์ อ่อนมั่ง. (2558, ตุลาคม–ธันวาคม).รูปแบบการจัด 
 การเรียนรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษาสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา. วารสารควบคุมโรค, 
 41(4),241-252. 
เกษมสันต์ พานิชเจริญ,สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์,อนันต์ มาลารัตน์ และวาสนาคุณาอภิสิทธิ์. (2558, 
 กันยายน-ธันวาคม).การพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้ 
 พลศึกษาสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์, 26(3), 114-126. 
 Ungsinun Intarakamhang & Anan Malarat.(2014).The Effects of Behavioral Modification  

Based on Client Center Program to Health Behaviors among Obese University 
Students.Global Journal of Health Science; 6(1); 33-42. 

อภิชา น้อมศิริ,สุนันทา ศรีศิริ,กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน และ อนันต์ มาลารัตน์. (2557, 3-5  
 พฤศจิกายน).สุขภาพทางเพศของวัยรุ่นตอนต้นในบริบทสังคมไทย : สถานภาพและเครื่องมือ 

วัดสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น.ในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและ 
สิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัยณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 108-114. 
 
 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E4%BE%AD%D2%B4%D2%20%CA%D1%A7%A2%EC%B7%CD%A7&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%BE%D4%C1%BE%D2%20%C1%E8%C7%A7%C8%D4%C3%D4%B8%C3%C3%C1&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%CD%B9%D1%B9%B5%EC%20%C1%D2%C5%D2%C3%D1%B5%B9%EC&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%CA%C1%BA%D9%C3%B3%EC%20%CD%D4%B9%B6%C1%C2%D2&SearchType=%AA%D7%E8%CD%BC%D9%E9%E1%B5%E8%A7&yr=%B7%D8%A1%BB%D5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=153101
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=153101
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สุภิกา แดงกระจ่าง และอนันต์ มาลารัตน์. (2557, 3-5 พฤศจิกายน).ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  
 การบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. ในการ
 ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 32 เนื่องใน
 โอกาส 40 ปีบัณฑิตวิทยาลัยณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 115-123. 

 
     1.2 บทความวิชาการ 
เกษมสันต์ พานิชเจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ และอนันต์ มาลารัตน์. (2558, มกราคม-มิถุนายน). 
 การประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา.วารสารการศึกษาและการพัฒนา 
 สังคม,10(2), 7-17. 
ชินะโอภาส สะพานทอง, อุษากร พันธุ์วานิช,อนันต์ มาลารัตน์ และธีระภาพ เพชรมาลัยกุล. (2558, 
 กรกฎาคม–ธันวาคม).การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการศึกษาอนาคตภาพการจัดการ 
 นันทนาการของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558-2567). 

วารสารคณะพลศึกษา, 18(2). 24-34. 
 
2. ต ารา/หนังสือ 
 - 
 
3.  ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
พลบ 501 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ 
พลบ 502 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
พลบ 503 สัมมนากระบวนทัศน์ในวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา 
พลบ 513 กระบวนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา 
พลบ 525 วิจัยเชิงคุณภาพทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
พลบ 612 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา 
พลบ 701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง 
พลบ 702 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
พลบ 711 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลทางสุขศึกษา 
พลบ 712 การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. ทุนวิจัยที่ได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
นิสิตที่มีภาวะอ้วน 

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ :ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน 

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากสํานักงาน
คณะ กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

2552 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขแบบพอเพียง
ของคนในชุมชน ในเขตภาคกลาง
ตอนบน 

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

2552 ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขแบบพอเพียง
ของคนในชุมชน จังหวัดลพบุรี. 

ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากสํานักงาน
คณะ กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

2552 ผู้ร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

       เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2560 
 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

กระแสความต้องการของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมถึงการเปิดประเทศอาเซียน การ
จัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษาจําเป็นต้องผสมผสานกับวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
สากลภายใต้บริบทของการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ ทําให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญาสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของสังคม การผลิตบัณฑิตจึงมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการใน
การสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อนําไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการศึกษา
และบริการวิชาการท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 

1. หมวดวิชาแกน 7 9 

2. หมวดวิชาบังคับ 9 9 

3. หมวดวิชาเลือก 3 3 

4. ปริญญานิพนธ์ 36 36 

หน่วยกิตรวม 55 57 
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รายละเอียดการปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1. การจัดทําหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1. การจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    3 ท่าน 
1. รศ.ดร.สุปราณีวิ์  ขวัญบุญจันทร ์
2. ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน 
3. อ.ดร.พิมพา  ม่วงศิริธรรม 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
    3 ท่าน 
1. ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน 
2. อ.ดร.พิมพา  ม่วงศิริธรรม 
3. อ.ดร.ภาณุ  กุศลวงศ ์

 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตร 5 ท่าน 
1. รศ.ดร.สุปราณีวิ์  ขวัญบุญจันทร ์
2. ผศ.ดร.กมลมาลย์   
วิรัตน์เศรษฐสิน 
3. อ.ดร.พิมพา  ม่วงศิริธรรม 
4. อ.ดร.สาธิน  ประจันบาน 
5. รศ.ดร.ภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล 

2. อาจารย์ประจําหลักสูตร  

1. ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน 
2. อ.ดร.พิมพา  ม่วงศิริธรรม 
3. อ.ดร.ภาณุ  กุศลวงศ ์
4. ศ.ดร.สาลี สุภาภรณ ์
5. รศ.ดร.ไพบูลย์  ศรีชัยสวัสดิ ์
6. รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล 
7. รศ.ดร.ธาวุฒิ  ปลื้มสําราญ 
8. รศ.ดร.สุปราณีวิ ์ ขวัญบุญจันทร์ 
9. ผศ.ดร.ทรงพล  ต่อน ี
10. ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิร ิ
11. อ.ดร.สาธิน ประจันบาน 
12. อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์ 

 

4. ปรัชญาของหลักสูตร 
องค์ความรู้ด้านสุขศึกษาพลศึกษา 
การบริหารพลศึกษาและกีฬาเป็น
ปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

4. ปรัชญาของหลักสูตร 
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางสุขศึกษาและพลศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 

5.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
5.1 มีความรู้ความสามารถระดับสูง
และเป็นผู้นําในสาขาวิชาสุขศึกษา
พลศึกษา การบริหารพลศึกษาและ
กีฬา  
5.2 มีความสามารถใน
กระบวนการวิจัยเพื่อบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ในสาขา  สุข
ศึกษา พลศึกษา การบริหารพล

5.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    5.1 มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ให้หลากหลายและประยุกต์ใช้ได้กับผู้เรียนวัย
ต่างๆ    
    5.2 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการ
เรียนรู้และการแสวงหาความรู้จากการวิจัย 
    5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อนํามา
พัฒนาองค์ความรู้และแสวงหาข้อมูลที่ทันสมัย 
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ศึกษาและกีฬา 
   5.3 ใช้การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์
และจรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการในวิชาชีพ และสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ทางด้านสุขศึกษา 
พลศึกษา และการบริหารพลศึกษา
และกีฬา 
  5.4 มีคุณธรรมและจริยธรรม
สามารถนําไปใช้ในวิชาชีพสุขศึกษา
และพลศึกษา 

เพื่อการก้าวสู่สังคมประเทศอาเซียน 
 
 

6. โครงสร้างหลักสูตรกศ.ด. (รับ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร)ี 
ยกเลิก 

6. โครงสร้างหลักสตูร กศ.ด..  
รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

 

7.โครงสร้างหลักสูตร กศ.ด. (รับ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต  
ดังต่อไปนี ้
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
รายวิชา           19 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาแกน    7 หน่วยกติ 
 -หมวดวิชาเอก     9 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาเลือก   3 หน่วยกิต 

