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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะพลศกึษา 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย:                    หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
                                    และการออกก าลงักาย 

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

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

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
 - 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
     จ านวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  55 หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
   5.1 รูปแบบ  
     หลกัสตูรระดบัปริญญาเอก 3  ปี ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 

   5.2 ภาษาที่ใช้ 
         ภาษาไทย 
   5.3 การรับเข้าศึกษา 
         รับผู้ เข้าศกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี 
   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
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เป็นหลกัสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิหน็ชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  (หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ พ.ศ.2552) โดยจะเร่ิมใช้หลกัสตูรนีใ้นภาคการศกึษาท่ี 2 ของปีการศกึษา 
2555 

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัในการประชมุ 
ครัง้ท่ี  12  เม่ือวนัท่ี 22 เดือนธนัวาคม...... พ.ศ....2554  

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภาวิชาการในการประชมุ  ครัง้ท่ี2/2555 เม่ือวนัท่ี 10 เดือน 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ 2555 

ได้รับอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุครัง้ท่ี 5/2555 
เม่ือวนัท่ี 4  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาตใินปีการศกึษา 2557 

 
8. อาชีพท่ีประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบนัการศึกษา นกัวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง
กายทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน วิชาชีพท่ีเก่ียวข้องด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายอ่ืน ๆ 
เชน่ อาจารย์ นกัวิชาการ นกัวิจยั นกัสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย นกัจิตวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย และ ผู้ให้ค าปรึกษาด้านการออกก าลงักาย 

 
 
 
 
 

 
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับ
ที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา), ปีที่จบ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.สืบสาย  บญุวีร
บตุร 

กศ.บ. (พลศกึษา), 2521 
ค.ม. (พลศกึษา), 2528 
Ph.D. (Sport Psychology), 
2535 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Oregon State University, 
Oregon, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
Depaul University, Chicago, 
IL, USA 
Victoria University of 
Technology, Melbourne, 
Australia 

xxxxxxxxxxxxx 

3 ดร.สภุาภรณ์ ศลิาเลิศเดช
กลุ 

วท.บ. (กายภาพบ าบดั), 
2537 
วท.ม. (สรีรวทิยาการออก
ก าลงักาย), 2542 
Ph.D. (Exercise 
Physiology), 2553 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
University of Bath, 
Bath,United kingdom 

xxxxxxxxxxxxx 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลยั.
ศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 

    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

           จากหลายสาเหตท่ีุเกิดขึน้ในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและทั่วโลก ทัง้ด้านสิ่งแวดล้อมโลกท่ีเกิดภาวะ
โลกร้อน ท าให้เกิดมหันตภัยต่าง ๆ มากมาย รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจล้มเหลวในกลุ่มประเทศยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาท าให้เกิดผลกระทบกบัทกุ (กลุ่ม) ประเทศ จนต้องมีการเตรียมความพร้อม ปรับกระบวนการ
จดัการแบบมีเครือข่าย นับจากแถลงการณ์ Bali Concord II (ปี พ.ศ.2546) ของการประชุมสุดยอด 
เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic 
Community)ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) มีการจดัการเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมท่ีจะท าให้มีการ 
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เคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทนุ และการเคล่ือนย้ายเงินทนุอย่างเสรีมากขึน้ระหว่างภูมิภาค ผลกระทบ
ท่ีตามมาคือระดบัของมาตรฐานคุณภาพคนและมาตรฐานวิชาชีพ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี สังคมและ
วฒันธรรมท่ีต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้มากขึน้ ประเทศไทยต้องพฒันาด้านต่าง ๆ แบบก้าวกระโดด ซึ่ง
นอกจากจะต้องสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนท่ีมี
มาตรฐาน กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบร่วมกนั นอกจากนีส้ภาวการณ์ในประเทศ สงัคมไทยก้าวสู่สงัคมผู้สงูอาย ุ
ท่ีท าให้ต้องมีการเตรียมในการผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพและจ านวนท่ีเพียงพอกับการเปล่ียนแปลงด้าน
กระบวนการสงัคมทัง้ในและตา่งประเทศ ดงันัน้การจดัระบบและกระบวนการจดัการศกึษาให้เป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ เสริมสร้างและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา มีศกัยภาพในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ มี
ความคดิสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ มีคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมท่ีดีงาม รู้สิทธิ มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของตนเอง
และผู้ อ่ืน มีการบริหาร จดัการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เน้นยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีเครือข่าย การพัฒนาหลักสูตรคือการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย การจัด
กระบวนการเรียนการสอน การบรูณาการองค์ความรู้และกิจกรรม เพ่ือหลอ่หลอมให้บณัฑิตมีคณุลกัษณะ มี
คณุสมบตั ิสูส่งัคมท่ีเปล่ียนแปลงนี ้

           นอกจากนีก้ารจดัหลกัสตูรยงัต้องค านึงถึงความสอดคล้องกบัแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 
(พ.ศ.2555-2559) ท่ีเน้นการพัฒนาการกีฬาของประเทศครอบคลุมทุกด้าน ทัง้การพัฒนาการกีฬาขัน้
พืน้ฐาน การกีฬาเพ่ือมวลชน การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยใช้หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เสริมสร้างศกัยภาพในการเล่นกีฬาในทกุระดบัโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เพิ่มศกัยภาพนกักีฬาสู่ความเป็นเลิศ บุคลากรด้านการกีฬาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานในระดบัสากล รวมถึง
การศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการกีฬาและการออกก าลังกายเพิ่มขึน้ มี
เป้าหมายในการสนบัสนุนให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกก าลงักายและเล่นกีฬาเป็นประจ า เพ่ือพฒันา 
คณุภาพชีวิตคนในชาติให้มีสขุภาพในทกุ ๆ ด้าน ลดอตัราการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ลดงบประมาณในการรักษาพยาบาล จากวตัถุประสงค์ดงักล่าว คณะพลศึกษาตระหนกัถึงภาระ หน้าท่ีใน
การพฒันาบคุลากรท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนกลไกตา่งๆ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว จึง
ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย พ.ศ.2555 ท่ีให้ความส าคัญกับการ
จัดระบบการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ตลอดชีวิต มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม เสริมสร้างและพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา พร้อมท่ีจะอยูใ่นประชาคมอาเซียน และอยูไ่ด้ในสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง 

    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายให้ทุกหลกัสูตรท าการปรับปรุงหรือสร้างหลกัสตูรใหม่ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552 ซึ่งสอดคล้องกับความจ าเป็นในปัจจุบันท่ีสังคมต้องการ
บคุลากรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ท่ีมีความรู้ มีความสามารถ และมีทกัษะ
ในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างมีศกัยภาพ ทัง้เพ่ือการพฒันานกักีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และสู่การมีสขุภาพท่ีดี รวมทัง้การวางแผนและการออกแบบการออกก าลงักายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภยั นอกจากนัน้ยงัเป็นบคุลากรท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะพล
ศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าท่ีท่ีเป็นหน่วยงานท่ีผลิตบุคลากรวิชาชีพ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดให้มี
การศกึษาในวิชาชีพดงักลา่ว เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กบับคุลากรในวิชาชีพ 
 หลกัสตูรนีจ้ะสนองความต้องการของประเทศในการพฒันาคณุภาพของบคุลากรด้านศกึษา การวิจยั 
การฝึกกีฬา การออกก าลังกาย การสร้างเสริมสุขภาพทางกาย เช่น อาจารย์ นกัวิจยั นกัวิทยาศาสตร์การ
กีฬา นกัจิตวิทยาการกีฬา นกัวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย นกัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการกีฬา เป็น
ต้น โดยให้ความส าคญักบัการผลิตบคุลากรท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม และเคารพตอ่วิชาชีพอย่างแท้จริง ทัง้นี  ้
คณะพลศกึษามีความพร้อมในการผลิตดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
โดยประยุกต์ระบบการท างานเชิงบูรณาการและความคุ้มทุนในด้านบุคลากร วิชาการ สถานท่ี ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตดษุ ฎี
บณัฑิตด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
     12.1 การพัฒนาหลักสูตร                                                            

การพฒันาและการปรับปรุงหลกัสตูรเป็นองค์ประกอบส าคญัของของการประกนัคณุภาพของการ
จดัการศกึษา โดยเฉพาะระดบัดษุฎีบณัฑิต ท่ีต้องมีความแข็งแกร่งทัง้ด้านองค์ความรู้ในแตล่ะสาขา มีความ
ลุ่มลึกในการวิจยั รอบรู้สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์งานในแต่ละสาขาวิชารวมทัง้การประยุกต์ใช้ให้
เหมาะกับบริบทของสังคมไทยตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนัน้การพัฒนาและปรับปรุง
หลกัสตูรครัง้นีจ้งึจ าเป็นอยา่งยิ่งทัง้การปรับด้านเนือ้หาให้ทนัสมยั ทนัตอ่ความต้องการของสงัคมตามบริบท
ท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปีพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  และการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพ ให้ทดัเทียม
กับนานาประเทศ การพฒันาและการปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพควรมีวาระ มีกรอบก าหนดในการจัด 
ระบบและกระบวนการ ท่ีเหมาะสม นบัตัง้แตว่ิสยัทศัน์ การก าหนดวตัถปุระสงค์ การระบเุนือ้หาในหลกัสตูร
ท่ีทนัสมยั กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบรูณาการ มีเครือข่ายทัง้ในและตา่งประเทศ รวมทัง้การ
ปรับกลยทุธ์การเรียนรู้ ให้ทนัตอ่ความก้าวไกลของความรู้ ความทนัสมยัของเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย ภายใต้กระบวนการหล่อหลอมท่ีสอดคล้องและสอดรับกนั ซึ่งคณะพลศกึษาได้
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ให้ความส าคญักบัการพฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือเป็นการประกนัคณุภาพการจดัการศกึษาให้ดียิ่งขึน้ 
     12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม มีผลตอ่ทิศทางการ
ก าหนดพนัธกิจของมหาวิทยาลยัด้านการผลิตบณัฑิต การวิจยั และการบริการวิชาการ การพฒันาหลกัสตูร
จึงเน้นผลิตให้บณัฑิตมีคณุภาพด้านวิชาการในทกุรายวิชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพแตล่ะสาขาวิชา 
มีศกัยภาพในการท าวิจยั โดยค านึงถึงคณุธรรม จริยธรรม การน าผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาสงัคม และ
สง่เสริมผู้ เรียนให้ท ากิจกรรมการวิจยัและบริการวิชาการแก่ชมุชนร่วมกบัอาจารย์ เพ่ือตอบสนองยทุธศาสตร์
ของมหาวิทยาลยั 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
ไมมี่ 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 

พฒันาคนพฒันาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย สูส่งัคมอยา่งมีจริยธรรม 
    1.2 ความส าคญั 

การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ประเทศไทยต้องพัฒนาด้านต่าง ๆ แบบก้าว
กระโดด เตรียมความพร้อมในการพฒันาและยกระดบัระดบัมาตรฐานวิชาชีพ นวตักรรมและเทคโนโลยีไป
พร้อม ๆ กบัการพฒันาบคุลากรให้มีศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีจะอยู่ในมาตรฐาน 
กฎเกณฑ์และระเบียบเดียวกัน ดงันัน้การจดัการศึกษาให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างและพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา กระบวนการและบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ทัง้ด้านวิชาการ การวิจยั นวตักรรม เทคโนโลยี สงัคมและวฒันธรรม จงึมีความส าคญัอย่างยิ่ง ซึ่งการ
พฒันาและปรับหลกัสูตรโดยเฉพาะย่างยิ่งหลกัสตูรระดบัดษุฎีบณัฑิต ท่ีนอกจากจะผลิตผู้ เช่ียวชาญ ผู้น า
ทางวิชา การ ในแต่ละสาขาของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายสู่สังคมแล้ว ต้องเป็นผู้ ท่ีมี
คณุลกัษณะ มีจรรยาบรรณ มีวฒุิภาวะ สามารถจดัระบบการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ รอบรู้และเท่าทนักบั
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การเปล่ียนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายทัง้ในประเทศและ
ประชาคมอาเซียน 
    1.3 วตัถปุระสงค์ 

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย มีวตัถปุระสงค์ 
เพ่ือผลิตดษุฎีบณัฑิต ท่ีมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 
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1.  มีความรู้ในศาสตร์แตล่ะสาขาวิชาอย่างลึกซึง้ สามารถเป็นผู้น าทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย  

2.  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันากีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ และการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพได้ 

3.  มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
4. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในงานวิจยั สามารถพฒันาองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์การ

กีฬาและการออกก าลงักาย 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย มีแผนพฒันา

ปรับปรุงท่ีมีรายละเอียดของแผนการพฒันา ยุทธศาสตร์ และตวับ่งชีค้วามส าเร็จ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการ
แล้วเสร็จภายใน 7 ปี นบัจากเปิดการเรียนการสอนตามหลกัสตูร ดงันี ้

 พ.ศ.2555  เปิดรับนิสิตใหมเ่ป็นรุ่นแรกของหลกัสตูรนี ้
 พ.ศ.2557 – 2558 ให้นิสิตปีสดุท้าย อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษประเมินหลกัสตูร 
 พ.ศ.2559 – 2560 ท าวิจยัเพ่ือประเมินและติดตามผลการใช้หลกัสตูร 
 พ.ศ.2561  ปรับปรุงหลกัสตูรตามผลการวิจยั และสถานการณ์ภายนอก ด้าน 

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรม 
 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

การพัฒนาหลักสูตร 
ก. ท าวิจยัเพ่ือประเมินและ
ตดิตามการใช้หลกัสตูร 

 
1. น าผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
มาเป็นข้อมลูในการปรับปรุง 
2. ก าหนดให้นิสิตปีสดุท้าย 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษ ประเมินหลกัสตูร 
3. ประเมินความพงึพอใจของ
บณัฑิตและผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่
คณุภาพของหลกัสตูร 
4. วิเคราะห์สถานการณ์

 
1. มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร 
 
2. รายงานผลการประเมินจากนิสิตปี
สดุท้าย อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 
3. รายงานการประเมินความพงึพอใจของ
บณัฑิตและผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่คณุภาพของ
หลกัสตูร 
4. สรุปบทวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
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ภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ่การ
ผลิตบณัฑิต 
 

 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

การพัฒนาการเรียน 
การสอน 
ข. จดัท าหลกัสตูรปรับปรุง 

1. เชิญผู้ทรงคณุวฒุิจาก
สถาบนัการศกึษา ผู้ ใช้
หลกัสตูร และผู้ใช้บณัฑิตมา
วิพากษ์หลกัสตูร 
2. ปรับปรุงหลกัสตูรตามผล
การวิพากษ์ 

1. รายงานผลการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
2. หลกัสตูรฉบบัปรับปรุง 

ค. พฒันาบคุลากรด้านการ
ท าวิจยัการเรียนการสอน 

1. สนบัสนนุให้อาจารย์ท าวิจยั
เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 
2. สนบัสนนุแหลง่ทนุในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ 
3. ให้อาจารย์เข้าร่วมประชมุ
วิชาการและเสนอผลงานวิจยั
ในประเทศและตา่งประเทศ 
4. สนบัสนนุให้อาจารย์ลา
ศกึษาตอ่/ดงูาน และท าวิจยั
ร่วมกบัคณาจารย์ในสถาบนั
อ่ืน 
5. บรูณาการการเรียนการสอน
กบัการบริการวิชาการเพ่ือ
ความเข้มแข็งของการน า
ทฤษฎีสูก่ารปฏิบตัิ 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีงานวิจยั 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมี
ผลงานวิจยัตีพิมพ์เผยแพร่ 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วม
ประชมุวิชาการหรือน าเสนอผลงาน
วิชาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
4. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษา
ตอ่/ดงูาน และท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์ใน
สถาบนัอ่ืน 
5. ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสงัคมตอ่อาจารย์ประจ า 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 
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    1.1 ระบบ 
ระบบการศกึษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ หนึ่ง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 หมวด 1 ระบบการจดั
การศกึษา ข้อ 6 และข้อ 7 (ภาคผนวก ค) 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

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

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 หมวดท่ี 1 ข้อท่ี 7 และข้อท่ี 8 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น            เดือนมิถนุายน – กนัยายน 
ภาคการศกึษาปลาย        เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 
ภาคฤดรู้อน                     เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 

     2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้ มีคณุสมบตัิเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 การรับเข้าเป็นบณัฑิต ข้อ 17 และข้อ 18 (ภาคผนวก ค) 
2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก

ก าลังกาย และ/หรือ สาขาท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็น
มหาวิทยาลยัท่ี ก.พ. รับรอง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ 

 
     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

นิสิตท่ีเข้ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านการเรียนในระดับบณัฑิตศึกษาท่ีต้อง
ค้นคว้าและพึง่พาตนเอง ความรู้พืน้ฐานภาษาองักฤษ ความรู้ในการวิเคราะห์บทความตา่ง ๆ ทกัษะการ
ใช้เทคโนโลยี และการขาดแคลนทนุทรัพย์ 

 
      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555                    10 
 

คณะพลศกึษามีวิธีการด าเนินการชว่ยเหลืออยา่งเป็นระบบ ดงัตอ่ไปนี ้
2.4.1 มี โครงการปฐมนิ เทศส าหรับบัณฑิตแรกเข้าเพ่ือให้เ ข้าใจระบบการเ รียนระดับ

บณัฑิตศกึษา การเข้าใช้ห้องสมดุทัง้ในรูปแบบปกตแิละรูปแบบออนไลน์ 
2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาองักฤษส าหรับนิสิตท่ีไมส่ามารถสอบผา่นภาษาองักฤษ 
2.4.3 ก าหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้วิเคราะห์ข้อมลู และน าเสนอความคิดเห็นในชัน้เรียน พร้อม

ทัง้เขียนรายงานการวิเคราะห์บทความวิชาการ และบทความวิจยัในแตล่ะรายวิชา 
2.4.4 ก าหนดให้แตล่ะรายวิชาต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนและฝึกให้นิสิตได้ใช้เทคโนโลยีอย่าง

เป็นระบบ 
2.4.5 ประชาสมัพนัธ์แหลง่ทนุทัง้ภายใน/ภายนอกสถาบนัให้แก่นิสิตอยา่งตอ่เน่ือง 

      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวนนิสิตท่ีคาดวา่จะรับเข้าศกึษาแตล่ะสาขาและคาดวา่จะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร  

นิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชัน้ปีท่ี 1 20 20 2 20 20 
ชัน้ปีท่ี 2 - 20 20 20 20 
ชัน้ปีท่ี 3 - - 20 20 20 
รวม 20 40 60 60 60 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - - 20 20  
     
 
 
 
 
       2.6 งบประมาณตามแผน 

เป็นไปตามระบบงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินครินทรวิโรฒ โดยมีการประมาณการคา่ใช้จา่ยตอ่หวัในการผลิตดงันี ้
งบประมาณของหลกัสตูรวิทยาศาสตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 

     
คา่ใช้จา่ย 

ยอดสะสม  
(ตอ่หวั) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน 2,800,000 140,000 