7.โครงสร้างหลักสูตร กศ.ด. (รับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท) จํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี ้
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
รายวิชา           21 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาแกน    9 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาเอก     9 หน่วยกิต 
 -หมวดวิชาเลือก   3 หน่วยกิต 

 

8. หมวดวิชาแกน 
พลบ 701 การวิเคราะห์ทางสถิติขั้น
สูงทางสุขศึกษาและพลศึกษา 
3(2-2-5) 
 หลักสถิติและการทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบความ
แตกต่างของข้อมูลและค่าเฉลี่ย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วม การทดสอบ
ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การ
ถดถอย  โฮเทลลิ่งทีแสควร์ การ
วิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง การวิเคราะห์

8. หมวดวิชาบังคับ 
พลบ 701  สถิติวิเคราะห์ทางสุขศึกษาและพล
ศึกษา     3(2-2-5) 
  
 หลักสถิติและการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบความแตกต่างของข้อมูลและค่าเฉลี่ย        
การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วม การทดสอบความสัมพันธ์และการวิเคราะห์     
การถดถอย โฮเทลลิ่งทีแสควร์ การวิเคราะห์
เส้นทาง การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จําแนกกลุ่ม 
การวิเคราะห์พหุระดับ การวิเคราะห์คุณภาพ
เครื่องมือด้วยวิธีการทางสถิติ ฝึกปฏิบัติการ

ปรับปรุงช่ือวิชา 
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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องค์ประกอบ การวิเคราะห์จําแนก
กลุ่ม การวิเคราะห์พหุระดับ การ
ประยุกต์ใช้สถิติทางสุขศึกษาและ
พลศึกษา และการฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการ
วิเคราะห์สถิติแต่ละตัว 

วิเคราะห์สถิติต่างๆ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
สําเร็จรูป และการประยุกต์สถิติในการวิจัยทางสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

พลบ 702 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา  3(2-2-5) 
 รากฐานทางปรัชญา 
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และเชิงผสานวิธี การ
ประยุกต์ใช้ในงานสุขศึกษาและพล
ศึกษา จุดอ่อนจุดแข็งของการวิจัย
แต่ละประเภทและการวิจัยเชิงสห
วิทยาการ การออกแบบการวิจัยขั้น
สูง  การสังเคราะห์งานวิจัย การ
บริหารงานวิจัย  การประเมิน
งานวิจัย และการฝึกปฏิบัติการวิจัย
ทางสุขศึกษาและพลศึกษา 

พลบ 702  วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา   3(2-2-5) 
 ปรัชญา วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การออกแบบและบริหารงานวิจัย การ
สังเคราะห์และประเมินคุณภาพงานวิจัย การ
ประยุกต์วิธีการวิจัยในการดําเนินงานด้านสุข
ศึกษา พลศึกษา กีฬาและการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

ปรับปรุงช่ือวิชา และปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา 

 พลบ 703  สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางสุข
ศึกษาและพลศึกษา3(2-2-5) 
 ศึกษาค้นคว้า งานวิจัย ทฤษฎี และ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานสุขศึกษาและพลศึกษา 
การสัมมนาและนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า  การ
วิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาวิชาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา 

รายวิชาใหม ่

พลบ 703 ทบทวนวรรณกรรมใน
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   
1(0-2-1) 
 สืบค้น แสวงหา และทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่
สนใจในสาขาวิชาสุขศึกษาและ   
พลศึกษา วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 
และประมวลผลการศึกษาท่ีผ่านมา
เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางการ
เขียนทบทวนวรรณกรรมการวิจัย

- ปรับออก 
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ของตนเองในอนาคตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของการวิจัยใน
วิชาชีพ 
9. หมวดวิชาเอก ให้นิสิตเลือก  
    3 แขนงวิชา 
  - การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 
  - การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
  - การบริหารพลศึกษาและกีฬา 

9. หมวดวิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม ให้นิสิตเลือก  
    2 สาขาวิชา 
  - สาขาวิชาสุขศึกษา 
  - สาขาวิชาพลศึกษา 
 

 

10. แขนงวิชา: การจัดการเรียนรู้สุข
ศึกษา 
พลบ 711 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผล
ทางสุขศึกษา     3(3-0-6) 
 การวิเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้สขุศึกษาท่ีเหมาะสม 
การออกแบบประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้  
การสร้างและจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  การออกแบบ
เครื่องมือและวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

10. สาขาวิชา: สุขศึกษา 
 
พลบ 711  การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาและ
หลักการทางสุขศึกษา     3(2-2-5) 
  
 แนวคิด  หลักการ  ปรัชญาทางสุขศึกษา  
การศึกษาทฤษฎีทางสังคมวิทยาทางการแพทย์   
มานุษยวิทยาทางการแพทย์  การวิเคราะห์การ
ดําเนินงานสุขศึกษาและงานวิจัยทางสุขศึกษาท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ  และการพัฒนาการ
ออกแบบกลวิธีท่ีใช้ในการดําเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ยั่งยืน 

ปรับปรุงช่ือวิชา และปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา 

พลบ 712 การพัฒนาหลักสูตรสุข
ศึกษากับการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  3(3-0-6) 
 แนวคิด และการวิเคราะห์
ระบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับหลักสูตรสุขศึกษา 
การออกแบบหลักสูตร การกําหนด
จุดมุ่งหมายและเนื้อหา การนํา
หลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรสุขศึกษา โดย
ประยุกต์ใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางสุขศึกษา 

พลบ 712   การออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุข
ศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยนื  3(2-2-5) 
            
 ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางหลักสูตรและการสอน
สุขศึกษา  หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ 
วิพากษ์นโยบายสุขภาพและการศึกษา  การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษาเพื่อ
ตอบสนองนโยบายสุขภาพ  แนวทางและ
กระบวนการประยุกตแ์ละพัฒนาแนวคิดทฤษฎี
ทางหลักสูตรและการสอนสุขศึกษาสําหรับกลุ่ม
เฉพาะ สุขศึกษาแนวใหม่กับการพัฒนาสุขภาพ
อย่างยั่งยืน  ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา

ปรับปรุงช่ือวิชา และปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา 
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และความยั่งยืนทางสุขภาพ   วิธีวิทยาการวิจัย 
เพื่ออธิบาย ทํานาย พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสุข
ศึกษา 

พลบ 811 สัมมนาประเด็นและ
แนวโน้มการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา    
3(2-2-5) 
 การศึกษาค้นคว้า 
งานวิจัยและทฤษฎี่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้สุขศึกษา การนําเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้า  และการจัด
ประชุมสัมมนา เกีย่วกับประเด็น
และแนวโน้มในสาขาวิชาชีพสุข
ศึกษา 

พลบ 713  การพัฒนารูปแบบการประเมินการ
สอนสุขศึกษา                          3(2-2-5) 
  
 ทฤษฎีและหลักการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทั้งในส่วนของการประเมินผลเชิงระบบและ
เชิงธรรมชาติ โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพ
จริง การวิเคราะห์มาตรฐาน ตวัช้ีวัด รูปแบบการ
จัด การเรียนรู้สุขศึกษาท่ีมีความสัมพันธ์ 
สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน การออกแบบ
การประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทางสุข
ศึกษา การประยุกต์การวิจัยเชิงประเมินผลเพื่อ
ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา 

ปรับปรุงช่ือวิชา และปรับปรุง
คําอธิบายรายวิชา 

11. แขนงวิชา:  
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
พลบ 721 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผล
ทางพลศึกษา          3(3-0-6) 
 การวิเคราะห์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เหมาะสม 
การออกแบบประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 
สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้  
การสร้างและจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  การออกแบบ
เครื่องมือและวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