  คา่ตอบแทนผู้สอน ( 28 หน่วยกิต x 1,500 บาทตอ่ชัว่โมง x 15 ครัง้ตอ่ภาคการศกึษา)  630,000  
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  คา่วสัดปุระกอบการเรียนการสอน (ทัง้หลกัสตูร 50,000 x 20 คน ) 1,000,000  

  คา่ใช้จา่ยเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  50,000  

  

กิจกรรมตามที่ระบใุนโครงสร้างหลกัสตูร (จดัสมัมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิตและ  
โครงการความร่วมมืออาเซียน (ทัง้หลกัสตูร 50,000 x 20 คน )                                            1,000,000  

  คา่ครุภณัฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสติ   

  

คา่เดินทางของผู้ทรงคณุวฒิุหรืออ่ืนๆ แล้วแตห่ลกัสตูร 2500x2 ครัง้ x 4 วิชาเอก x 
6 ภาคการศกึษา 120,000  

  → คา่ใช้จา่ยรวม 2,800,000  

   → คา่ใช้จา่ยตอ่หวั (คา่ใช้จา่ยรวม/จ านวน 20 คน) 140,000  

     

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 14,000 14,000 

  งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต ่า 5%) 7,000  

  งบวิจยัของหน่วยงาน (ขัน้ต า่ 5) 7,000  

   คา่สว่นกลางคณะ หรือคา่สาธารณปูโภค ร้อยละ……   

     

 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 20,000 20,000 

  คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ (อตัราตอ่หวั) 20,000  

   คา่ตอบแทนกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ (อตัราตอ่หวั)   

     

 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 425,100  

     

 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 42,912 42,912 

  คา่สว่นกลางมหาวิทยาลยั (4,360 x 3 ปี) 1,3080  

  คา่ธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 x 3 ปี) 9,000  

  คา่ธรรมเนียมส านกัคอมพิวเตอร์ (1,040 x 3 ปี) 3,120  

   คา่ธรรมเนียมบณัฑิตวิทยาลยั (5,904 x 3 ปี) 17,712  

     

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 3,302,012 216,912 
 

          
     2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบชัน้เรียน 

     แบบทางไกลผา่นส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลกั 

     แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

     แบบชัน้เรียนผสมผสานกบัการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education)  
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     2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
          การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 หมวดท่ี 7 การเปล่ียนสภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต ข้อ 37 ข้อ 38 ข้อ 
39 ข้อ 40 ข้อ 41 และข้อ 42 (ภาคผนวก ค) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย เป็น
หลักสูตรแบบการศึกษาเต็มเวลา  แบบ 2.1โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 19 หน่วยกิต และ
ปริญญานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 55 หนว่ยกิต 
 
           3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
   

       หมวดวิชา หน่วยกิต 
1. วิชาแกน 4 
2. วิชาบงัคบั 9 
3. วิชาเลือกไมน้่อยกวา่ 6 
4. ปริญญานิพนธ์ 36 
                                    รวมไม่น้อยกว่า 55 

 

 

3.1.3 รายวิชา 
         3.1.3.2  หมวดวิชาแกน จ านวน 4 หนว่ยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้
พลบ  701   การออกแบบวิจยัและการวิเคราะห์ทางสถิตขิัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG  701    Research Design and Advanced Statistical Analysis 
พลบ  702  สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
PEG   702    Seminar in Sport and Exercise Science 
 
         3.1.3.3 หมวดวิชาบงัคบั  มี  4 กลุม่วิชา ดงันี ้ 
-   จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย (Sport and Exercise Psychology)  
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-   สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย (Sport and Exercise Physiology) 
-   เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport Technology) 
-   วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย (Exercise Science)  

 
หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชาตามกลุ่มวิชา กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจ านวน 9 
หน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ฯ  
 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย (Sport and Exercise Psychology) 
พลบ  637   จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู 3(3-0-6) 
PEG  637   Advanced Sport and Exercise Psychology 
พลบ  731   หลกัและเทคนิคการให้ค าปรึกษาขัน้สงูด้านจิตวิทยาการกีฬาและ                       3(2-2-5)  

การออกก าลงักาย  
PEG  731   Advanced Counseling Principles and Techniques in Sport and Exercise 

Psychology 
พลบ  735   สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  735    Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Psychology 
 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย (Sport and Exercise Physiology) 
พลบ  741 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG  741   Advance Physiology of Sport and Exercise 
พลบ  742 วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกลุทางการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  742   Molecular Bioscience in Sport and Exercise 
พลบ  745 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  745   Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Physiology 
 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport Technology) 
พลบ  761   ชีวกลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวในการกีฬาขัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG  761   Advance Biomechanics and Motion Analysis in Sport 
พลบ  762   คอมพิวเตอร์วิชัน่ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  762    Computer Vision for Sport Technology 
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พลบ  765 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  765   Seminar on Trend and Issues in Sport Technology 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย (Exercise Science) 
พลบ  771 การประเมินและการก าหนดการออกก าลงักาย 3(1-4-4) 
PEG  771 Evaluation and Prescription in Exercise Science 
พลบ  772 สรีรวิทยาการออกก าลงักายประยกุต์ 3(2-2-5) 
PEG  772 Applied Exercise Physiology  
พลบ  775 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  775   Seminar on Trend and Issues in Exercise Science 

 
         3.1.3.4 หมวดวิชาเลือก       
 นิสิตปริญญาเอกทกุกลุ่มวิชาต้องเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือรายวิชาในวิชาอ่ืนๆ
ไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต โดยมีค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ 
จากรายวิชาจาก 5 กลุม่วิชา ดงัตอ่ไปนี ้
 
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย มีรายวิชา ดังนี ้
พลบ  631 จิตวิทยาสงัคมกบัการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6)  
PEG  631 Social Psychology in Sport and Exercise 
พลบ  633  แรงจงูใจในการเลน่กีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  633  Motivation in Sport and Exercise  
พลบ  732  การศกึษาอิสระทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(0-6-12)  
PEG  732 Independent Study of Sport and Exercise Psychology 
พลบ  733  การบริการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย                  2(0-4-2)  
PEG  733 Sport and Exercise Psychology Consulting Services 
พลบ  734   สมัมนาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์ 3(2-2-5) 
PEG  734   Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology 
พลบ  736   จิตสรีรวิทยาทางการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  736   Psychophysiology of Sport and Exercise 
 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย มีรายวิชา ดังนี ้
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พลบ  641 ปฏิบตัิการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(1-4-4) 
PEG  641   Laboratory in Physiology of Sport and Exercise 
พลบ  642   คล่ืนไฟฟ้าหวัใจกบัการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  642   Electrocardiography of Exercise 
พลบ  743 โภชนาการการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG  743  Advanced Sport and Exercise Nutrition 
พลบ  744 การตอบสนองทางระบบภมูิคุ้มกนัตอ่การกีฬาและการออกก าลงักาย                  3(2-2-5) 
PEG  744 Immune Response in Sport and Exercise  
พลบ  746 สรีรวิทยาการออกก าลงักายทางคลินิกส าหรับบคุคลพิเศษ 3(2-2-5) 
PEG  746 Clinical Exercise Physiology for Special Populations  
พลบ  747 สภาพแวดล้อมกบัสรีรวิทยาการออกก าลงักาย 1(1-0-2) 
PEG  747 Environmental Exercise Physiology 
 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา มีรายวิชา ดังนี ้ 
พลบ  662   การประมวลสญัญาณและภาพทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  662   Signal and Image Processing in Sport 
พลบ  763   การส่ือสารทางไกลในกีฬา 3(3-0-6) 
PEG  763   Telecommunication in Sport 
พลบ  764   คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬาขัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG  764   Advance Computer Graphics for Sport Technology  
พลบ  765   สมัมนาเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  765   Seminar in Sport Technology 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย มีรายวิชา ดังนี ้
พลบ  671  การตอบสนองของระบบหวัใจ หายใจและเมตาบอลิซมึตอ่การออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  671  Cardiopulmonary and Metabolism Response to Exercise  
พลบ  672 การก าหนดการออกก าลงักายส าหรับบคุคลพิเศษ 3(2-2-5) 
PEG  672   Exercise Prescription for Special Population 
พลบ  676   ภาวะสงูวยัและการดแูลสขุภาพผู้สงูอายุ                                   3(3-0-6) 
PEG  676   Aging Mechanism and Health Care for Elderly 
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พลบ  770   วิจยัเชิงคณุภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย   3(2-2-5)  
PEG  770   Qualitative Research in Sport and Exercise Science   
พลบ  773 การออกก าลงักายในผู้ มีภาวะโรคอ้วน 3(2-2-5) 
PEG  773 Exercises in Obesity 
พลบ  774 กิจกรรมทางกายส าหรับผู้ ป่วยโรคเรือ้รังและผู้พิการ 3(2-2-5) 
PEG  774 Physical Activities for Chronic Diseases and Disabilities 
 
กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ  
พลบ  706   การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(0-6-12) 
PEG  706   Independent Study in Sport and Exercise Science  
 
         3.1.3.5 ปริญญานิพนธ์ 
พลบ  999   ปริญญานิพนธ์                                                                                       36 หนว่ยกิต 
PEG  999   Dissertation 
 
 
 
 
 