11. สาขาวิชา: พลศึกษา 
พลบ 721  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทางพลศึกษาและกีฬา   3(2-2-5) 
  
 
 หลักทฤษฎีการบริหารงานและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬายุคใหม่ การ
กําหนดวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์และพัฒนา
บุคลากรในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงและเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  

พลบ 722 การพัฒนาหลักสูตรพล
ศึกษากับการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  3(3-0-6) 
 แนวคิด และการวิเคราะห์
ระบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับหลักสูตรพลศึกษา 

พลบ 722  การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตรและ
การสอนพลศึกษา    3(2-2-5) 
  
 ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนพล
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของ

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 
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การออกแบบหลักสูตร การกําหนด
จุดมุ่งหมายและเนื้อหา การนํา
หลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสตูรพลศึกษา โดย
ประยุกต์ใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางพลศึกษา 

สังคม ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

พลบ 821 สัมมนาประเด็นและ
แนวโน้มการจัดการเรียนรู้พลศึกษา    
3(2-2-5) 
 การศึกษาค้นคว้า งานวิจัย
และทฤษฎี่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา การนําเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า  และการจัด
ประชุมสัมมนา เกี่ยวกับประเด็นและ
แนวโน้มในสาขาวิชาชีพพลศึกษา 

พลบ 723  วิทยวิธีสอนและการประเมินทางพล
ศึกษา       3(2-2-5) 
  
 แนวคิด หลักการการสอนพลศึกษา แนว
ทางการออกแบบการสอนแบบครบวงจร ท้ังการ
กําหนดวัตถุประสงค์ การเลือกรูปแบบการสอน 
การออกแบบกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลให้
สอดคล้องกับวิธีการสอนและทักษะการเคลื่อนไหว
ที่สําคัญในแต่ละกิจกรรม 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

12. แขนงวิชา: 
การบริหารพลศึกษาและกีฬา 
พลบ 731 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทางพลศึกษาและกีฬา    
3(3-0-6) 
 การวิเคราะห์วิธีการสื่อสาร
สุขภาพ การประยุกต์ใช้ทฤษฎทีาง
พฤติกรรมสุขภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  แนวทางการให้
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพท่ีมี
อิทธิพลต่อบุคคล สถาบัน และ
องค์การ นโยบายการดูแลสุขภาพ 
การจัดการปัญหาสุขภาพท่ีสําคัญของ
ประเทศ โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และการสื่อสารสุขภาพ 
 
 
 
 

ไม่ม ี ปรับลดให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่มีความครอบคลุม
มากขึ้น 
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พลบ 732 การบริหารและการ
วางแผนกลยุทธ์ทางการพลศึกษา
และกีฬา 3(3-0-6) 
 หลักการทฤษฎีทางการ
บริหารและการวางแผนกลยุทธ์ การ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
การสร้างองค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการพลศึกษาและกีฬายุคใหม่ 
การกําหนดวิสัยทัศน์ และเปูาหมาย
ขององค์กร โครงสร้างการบริหาร 
สิ่งแวดล้อม บรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์กร การประเมินแผน
และประเมินโครงการ การพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
 
พลบ 831 สัมมนาประเด็นและ
แนวโน้มการบริหารพลศึกษาและ
กีฬา  3(2-2-5) 
        การศึกษาค้นคว้า งานวิจัย
และทฤษฎี่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
พลศึกษาและกีฬา การนําเสนอผล 
การศึกษาค้นคว้า  และการจัด
ประชุมสัมมนา เกี่ยวกับประเด็น
และแนวโน้มในสาขาวิชาชีพพล
ศึกษาและกีฬา 
13. หมวดวิชาเลือก 
พลบ 741 การวิเคราะห์การสื่อสาร
สุขภาพและการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  
3(3-0-6) 
 การวิเคราะห์วิธีการ
สื่อสารสุขภาพ การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  แนว
ทางการให้ข้อมูลสารสนเทศด้าน
สุขภาพท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคล 

13. หมวดวิชาเลือก 
- 

ปรับออก 
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สถาบัน และองค์การ นโยบายการ
ดูแลสุขภาพ การจัดการปัญหา
สุขภาพท่ีสําคัญของประเทศ โดยใช้
ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ
การสื่อสารสุขภาพ 
พลบ 742 การพัฒนาสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 ประเด็นและแนวโน้มของ
ภาวะเสี่ยง การเจ็บปุวย และ
พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยกําหนด
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ การสรา้งเสริมสุขภาพ และ
การปูองกันโรคกระบวนการพัฒนา
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมท้ังในและ
นอกสถานศึกษาโดยอาศัยเครือข่าย
ด้านสุขภาพ การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

- ปรับออก 

พลบ 743 การวิจัยและพัฒนาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 3(3-0-6)  
 แนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบ กระบวนการ และการ
ประยุกต์ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ด้าน สุขศึกษาและพลศึกษา การ
สังเคราะห์และการนําผลงานวิจัยและ
พัฒนาไปใช้ 

- ปรับออก 

พลบ 841 การประเมินสุขภาพและ
การจัดการโครงการสร้างเสริม
สุขภาพ    3(3-0-6) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินสุขภาพ  ทักษะการ
ประเมินสุขภาพ การประยุกต์
ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ และ
การนําผลการประเมินสุขภาพไปใช้
ในการจัดการโครงการสร้างเสริม

- ปรับออก 
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สุขภาพในสถานศึกษา ชุมชน และ
พื้นที่ต่าง ๆ แนวคิดและหลักการ
ของการวางแผน ออกแบบ 
ดําเนินการและประเมินผลโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
พลบ 842 การประเมินความต้องการ
จําเป็นทางสุขศึกษา  3(3-0-6) 
 หลักการและแนวคิดการ
ประเมินความต้องการจําเป็นทางสุข
ศึกษา ข้ันตอนและเทคนิคการสํารวจ
ข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการ
จําเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุ 
และการจัดลําดับความสําคัญของ
ความต้องการจําเป็น การวิเคราะห์
ทางเลือกในการแก้ปัญหาสขุศึกษา 
กระบวนการวิจัยการประเมินความ
ต้องการจําเป็นและการนําผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ทางสุขศึกษา 

- ปรับออก 

พลบ 843 การประยุกต์ทักษะการ
เคลื่อนไหวและแนวคิดในผู้เรียนวัย
ต่างๆ    3(3-0-6)) 
 หลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การจําแนกทักษะการเคลื่อนไหวและ
แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  การ
จําแนกระดับทักษะและความสามารถ
ในการเคลื่อนไหว การพัฒนาทักษะ
และการเลือกแนวคิดในกลุ่มผู้เรียนที่
วัยแตกต่างกัน รูปแบบการสร้างเสริม
ทักษะการเคลื่อนไหวของคนในวัย
ต่าง ๆ 

พลบ 834  การประยุกต์ทักษะการเคลื่อนไหวและ
แนวคิดในผู้เรียน     3(2-2-5) 
  
 หลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจําแนก
ทักษะการเคลื่อนไหวและแนวคิดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว  การจําแนกระดับทักษะและ
ความสามารถในการเคลื่อนไหว การวิเคราะห์และ
พัฒนาทักษะการเลือกแนวคิดและการสร้างเสริม
ทักษะการเคลื่อนไหวของผู้เรียนช่วงวัย 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวชิา 

พลบ 844 การวิเคราะห์การสอน 
พลศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา     3(3-0-6) 
 หลัก แนวคิด ทฤษฎี
วิเคราะห์การสอนทักษะการ
เคลื่อนไหว การเล่นและการออก