ความหมายของรหสัวิชา  
รหสัตวัอกัษร 
  พลบ (PEG) หมายถึง รายวิชาระดบับณัฑิตศกึษา คณะพลศกึษา 
รหสัตวัเลขความหมายเฉพาะวิชา (คณะพลศกึษา)  
 เลขตวัแรก 
  5, 6  หมายถึง ล าดบัรายวิชาในหลกัสตูร 
 เลขตวักลาง  
  0  หมายถึง วิชาแกน  
  3  หมายถึง            กลุม่วิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
  4  หมายถึง            กลุม่วิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
  6  หมายถึง กลุม่วิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา 
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  7  หมายถึง กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 
  9  หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 
 เลขตวัท้าย หมายถึง ล าดบัวิชา 
ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหนว่ยกิต 
 เลขรหสันอกวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทัง้หมดของรายวิชา 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 1 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงบรรยาย 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 2 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงปฏิบตัิการ 
 เลขรหสัในวงเล็บตวัท่ี 3 หมายถึง  จ านวนชัว่โมงท่ีศกึษาด้วยตนเอง 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 แผนการศึกษา 
 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  637 จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู 3(3-0-6) 
พลบ  702 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
 รวม 4 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
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พลบ  731  หลกัและเทคนิคการให้ค าปรึกษาขัน้สงูด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลงักาย   

3(2-2-5) 

พลบ  735 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 
 รวม 9 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  701   การออกแบบวิจยัและการวิเคราะห์ทางสถิตขิัน้สงู 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 

 รวม 6 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  999   ปริญญานิพนธ์ 36 
 รวม 36 
 

 
 

กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  702 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
พลบ  741 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู 3(3-0-6) 
 รวม 4 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  742  วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกลุทางการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
พลบ  745 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 
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 รวม 9 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  701   การออกแบบวิจยัและการวิเคราะห์ทางสถิตขิัน้สงู 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 

 รวม 6 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  999   ปริญญานิพนธ์ 36 
 รวม 36 

 
   

 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  702 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
พลบ  761 ชีวกลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวในการกีฬาขัน้สงู 3(2-2-5) 
 รวม 4 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  762  คอมพิวเตอร์วิชัน่ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
พลบ  765 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางทางเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 
 รวม 9 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  701   การออกแบบวิจยัและการวิเคราะห์ทางสถิตขิัน้สงู 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 

 รวม 6 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  999   ปริญญานิพนธ์ 36 
 รวม 36 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  702 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
พลบ  771 การประเมินและการก าหนดการออกก าลงักาย 3(1-4-4) 
 รวม 4 
 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  772  สรีรวิทยาการออกก าลงักายประยกุต์ 3(2-2-5) 
พลบ  775 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 
 รวม 9 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  701   การออกแบบวิจยัและการวิเคราะห์ทางสถิตขิัน้สงู 3(2-2-5) 
 วิชาเลือก  1  รายวิชา 3 

 รวม 6 
 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
พลบ  999   ปริญญานิพนธ์ 36 
 รวม 36 
 
 
 
 
 
 
 
            3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
พลบ  701   การออกแบบวิจยัและการวิเคราะห์ทางสถิตขิัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG  701    Research Design and Advanced Statistical Analysis 
 แนวคิด ทฤษฎี การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจยั การใช้สถิติขัน้สูง 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์สถิติขัน้สูง การแปลผล การรายงานผลการวิจยัเพ่ือการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ ปริญญานิพนธ์ และน าเสนอในลกัษณะบทความวิจยั  
 
พลบ  702  สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
PEG   702   Seminar in Sport and Exercise Science 
 ค้นคว้า สังเคราะห์งานวิจัย องค์ความรู้ ประเด็นปัญหาคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 
กระบวนการน าเสนอผลงาน และการคัดกรองบทความวิชาการ เพ่ือให้เกิดความรู้ในศาสตร์ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายสาขาตา่งๆ อยา่งลุม่ลกึ 
 
หมวดวิชาบังคับ 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555                    22 
 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  637   จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู  3(3-0-6) 
PEG  637   Advanced Sport and Exercise Psychology 
 หลกัการ วิเคราะห์ความต้องการ ระบปุระเด็น ปัญหา สงัเคราะห์งานวิจยั การออกแบบและการ
เลือกใช้วิธีการทางจิตวิทยากีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู มาประยกุต์ใช้ในสถานการณ์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย เพ่ือสร้างเสริมและพฒันาความสามารถทางการกีฬา และส่งเสริมพฤติกรรมการออก
ก าลงักายอยา่งตอ่เน่ือง  
 

พลบ  731   หลกัและเทคนิคการให้ค าปรึกษาขัน้สงูด้านจิตวิทยาการกีฬาและ                       3(2-2-5) 
การออกก าลงักาย   

PEG  731   Advanced Counseling Principles and Techniques in Sport and Exercise 
Psychology 

 หลักการ กระบวนการให้ค าปรึกษา ทฤษฎี และเทคนิคการให้ค าปรึกษาอย่างละเอียดลึกซึง้ 
ทางด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย  รวมถึงการน ามาประยุกต์ใช้ในการให้ค าปรึกษา
ทางด้านการกีฬาและการออกก าลงักาย 
พลบ  735   สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  735   Saminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Psychology 
 วิเคราะห์ วิพากษ์ สงัเคราะห์แนวโน้มและประเด็นส าคญัของงานวิจยัในปัจจบุนั ด้านจิตวิทยา
การกีฬาและการออกก าลงักายอยา่งลกึซึง้  
 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ 741 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG 741   Advanced Physiology of Sport and Exercise 
 วิเคราะห์การตอบสนองและการปรับตวัของระบบตา่งๆในร่างกายตอ่การกีฬาและการออกก าลงั
กายในเชิงลกึ รวมทัง้การประยกุต์ใช้ส าหรับการกีฬาและออกก าลงักายในแตล่ะชนิด 
 
พลบ 742 วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกลุทางการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG 742   Molecular Bioscience in Sport and Exercise 
 หลกัการ กระบวนการด้านชีวเคมีในระดบัเซลล์และระดบัโมเลกลุ โครงสร้างและหน้าท่ีของสาร
ชีวโมเลกลุ การสร้างและการใช้พลงังานของมนษุย์ ปฏิกิริยา กระบวนการควบคมุและการแสดงออกของ
สารพนัธุกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการกีฬาและการออกก าลงักาย 
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พลบ  745 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  745   Saminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Physiology   
 วิเคราะห์ วิพากษ์ สงัเคราะห์แนวโน้มและประเด็นส าคญัของงานวิจยัในปัจจบุนั ด้านสรีรวิทยา
การกีฬาและการออกก าลงักายอยา่งลกึซึง้ 
 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา 
พลบ 761   ชีวกลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวในการกีฬาขัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG 761   Advanced Biomechanics and Motion Analysis in Sports 

วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยทางชีวกลศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา กับกลไกการ
เคล่ือนไหวของร่างกายมนุษย์ การเคล่ือนไหวของข้อต่อและกล้ามเนือ้ ประเมินและเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเทคนิคตา่ง ๆ เพ่ือประยกุต์ใช้ในการกีฬา และการออกก าลงักาย 
พลบ 762   คอมพิวเตอร์วิชัน่ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG 762    Computer Vision for Sport Technology 
 เทคนิคการเห็นและการสร้างภาพ คณุลกัษณะ และขอบเขตของคอมพิวเตอร์วิชัน่ ประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพเคล่ือนไหว  โครงสร้างแบบเรขาคณิต แบบสมัพทัธ์  และการสงัเคราะห์
งานวิจยัสาขาคอมพิวเตอร์วิชัน่ เพ่ือการประยกุต์ใช้ในการกีฬาและการออกก าลงักาย 
 
พลบ  765 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  765   Seminar on Trend and Issues in Sport Technology 
   วิเคราะห์ วิพากษ์ สงัเคราะห์แนวโน้มและประเดน็ส าคญัของงานวิจยัในปัจจบุนั ด้านเทคโนโลยี
ทางการกีฬาอยา่งลกึซึง้ 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
พลบ  771 การประเมินและการก าหนดการออกก าลงักาย 3(1-4-4) 
PEG  771 Evaluation and Prescription in Exercise Science 
 หลกัของการทดสอบการออกก าลงักาย การประเมินและแปรผลสมรรถภาพทางกาย เพ่ือพฒันา
โปรแกรมออกก าลงักายส าหรับบุคคลทัว่ไปและกลุ่มบุคคลพิเศษ ให้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี และลด
ปัจจยัเส่ียงในการเกิดโรคตา่งๆ ทัง้โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรคหลอดเลือดหวัใจ 
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พลบ  772 สรีรวิทยาการออกก าลงักายประยกุต์ 3(2-2-5) 
PEG  772 Applied Exercise  Physiology  
 ศกึษาพยาธิสภาพและกลไกของการเกิดโรคไร้เชือ้ วิเคราะห์การตอบสนองและการปรับตวัของ
ระบบต่างๆในร่างกายต่อการออกก าลงักายในเชิงลึกทางคลินิก เพ่ือประยุกต์ใช้ส าหรับการออกก าลัง
กายส าหรับสขุภาพและในผู้ ป่วย 
 
พลบ  775 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  775   Seminar on Trend and Issues in Exercise Science 
   วิเคราะห์ วิพากษ์ สงัเคราะห์แนวโน้มและประเดน็ส าคญัของงานวิจยัในปัจจบุนั ด้านเทคโนโลยี
ทางการกีฬาอยา่งลกึซึง้ 
 
 
 
 
หมวดวิชาเลือก  
กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  631  จิตวิทยาสงัคมกบัการกีฬาและการออกก าลงักาย  3(3-0-6)  
PEG  631  Social Psychology in Sport and Exercise  
 ทฤษฎี หลกัการ และกระบวนการทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมทศันคติ ความเช่ือ 
คา่นิยม และแรงจงูใจของบคุคลในสงัคม ซึ่งส่งผลตอ่พฤติกรรมการเข้าร่วม การคงเล่น และการเลิกเล่น 
กีฬาและการออกก าลงักาย 
 
พลบ  633   แรงจงูใจในการเลน่กีฬาและการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG  633   Motivation in Sport and Exercise 
 ทฤษฎี หลกัการ อิทธิพลของแรงจงูใจ และกระบวนการเสริมสร้างแรงจงูใจในการเล่นกีฬาและ
การออกก าลงักาย การวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจ กบัการประยกุต์ใช้ในการ
เลน่กีฬาและการออกก าลงักาย 
 
พลบ  732  การศกึษาอิสระทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(0-6-12)  
PEG  732 Independent Study of Sport and Exercise Psychology 
 ค้นคว้า ทบทวน ศกึษา สงัเคราะห์บทความและงานวิจยัทางด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออก
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ก าลงักาย ระบหุวัเร่ืองตามความสนใจอยา่งกว้างขวางและลึกซึง้ เพ่ือการน าเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การเขียนบทความ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 
 
พลบ  733  การบริการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย                  2(0-4-2)  
PEG  733 Sport and Exercise Psychology Consulting Services  
 ฝึกประสบการณ์ให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย อย่างน้อย 60 
ชัว่โมง ภายใต้การดแูลของคณาจารย์ 
 
พลบ  734   สมัมนาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์ 3(2-2-5) 
PEG  734   Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology 

สงัเคราะห์งานวิจยัทางด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย ค้นพบประเด็น ปัญหาใน
ปัจจุบนั เน้นความรู้ความเข้าใจในหลกัวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม การแสวงหานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม ่
กระบวนการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือเช่ือมโยงกบัการจดัการกบัความรู้ และการน าไปประยกุต์ใช้  
พลบ  736   จิตสรีรวิทยาทางการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG  736   Psychophysiology of Sport and Exercise 
 กระบวนการเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งจิตใจกบัการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา ความสอดคล้องท่ีมี
ผลตอ่การเกิดพฤติกรรมการออกก าลงักาย การเล่นกีฬาและในทางกลบักนั ประยกุต์ใช้หลกัทฤษฏี การ
วดัและประเมินผล การสงัเคราะห์งานวิจยัเด้านจิตสรีรวิทยาการในบริบทการออกก าลงักายและเลน่กีฬา 
 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลังกาย 
พลบ  641 ปฏิบตัิการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 3(1-4-4) 
PEG  641   Laboratory in Physiology of Sport and Exercise 
 ปฏิบตัิการและการใช้เคร่ืองมือทางด้านสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย การวดัการ
เปล่ียนแปลงของระบบตา่งๆในร่างกาย 
  
พลบ 642   คล่ืนไฟฟ้าหวัใจกบัการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG 642   Electrocardiography of Exercise 
 หลกัการเก่ียวกบัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ ผลของการออกก าลงักายตอ่การท างานของระบบหวัใจ ท่ีท า
ให้คล่ืนไฟฟ้าหวัใจเปล่ียนแปลงในสภาวะปกติ ความผิดปกติของคล่ืนไฟฟ้าหวัใจท่ีเป็นข้อห้ามในการ
ออกก าลงักาย สภาวะความผิดปกตขิองคล่ืนไฟฟ้าหวัใจขณะออกก าลงักาย 
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พลบ 743 โภชนาการการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG 743   Advanced Sport and Exercise Nutrition 
 วิเคราะห์กระบวนการทางโภชนาการขัน้สงู การตอบสนองและการเปล่ียนแปลงกระบวนการเผา
ผลาญพลงังานต่อการออกก าลงักายหรือการเล่นกีฬา ออกแบบโปรแกรมสารอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใช้
ก่อน ระหวา่ง และหลงัการออกก าลงักายและเลน่กีฬา  
 
พลบ 744 การตอบสนองทางระบบภมูิคุ้มกนัตอ่การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG 744 Immune Response in Sport and Exercise 

กลไก กระบวนการท างานและการเปล่ียนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันท่ีเกิดขึน้ภายในร่างกาย
มนษุย์ในภาวะปกติและการออกก าลงักายและการเล่นกีฬา ปัจจยัตา่งๆ ท่ีส่งผลตอ่กระบวนการท างาน
ของระบบภมูิคุ้มกนั  

 
พลบ 746 สรีรวิทยาการออกก าลงักายทางคลินิกส าหรับบคุคลพิเศษ 3(2-2-5) 
PEG 746 Clinical Exercise Physiology for Special Populations 
 หลกัการทางด้านสรีรวิทยาการออกก าลงักาย การเปล่ียนแปลงและการตอบสนองของร่างกาย
การก าหนดโปรแกรมการออกก าลงักายส าหรับกลุ่มบคุคลพิเศษท่ีมีปัญหาทางด้านการแพทย์  เช่น โรค
หอบหืด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคกระดกูและข้ออกัเสบ 
 
พลบ 747 สภาพแวดล้อมกบัสรีรวิทยาการออกก าลงักาย 1(1-0-2) 
PEG 747 Environmental Exercise Physiology 
 กลไก กระบวนการท างานและการตอบสนองทางด้านสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ หลกัการ 
และการออกแบบการออกก าลงักายภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีปกต ิและสภาพแวดล้อมท่ีไมป่กต ิ 
 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา 
พลบ  662   การประมวลสญัญาณและภาพทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  662   Signal and Image Processing in Sport 

ทฤษฎีสัญญาณ สเปคตรัม การรบกวน การวิเคราะห์สัญญาณ การสร้างภาพตัดขวางจาก
ข้อมลูโปรเจ็คชนั การท าทะเบียนภาพ การสร้างรูป 3 มิติจากภาพตดัขวางตา่ง ๆ เพ่ือใช้ในการกีฬา และ
การวิเคราะห์สญัญาณและภาพถ่ายทางการกีฬาเพ่ือพฒันาการฝึกซ้อมและประสิทธิภาพ 
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พลบ 763   การส่ือสารทางไกลในการกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 763   Telecommunication in Sport 
 เทคนิคชัน้สงูของการส่ือสารทางไกล ดาวเทียมส่ือสาร กระบวนการส่งสญัญาณดาวเทียมแบบ
ต่าง ๆ ของสถานีภาคพืน้ดินกับระบบสายอากาศ คุณสมบัติการกระจายคล่ืนในระบบส่ือสารผ่าน
ดาวเทียมในการกีฬา รวมทัง้การประยกุต์ใช้การส่ือสารทางไกลเพ่ือตดิตอ่ระหวา่งนกักีฬาและผู้ ฝึกสอน 
 
พลบ 764   คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬาขัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG 764   Advance Computer Graphics for Sport Technology 
 เทคนิคการวิเคราะห์ และการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการกีฬา  การใช้ภาพเสมือน การแปลง
ระนาบ การใช้งานเมตริก  ความลึกของภาพและการแสดงผลภาพ 3 มิติ การสงัเคราะห์งานวิจยัและ
ประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับการกีฬาและการออกก าลงักาย 
 
พลบ  765   สมัมนาเทคโนโลยีทางการกีฬา 3(2-2-5) 
PEG  765   Seminar in Sport Technology 

สงัเคราะห์งานวิจยัทางด้านเทคโนโลยีทางการกีฬา ค้นพบประเด็น ปัญหาในปัจจุบนั เน้น
ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม การแสวงหานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม ่
กระบวนการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือเช่ือมโยงกบัการจดัการกบัความรู้ และการน าไปประยกุต์ใช้  

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
พลบ 671 การตอบสนองของระบบหวัใจ หายใจและเมตาบอลิซมึตอ่การออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 671 Cardiopulmonary and Metabolism Response to Exercise 

กลไกการตอบสนองของระบบหวัใจ หายใจและเมตาบอลิซมึแบบเฉียบพลนัขณะออกก าลงักาย 
และผลท่ีเกิดขึน้จากการออกก าลงักายเป็นระยะเวลานาน เทคนิคและวิธีการในการศกึษาสรีรวิทยาการ
ออกก าลงักายในแง่ของการตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบหวัใจ หายใจ เมตาบอลิซมึ   
 
พลบ 672 การก าหนดการออกก าลงักายส าหรับบคุคลพิเศษ 3(2-2-5) 
PEG 672   Exercise Prescription for Special Population 
 หลกัการ กระบวนการประเมินสขุภาพ และออกแบบโปรแกรมการออกก าลงักายส าหรับกลุม่
บคุคลพิเศษ ทัง้ในหญิงตัง้ครรภ์ ผู้สงูอาย ุผู้ ป่วยโรคหวัใจ โรคความดนั โรคเบาหวาน วิเคราะห์และ
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ประยกุต์ใช้โปรแกรมการออกก าลงักายส าหรับบคุคลพิเศษ 
 
พลบ 676   ภาวะสงูวยัและการดแูลสขุภาพผู้สงูอายุ                                   3(3-0-6) 
PEG 676   Aging Mechanism and Health Care for Elderly 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัความชราภาพ หลกัการออกก าลงักายและการสร้างเสริมสขุภาพก่อนเข้าสูว่ยั
ผู้สงูอาย ุการดแูลสขุภาพ การออกก าลงักายเพ่ือเพิ่มความหนาแนน่ของมวลกระดกูและความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ โภชนาการท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สงูอาย ุ  
 
พลบ 770   วิจยัเชิงคณุภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(2-2-5)  
PEG 770   Qualitative Research in Sport and Exercise Science  

แนวคิด กระบวนการ การออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทางกายและสขุภาพ 
การเลือกรูปแบบการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ความเช่ือถือได้ของข้อมูล 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลู และอภิปรายผล 
พลบ 773 การออกก าลงักายในผู้ มีภาวะโรคอ้วน  3(2-2-5) 
PEG 773 Exercises in Obesity 
 หลกัการ สาเหต ุและข้อจ ากดัส าหรับการออกก าลงักายในผู้ ท่ีมีภาวะโรคอ้วน กระบวนการ
ตอบสนองและการปรับตวัทางสรีรวิทยาของผู้ ท่ีมีภาวะอ้วนขณะออกก าลงักาย และการเปล่ียนแปลง
ทางสรีรวิทยาของระบบตา่งๆ หลงัได้รับการออกก าลงักายเป็นระยะเวลานาน 
 