- ปรับออก 
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กําลังกายสําหรับเด็กปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
รูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการตามวัย การประเมินเพื่อ
จําแนกระดับทักษะของผู้เรียนและ
การประยุกต์วิธีการสอนให้สอดคล้อง
กัน 
พลบ 845 การพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา   
3(3-0-6) 
 ความรู้ และสมรรถนะของ
ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
สมรรถนะเฉพาะตําแหน่งของ
บุคลากรทางการศึกษา การฝึก อบรม
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

พลบ 837  การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนสุขศึกษา
และพลศึกษา   3(2-2-5) 
         
 หลักการพัฒนาสมรรถนะของครูสุข
ศึกษาและพลศึกษาตัวช้ีวัดเฉพาะด้าน การ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 

ปรับปรุงรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

พลบ 846 ภาวะผู้นําทางการบริหาร
พลศึกษาและกีฬา 3(3-0-7) 
 ทฤษฎีและแนวคิด
เกี่ยวกับภาวะผู้นํา บทบาทและ
หน้าท่ีของผู้นํา การพัฒนาทักษะ
ผู้นําทางพลศึกษาและกีฬา การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการ
ของผู้นํา การประยุกต์หลักการ
บริหารและจัดการพลศึกษา ปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการด้านบุคลากร 
การเงิน และสิ่งอํานวยความสะดวก  
จริยธรรมและกฎหมายในหน่วยงาน 
พลศึกษาและกีฬา 

พลบ 835  ภาวะผู้นําทางการพลศึกษาและกีฬา  
3(2-2-5) 
 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นํา วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นํา 
สังเคราะห์กระบวนการผู้นํา การจัดการกับความ
ขัดแย้ง หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้นํา 
 
 

ปรับปรุงรหัสวิชา ช่ือวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

พลบ 847 การออกกําลังกาย
สําหรับบุคคลพิเศษ 3(3-0-6) 
 ศึกษาค้นคว้าความ
เกี่ยวข้องและประโยชน์ของการออ
กําลังกายสําหรับบุคคลพิเศษ 
อภิปรายถึงข้อจํากัดของความพิการ
ต่าง ๆ ข้อแนะนําการออกกําลังกาย

พลบ 836  การออกกําลังกายสําหรับบุคคลพิเศษ   
3(2-2-5) 
 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลัง
กายสําหรับบุคคลพิเศษ  ข้อจํากัดของความพิการ  
การวิเคราะห์รปูแบบต่างๆ ของการออกแบบการ
ออกกําลังกายโดยคํานึงถึงข้อจํากัดและข้อควร
ระวังสําหรับบุคคลพิเศษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
เกี่ยวกับโรคปลอกประสาทอักเสบ 
โรคข้อ เบาหวาน โรคอ้วน ผู้สูงอายุ 
และโรคอื่น ๆให้เหมาะกับพยาธิ
สภาพ 
พลบ 848  กลยุทธ์การสอนพล
ศึกษาพิเศษ  3(3-0-6) 
 ออกแบบและจัดการพล
ศึกษาสําหรับบุคคลพิเศษประเภท
ต่าง ๆ ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อจํากัดของความพิการที่มีต่อการ
ปฎิบัติกิจกรรมพลศึกษา 
องค์ประกอบท่ีต้องพิจารณา
เกี่ยวกับพยาธิสภาพและ
บุคลิกลักษณะ กลยุทธ์การสอน 
ตลอดจนกิจกรรมเสนอแนะและ
กิจกรรมต้องห้ามในการเรียนพล
ศึกษาสําหรับบุคคลพิเศษ  

- ปรับออก 

พลบ 849 การศึกษาอิสระ  
3(2-2-5) 
 ค้นคว้า อ่าน วิพากษ์และ
วิเคราะห์หัวข้อที่ผู้เรียนเลือกเกี่ยวกับ
วิชาเอกการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา 
หรือ การจัดการเรียนรู้พลศึกษา หรือ 
การบริหารพลศึกษาและกีฬา  ศึกษา
หัวข้อท่ีสนใจภายใต้คําแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และนําเสนอผล
การศึกษา 