พลบ 774 กิจกรรมทางกายส าหรับผู้ ป่วยโรคเรือ้รังและผู้พิการ  3(2-2-5) 
PEG 774 Physical Activities for Chronic Diseases and Disabilities  
  หลกัการ การท างานของระบบตา่งๆในร่างกายของผู้ ป่วยโรค วิเคราะห์ ประยกุต์ ออกแบบ
กิจกรรมทางกายให้เหมาะสมส าหรับผู้ ป่วยโรคเรือ้รังและผู้พิการ 
 
กลุ่มวิชาอ่ืน ๆ  
พลบ 706   การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 3(0-6-12) 
PEG 706   Independent Study in Sport and Exercise Science 
 ค้นคว้า ทบทวน ศกึษา สงัเคราะห์บทความและงานวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย ระบหุวัเร่ืองตามความสนใจอยา่งกว้างขวางและลกึซึง้ เพื่อการน าเสนอหวัข้อวิทยานิพนธ์
หรือการเขียนบทความ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 
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พลบ 999   ปริญญานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 
PEG 999   Dissertation 
 กระบวนการจดัการข้อมลูทัง้วิเคราะห์ สงัเคราะห์เพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาเพ่ือการท าการวิจยั
ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ ลุ่มลึก มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในแต่ละวิชาท่ีศึกษา รวมทัง้เผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีประจักษ์
เหมาะสมกบัการเป็นดษุฎีบณัฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
       3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
            3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
ล าดับ
ที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา), ปีที่จบ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั
ประชาชน 

*1 ผศ.ดร.สืบสาย  บญุวีร
บตุร 

กศ.บ. (พลศกึษา), 2521 
ค.ม. (พลศกึษา), 2528 
Ph.D. (Sport Psychology), 
535 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Oregon State University, 
USA 

xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
Depaul University, Chicago, 
IL, USA 
Victoria University of 
Technology, Melbourne, 
Australia 

xxxxxxxxxxxxx 

*3 ดร. สภุาภรณ์ ศลิาเลิศเดช
กลุ 

วท.บ. (กายภาพบ าบดั), 
2537 
วท.ม. (สรีรวทิยาการออก
ก าลงักาย), 2542 
Ph.D. (Exercise 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
University of Bath, United 

xxxxxxxxxxxxx 
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Physiology), 2553 kingdom 

4 ดร.อาพรรณชนิต  ศริิ
แพทย์ 

ค.บ. (พลศกึษา), 2539 
ค.ม. (พลศกึษา), 2543 
ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออก
ก าลงักายและการกีฬา), 
2551 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยับรูพา 

xxxxxxxxxxxxx 

5 ดร.ประภาพิมนต ปริวตัิ วท.บ. (กายภาพบ าบดั), 
2545 
ปร.ด. (สรีรวทิยา), 2551 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

xxxxxxxxxxxxx 

 

* อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

 
 
 
 
 

             3.2.2 อาจารย์ประจ า  
 

ล าดับ
ที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา)  
1 รศ.ดร.สาล่ี สภุาภรณ์ Ed.D. (Physical Education: Pedagogy) 
2 รศ.ดร.สปุราณีวิ ์ขวญับญุจนัทร์ Ed.D. (Curriculum and Supervision) 
3 รศ.จฑุามาศ เทพชยัศรี วท.ม. (จลุชีววทิยา) 

Certificate in Tropical Medicine 
4 ผศ.ดร.มยรีุ ศภุวบิลูย์ Ph.D. (Exercise and Sport Science : Movement Studies in 

Disability) 
5 ผศ.ดร.สืบสาย  บญุวีรบตุร Ph.D. (Sport Psychology) 

6 ผศ.ดร.กมลมาลย์ วรัิตน์เศรษฐสิน ส.ด. (สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์) 
7 ดร.อษุากร พนัธุ์วานิช D.S.M. (Sport Management) 
8 ดร.พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ Ph.D. (Sport Psychology) 

9 ดร.ถนอมศกัดิ ์ เสนาค า D.S.M. (Sport Management) 
10 ดร.วงศ์วทิย์ เสนะวงศ์ Ph.D. (Biomedical Engineering) 

11 ดร.อนนัต์ มาลารัตน์ กศ.ด. (วจิยัและประเมินผลการศกึษา) 
12 ดร.สภุาภรณ์ ศลิาเลิศเดชกลุ Ph.D. (Exercise Physiology) 
13 ดร.อาพรรณชนิต  ศริิแพทย์ ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา) 

14 ดร.ประภาพิมนต์  ปริวตัิ ปร.ด. (สรีรวทิยา) 
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              3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
 

ล าดับ
ที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

(สาขาวิชา)  
1 รศ.ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ Ph.D. (Execise Physiology) 

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

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

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

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

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

ล าดับ
ที่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒกิารศึกษา 

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

Publication)  
15 รศ.พิพฒัน์  เจิดรังษี Ms.C. (Exercise Physiology) 
16 นายแพทยอ๊ีด  ลอประยรู พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑติ) 

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

20 รศ.เจริญ กระบวนรัตน์  คม. (พลศกึษา) 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 

ไมมี่ 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

- 
      4.2 ช่วงเวลา 

-  
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

- 
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ข้อก าหนดในการวิจยัต้องเป็นหวัข้อทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ซึ่ง
เป็นไปตามวิชาท่ีนิสิตเลือกเข้าศกึษา และได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การวิจยัรายบคุคลทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย ซึ่งเป็นไปตามวิชาท่ี
นิสิตเลือกเข้าศึกษา เป็นงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแก่นสาระของสาขาวิชา งานวิจยัควรมี
ความส าคญัและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้ เรียนในการน าผลการวิจยัไปพฒันาคณุภาพการศกึษา
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย โดยเน้นจริยธรรมในการวิจยั 
      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลู ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ งานวิจยัต้อง
สามารถพิสูจน์ได้ ผลการวิจยัสามารถอธิบายได้อย่างถกูต้องสมบูรณ์ รวมทัง้น าไปพฒันาองค์ความรู้ด้าน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย นิสิตสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้าง
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งานวิจยัได้ด้วยตนเองตอ่ไป 
       5.3 ช่วงเวลา  

ชว่งระยะเวลาของหลกัสตูรท่ีก าหนดให้ท างานวิจยั คือ ภาคการศกึษาท่ี 3 เป็นต้นไป 
       5.4 จ านวนหน่วยกิต   

ปริญญานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 
       5.5 การเตรียมการ  

คณะพลศึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสิตด้านวิจัยและ
วิชาการ โดยมีการด าเนินการดงันี ้
 5.5.1  จดัโครงการสมัมนาในแต่ละวิชาเพ่ือให้มีความรู้ด้านวิจยัและกระบวนการวิจยัในภาค
การศกึษาท่ี 3 
 
 5.5.2  จดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก าหนดตารางเวลาและจดัท าบนัทึกการให้
ค าปรึกษาแกน่ิสิต 
 5.5.3  ให้ข้อมลูเก่ียวกบัระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ์ 
       5.6 กระบวนการประเมินผล 

หลักสูตรก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และต้องมีการตีพิมพ์
ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึง่เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนิสิต   

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1. มีคณุธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย์ และเสียสละ
เพ่ือสงัคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณในการท างาน
วิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ตาม
ต้องการ มีการจัดกิจกรรม การเก็บข้อมูล เพ่ือให้นิสิตได้
ประยกุต์ความรู้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย 

2. สามารถน าความรู้ด้านการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
ไปท างานวิจยัและประยกุต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพและการศกึษาตอ่ระดบัสงู 

รายวิชาต่าง ๆ  ในหลักสูตรเน้นการจัดการความคิด
วิเคราะห์ ความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย และการ
ประยกุต์ใช้ในแตล่ะสาขาวิชา 

3. มีทกัษะการคิดวิเคราะห์อยา่งมีตรรกะ ทกุรายวิชาต้องมีกิจกรรมการเรียน การตัง้ค าถามในระดบั
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การน าไปใช้ มีการฝึกตัง้ข้อโต้แย้ง
อยา่งมีเหตผุล รวมทัง้การมอบหมายงานท่ีท าให้นิสิตได้ฝึก
ทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา ท าโครงการวิจยัการเรียน การ
เขียนรายงานวิจารณ์บทความ 
 

4. มีทกัษะในการให้ค าเสนอแนะอยา่ง
สร้างสรรค์ 

ให้นิสิตประเมินการน าเสนอผลงานในชัน้เรียนทัง้ของ
ตน เ องและ เ พ่ื อน  และแสดงความคิด เ ห็ นบน ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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5. มีทกัษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ใฝ่รู้ มีการใช้บทเรียนออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนในชัน้
เรียน มีการมอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

6. มีทกัษะในการแก้ไขปัญหา มีความอดทน
ตอ่ปัญหาและอปุสรรค 

มีการแ ก้ โจทย์ ปัญหาจากข้อมูลการจัดการ เ รียน รู้
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย การจัดท า
สงัเคราะห์งานวิจยั การเก็บข้อมลูและให้บริการภาคสนาม 
รวมทัง้การท างานวิจยั 