พลบ 831  การศึกษาอิสระ  3(2-2-5) 
  
 ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยหรือ
บทความวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจทางสุขศึกษาหรือ 
พลศึกษา ในประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมใน
วิชาชีพ ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการ
นําเสนอผลการศึกษางานวิจัยหรือบทความวิจัยนั้น 
และสามารถนําผลการศึกษานั้นมาปรับเป็นหัวข้อ
ปริญญานิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพ 

ปรับปรุงรหัสวิชา และ
ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา 

 พลบ 832  วิเคราะห์และเปรียบ เทียบพลศึกษา
และการกีฬาในศตวรรษท่ี 21       3(2-2-5) 
 ศึกษาวิเคราะห์พร้อมทั้งเปรียบเทียบ
การพลศึกษาและกีฬา ทั้งในด้านการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร ในประเทศต่างๆทั่ว
โลกท่ีมีผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านการ
พลศึกษาและกีฬาในยุคศตววรษที่ 21 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
 พลบ 833  การวิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษา กีฬา

และสุขภาพ 3(2-2-5) 
 แนวคิด หลักการและการออกแบบวิจัย
เชิงคุณภาพด้านการสอนพลศึกษา กีฬาและ
สุขภาพ  การเลือกรูปแบบการรวบรวมข้อมูลการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับวิธีการวิจัย 
อภิปรายผลและการเขียนรายงานการวิจัย 

รายวิชาใหม่ 

 พลบ 838  การบริหารเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนา
งานสุขศึกษา    3(2-2-5) 
 หลักการ และทฤษฎีการบริหารเชิง
บูรณาการ กรอบความคิดและรูปแบบการบริหาร
ทีเ่น้นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการเป็น
ผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์นโยบาย 
ทรัพยากร และระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
งานสุขศึกษาอย่างยั่งยืน 

รายวิชาใหม่ 

 พลบ 839  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสุขศึกษา   
3(2-2-5) 
 แนวคิด หลักการ และรูปแบบของ
นวัตกรรมสุขศึกษา กระบวนวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมสุขศึกษาประเภทต่างๆ แนวทางการ
พัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสุข
ศึกษาจากงานประจํา การใช้และบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรมทางสุขศึกษา การประเมินคุณภาพ
และการเผยแพร่นวัตกรรมทางสุขศึกษา 

รายวิชาใหม่ 

 พลบ 841  ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายสุขภาพ        
3(2-2-5) 
 แนวคิดและวิธีการกําหนดยุทธศาสตร์
และนโยบายสุขภาพ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ การวางแผน กําหนดยุทธศาสตร์และ
นโยบายสุขภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนํา
นโยบายสุขภาพไปปฏิบัต ิ การวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ นโยบายสุขภาพ และแผนการ
ดําเนินงานในปัจจุบันของส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั้งในระดับประเทศ ท้องถิ่น และระดับองค์การ 
ขั้นตอนของการแปลงยุทธศาสตร์และนโยบาย

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
สุขภาพ ไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายสุขภาพ ทิศทาง
และแนวโน้มของยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบาย
สุขภาพ 

 พลบ 842 ภาวะผู้นําและการจัดการเชิงสร้างสรรค ์       
3(2-2-5) 
          คุณลักษณะ ประเภท และบทบาทภาวะ
ผู้นําในการจัดการสุขภาพเชิงสร้างสรรค์  ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดภาวะผู้นํา  แนวทางและวิธีการประเมิน
ภาวะความเป็นผู้นํากระบวนการบริหารและ
จัดการทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อการดําเนินงาน
สุขภาพ การวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการสุขภาพ
เชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นการพัฒนาสุขภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

รายวิชาใหม ่

   

 