7. มีความสามารถในการท างานเป็นหมูค่ณะ มีการมอบหมายงานให้ท างานเป็นกลุ่ม การตัง้ค าถามท่ี
เน้นการอภิปรายและสมัมนา การจดัโครงการ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
       2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม กลยทุธ์การสอน วิธีการวดัและประเมิน 
1. แสดงออกซึง่พฤติกรรมทางด้าน
คณุธรรม และจริยธรรม อาทิ มีวินยั 
มีความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต 
เสียสละ และเป็นแบบอยา่งท่ีดี เป็น
ต้น 

-จดักิจกรรมให้นิสิตเก็บข้อมลู
ภาคสนาม 
 
-ท ากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมลูการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 

-การบนัทึกและจดัระบบข้อมูลการ
จดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย 
-การสังเกตพฤติกรรมด้านทัศนคต ิ
การเคารพความแตกต่างและการ
เคารพมตแิละกฎเกณฑ์  
- การคิด วิเคราะห์และการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย 

2. สามารถจดัการปัญหาทาง
คณุธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดย
ใช้ดลุยพินิจอยา่งผู้ รู้ ด้วยความ
ยตุธิรรม ด้วยหลกัฐาน ด้วยหลกัการ
ท่ีมีเหตผุลและคา่นิยมอนัดีงาม 

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

-การพิจารณาผลงานของนิสิตและ
มีบทลงโทษหากคัดลอกผลงาน
ของผู้ อ่ืน 
-การสรุปผลการรายงานผลการจดั
กิจกรรม/โครงการ  โดย
คณะกรรมการนิสิต 

 
2.2 ด้านความรู้  
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยทุธ์การสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการ - บรรยาย อภิปราย สมัมนา -แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา ข้อมลู
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ทฤษฎี ความรู้ท่ีเป็นปัจจบุนั รวมถึง
ปัญหาส าคญัท่ีจะเกิดขึน้ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักาย และสามารถพฒันา
นวตักรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

ร่วมกนัระหว่างอาจารย์กบันิสิต 
-วิเคราะห์ข้อมลูด้านการจดัการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลงักาย โดยใช้ทฤษฎีท่ี
ทนัสมยั 
-เชิญผู้ เช่ียวชาญมาบรรยายใน
รายวิชาตา่ง ๆ 
-เข้าร่วมสมัมนากบัหนว่ยงาน
ภายนอก 

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

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยทุธ์การสอน วิธีการวดัและประเมิน 
2. รู้เทคนิคการวิจยั ตระหนกัถึงผล 
กระทบของงานวิจยัในปัจจบุนั และ
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ใน
อนาคต ตลอดจนการพฒันาสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวข้องซึง่อาจมีผลกระทบตอ่
สาขาวิชาท่ีค้นคว้า 

-ก าหนดให้นิสิตศกึษาค้นคว้าใน
หวัข้อท่ีสนใจ 
-ฝึกการท างานวิจยัเด่ียว 
-ฝึกนิสิตให้เป็นผู้ชว่ยวิจยั 

-การน าเสนอหวัข้อวิจยั และ
น าเสนองานวิจยั 
-สอบเค้าโครงวิจยั 
-สอบปากเปลา่ 

 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา กลยทุธ์การสอน วิธีการวดัและ
ประเมิน 

1. สามารถใช้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการหา
ความรู้ เพ่ือการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงักาย และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

-กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการแก่
สงัคม 

-จ านวนกิจกรรม/
โครงการ 

2. สามารถสงัเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจยั เพ่ือพฒันา
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงั
กาย เพ่ือออกแบบและด าเนินการวิจยัท่ีพฒันาองค์ความรู้
ใหม ่หรือปรับปรุงแนวปฏิบตัิในวิชาชีพ 

- จดัอภิปราย สมัมนา 
- ท าแบบฝึกแก้โจทย์
ปัญหาทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย 

-การน าเสนอ
ผลงาน 
-ข้อสอบแตล่ะ
รายวิชาเน้นการคดิ
วิเคราะห์ 

-การวิพากษ์งาน
ของผู้ อ่ืน 
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 

กลยทุธ์การสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. สามารถแสดงความเห็นทาง
วิชาการและวิชาชีพ วางแผน
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 

-กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
แก่ชมุชนและผู้ ด้อยโอกาส 
-จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกการใช้ภาษาได้
อยา่งเหมาะสม 
-อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
-เข้าร่วมงานประชมุวิชาการ
ระดบัชาตแิละนานาชาติ 

-จ านวนกิจกรรม/โครงการ
และความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านความสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 

กลยทุธ์การสอน วิธีการวดัและประเมิน 

2. สามารถวางแผนปรับปรุงตนเอง
และองค์กร สร้างปฏิสมัพนัธ์ในกลุม่ 
และแสดงออกถึงการเป็นผู้น าทาง
วิชาการหรือวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

-กิจกรรม อภิปราย สมัมนา และ
โครงการ 
-มอบหมายให้นิสิตท างานกลุม่ 
-ให้นิสิตก าหนดบทบาทหน้าท่ีใน
การท างานกลุม่ 

-การสงัเกตพฤตกิรรม 
-การน าเสนอในชัน้เรียน 
-แบบประเมินตนเอง เพื่อน
ประเมินเพื่อน และประเมิน
โดยผู้สอน 

 
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยทุธ์การสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ใน
การศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา
เฉพาะ และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

-เชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์
ข้อมลูด้วยสถิตมิาบรรยาย 
-ให้นิสิตท างานวิจยั 
-สอนการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์
ข้อมลู 

-การประเมินจากแบบฝึก
ในรายวิชา 
-การน าเสนอผลงาน 

2. สามารถส่ือสารด้วยเทคโนโลยีท่ี -การอภิปราย สมัมนา แลกเปล่ียน -การประเมินตามแบบ
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เหมาะสมกบักลุม่บคุคล และชมุชน
ตา่งๆ รวมถึงการน าเสนอรายงาน
ผา่นสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้า 
ท่ีส าคญัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความคดิเห็น 
-การน าเสนอรายงาน 
-ก าหนดเกณฑ์การน าเสนอผลงาน 

ประเมินการน าเสนอ 

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

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

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

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

2. รู้เทคนิคการวิจยั ตระหนกัถึงผลกระทบของงานวิจยัในปัจจุบนั และการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ในอนาคต ตลอดจนการพฒันาสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องซึง่อาจมีผลกระทบตอ่สาขาวิชาท่ีค้นคว้า 
ด้านที่ 3  ทักษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความเข้าใจในทฤษฎีและเทคนิคการหาความรู้ เพ่ือการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

2. สามารถสงัเคราะห์ทฤษฎีและผลงานวิจยั เพ่ือพฒันาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกก าลังกาย เพ่ือออกแบบและด าเนินการวิจยัท่ีพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบตัิใน
วิชาชีพ 
ด้านที่ 4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ วางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 
2. สามารถวางแผนปรับปรุงตนเองและองค์กร สร้างปฏิสมัพนัธ์ในกลุม่ และแสดงออกถึงการเป็น

ผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม  
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ด้านที่ 5  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา

เฉพาะ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
2. สามารถส่ือสารด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบักลุม่บคุคล และชมุชนตา่งๆ รวมถึงการน าเสนอรายงานผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าท่ีส าคญัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555                    40 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
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พลบ 701 การออกแบบวิจยัและการวิเคราะห์ทางสถิติขัน้สงู           
พลบ 702 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 637 จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู           
พลบ 732 หลกัและเทคนิคการให้ค าปรึกษาขัน้สงูด้านจิตวทิยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 735 สมัมนาแนวโน้มและประเด็นทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 741 สรีรวิทยาการออกก าลงักายและการกีฬาขัน้สงู           
พลบ 742 วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกลุทางการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 745 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 761 ชีวกลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในการกีฬาขัน้สงู           
พลบ 762 คอมพิวเตอร์วิชัน่ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา           
พลบ 765 สมัมนาแนวโน้มและประเดน็ทางเทคโนโลยีทางการกีฬา           
พลบ 771 การประเมินและการก าหนดการออกก าลงักาย           
พลบ 772 สรีรวิทยาการออกก าลงักายประยกุต์           
พลบ 775 สมัมนาแนวโน้มและประเด็นทางวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย           
พลบ 631 จิตวิทยาสงัคมกบัการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 633 แรงจงูใจในการเลน่กีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 641 ปฏิบตัิการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 642 คลื่นไฟฟ้าหวัใจกบัการออกก าลงักาย           
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พลบ 662 การประมวลสญัญาณและภาพทางการกีฬา           
พลบ 671 การตอบสนองของระบบหวัใจ หายใจและเมตาบอลิซมึตอ่การออกก าลงักาย           
พลบ 672 การก าหนดการออกก าลงักายส าหรับบคุคลพิเศษ           
พลบ 676 ภาวะสงูวยัและการดแูลสขุภาพผู้สงูอาย ุ           
พลบ 706 การศกึษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 732 การศกึษาอิสระทางจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 733 การบริการให้ค าปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 734 สมัมนาจิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักายประยกุต์           
พลบ 736 จิตสรีรวิทยาทางการออกก าลงักายและกีฬา           
พลบ 743 โภชนาการการกีฬาและการออกก าลงักายขัน้สงู           
พลบ 744 การตอบสนองทางระบบภมิูคุ้มกนัตอ่การกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 746 สรีรวิทยาการออกก าลงักายทางคลินิกส าหรับบคุคลพิเศษ           
พลบ 747 สภาพแวดล้อมกบัสรีรวิทยาการออกก าลงักาย           
พลบ 763 การสื่อสารทางไกลในกีฬา           
พลบ 764 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬาขัน้สงู           
พลบ 765 สมัมนาเทคโนโลยีทางการกีฬา           
พลบ 770 วิจยัเชิงคณุภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย           
พลบ 773 การออกก าลงักายในผู้ มีภาวะโรคอ้วน           
พลบ 774 กิจกรรมทางกายส าหรับผู้ ป่วยโรคเรือ้รังและผู้พิการ           
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ .ศ.
2554 หมวดท่ี 5 การวดัและประเมินผลการศกึษา สรุปดงันี ้

- การประเมินผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาให้ใช้ระบบคา่ระดบัขัน้ ดงันี ้
ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  
  B+  ดีมาก (Very Goo) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

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

  D+  ออ่น (Poor) 1.5  
D  ออ่นมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

- การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลกัสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) และการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)  และการประเมิน
คณุภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ให้ผลการประเมินเป็น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)  
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามท่ีก าหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตดัสินผลการเรียน และมี
ความร่วมมือกับสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในการทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจัดท ารายงานผลการ
ทวนสอบเพ่ือเป็นหลกัฐานการบรรลมุาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นประจ าทกุปี 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ .ศ.

2554 หมวดท่ี 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร ข้อท่ี 48 โดยนิสิตท่ีจะส าเร็จการศกึษาได้ต้องมี
คณุสมบตั ิดงันี ้

1. ต้องมีระยะเวลาศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาได้ไมก่่อน 3 ภาคการศกึษาปกติตาม
ระบบทวิภาค และอยา่งมากไมเ่กิน 6 ปีการศกึษา 
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2. สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร  
3. ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไม่ต ่ากว่า 3.00  
4. สอบภาษาตา่งประเทศได้ หรือได้รับการยกเว้นในกรณีนิสิตสอบภาษาได้แล้วจาก

สถาบนัการศกึษาท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
5. สอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying exam) 
6. นิสิตต้องเข้าร่วมการสมัมนาของแตล่ะสาขาวิชาทกุภาคการศกึษา 
7. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขัน้สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลัย
แตง่ตัง้  

8. สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
9. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการทีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรองและมีรายงานการประชมุ  (Proceeding) ท่ีเป็นเร่ืองเต็ม 
(Full Paper)  
  

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 บณัฑิตวิทยาลยัจดัปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจดัการเรียนการสอนและบทบาทหน้าท่ี
ของอาจารย์ระดบับณัฑิตศึกษา พร้อมทัง้จดัท าคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตังิานให้อาจารย์ใหม ่

  1.2 คณะและภาควิชาชีแ้จงเป้าหมายของการผลิตบณัฑิตและรายละเอียดตา่ง ๆในหลกัสตูร 
  1.3 คณะและภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ใหม่สงัเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและ

ภาควิชา 
  1.4 มีระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งเพื่อแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
- ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับการ

จดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
- สนบัสนนุการศกึษาตอ่ ศกึษาดงูาน เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ 

และน าความท่ีได้มาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
- มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย

ตอบสนองนโยบายการศกึษาแหง่ชาติ 
- คณะและภาควิชาจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจยัใน

การประชมุหรือการสมัมนาในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
- คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและท าวิจยัร่วมกบัคณาจารย์

จากสถาบนัอ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
- คณะสง่เสริมให้คณาจารย์ลาศกึษาตอ่/ลาเพิ่มพนูความรู้ในสาขาเฉพาะ 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผู้บริหารของคณะ

และอาจารย์ผู้ สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระท าทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง 

1.2 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรทุก 2 เดือน เพ่ือติดตาม ก ากับ ดแูลคณุภาพ
ของหลกัสตูร 

1.3 มีการจดัท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

1.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทกุรายวิชา 

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

1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยนิสิตปัจจุบนั และ
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ของปีท่ีแล้ว 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

2.1.1 การวางแผนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี โดยจัดโครงการ /กิจกรรม 
ให้กบันิสิตระดบับณัฑิตศกึษา 5 ด้าน ดงันี ้ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการส่งเสริมสขุภาพ ด้านบ าเพ็ญ
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ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านนนัทนาการ ด้านสง่เสริมศลิปวฒันธรรม 
2.1.2 จดัสรรงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงินรายได้ในการเชิญอาจารย์พิเศษ/

วิทยากร/ผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขามาบรรยาย 
 2.1.3 จดัซือ้วสัดคุรุภณัฑ์เพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนทกุปีการศกึษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ 
2.2.1 สถานท่ีและอปุกรณ์การสอน 

 -  ใช้อาคารคณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์  
 -  คณะจดัสรรห้องเรียนให้แก่นิสิตระดบับณัฑิตศกึษา 

2.2.2 ห้องสมดุ มหาวิทยาลยัมีแหล่งความรู้ท่ีสนบัสนนุด้านวิชาการ คือ ส านกัหอสมุดกลาง 
ประสานมิตร และหอสมดุ องครักษ์ มีหนงัสือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย จ านวน
ประมาณ 4,000 เล่ม มีวารสารด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย และวารสารท่ี
เก่ียวข้อง จ านวนประมาณ 30 ฉบับ ได้แก่ ส านักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูล 
ThaiLIS  ฐานข้อมลูปริญญานิพนธ์ นอกจากนีค้ณะก าหนดให้ทกุรายวิชามีแหล่งสืบค้นออนไลน์เป็น
แหลง่ความรู้เพิ่มเตมิ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
2.3.1 คณะ/ภาควิชา จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

ต ารา วารสารวิชาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.3.2 คณะ/ภาควิชาให้ผู้สอนเสนอความต้องการทรัพยากรเพ่ือการจดัหา 
2.3.3 คณาจารย์ร่วมกนัประชมุเพ่ือวางแผนจดัท าข้อเสนองบประมาณครุภณัฑ์ และอปุกรณ์

การเรียนการสอน 
2.3.4 คณะ/ภาควิชาจดัสรรงบประมาณในการจดัหาวสัดคุรุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบตัิการวิจยั 

ห้องศกึษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์และนิสิต 
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร 

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

สามารถใช้บริการได้ 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธี
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สรรหา การจ้าง การบรรจแุต่งตัง้ การท าสญัญาจ้าง และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553  

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประชุมทุก 2 เดือน เพ่ือวางแผนการปฏิบตัิงานประจ าปี 

และตดิตามทบทวนการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา 
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าข้อมูลท่ีได้จากการติดตามและทบทวนมาพิจารณา

ปรับปรุงแตล่ะรายวิชา เพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 
3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ 

3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกมาร่วมสอน
ในบางรายวิชา และบางหวัข้อท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญอาจารย์และผู้ ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอ่ืนเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมและคณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ือประกอบการสอน โดยมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นผู้ประสานงาน 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
4.1.1 คณะ/ภาควิชาก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีต้อง

รับผิดชอบก่อนการรับเข้าท างาน 
4.1.2 บุคลากรต้องผ่านการสอบแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอย

สมัภาษณ์ โดยให้ความส าคญัต่อความสามารถในการปฏิบตัิงานตามต าแหน่ง และมีทศันคติท่ีดีต่อ
การให้บริการแก่อาจารย์และนิสิต 

4.1.3 การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบในการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลสนบัสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 
4.2.1 คณะ/ภาควิชาสนบัสนนุให้บคุลากรฝึกอบรมและศกึษาดงูานท่ีสอดคล้องกบังานท่ีรับผิดชอบ 
4.2.2 คณะ/ภาควิชาให้บุคลากรร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการทางวิชาการ เพ่ือ

เพิ่มพนูทกัษะด้านการให้บริการ 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 
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คณะ/ภาควิชาจดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและคูมื่อส าหรับนิสิต เพ่ือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ 
ทนุสนบัสนนุการวิจยั ระเบียบและข้อก าหนดของมหาวิทยาลยั 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
สถาบนัต้องมีการจดัระบบท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตอทุธรณ์ในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับ

วิชาการ โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาค าอทุธรณ์เหลา่นัน้ 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
6.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบณัฑิตให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
6.2 ส ารวจการได้งานท าของบณัฑิตและความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตทกุปี 
6.3 เชิญผู้ เก่ียวข้องประชุมเพ่ือปรับปรุงเนือ้หารายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สงัคมและตลาดแรงงานทกุ 5 ปี 
  

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

ติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติต่อไป ทัง้นีเ้กณฑ์การประเมินผ่าน คือ มี
การด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอยา่งน้อยร้อยละ 80 ของตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานท่ีระบไุว้แตล่ะปี 

 

ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีการศกึษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมการ
ประชมุเพ่ือวางแผนตดิตามและทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กบักรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม/
ฝึกงาน/สหกิจศกึษา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการ
เปิดสอนครบทกุรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

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

ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน ปีการศกึษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

6. จ านวนรายวิชาท่ีมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ไมน้่อยกวา่ 25%        ท่ีเปิดสอนในแตล่ะปี 

X X X X X 

7. มีการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือการประเมินการสอนจากการรายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสตูรของปีก่อนหน้า (มคอ.7) 

 X X X X 

8. อาจารย์ใหมท่กุทา่นได้รับการปฐมนิเทศด้านการเรียน
การสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทกุทา่นต้องได้รับการพฒันาทางวิชาการ/
วิชาชีพอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

X X X X X 

10. อาจารย์ประจ าทกุทา่นมีคณุสมบตัคิรบตามก าหนดใน
มาตรฐานคณุวฒุิ ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.548 

X X X X X 

11. จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอนได้รับการ
พฒันาไมน้่อยกว่า           

X X X X X 

12. ระดบัความพงึพอใจของนิสิตปีสดุท้ายตอ่คณุภาพ
หลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

  X X X 

13. ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตตอ่คณุภาพบณัฑิต
ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

   X X 

14. ระดบัความพงึพอใจของนิสิตตอ่คณุภาพการสอนของ
อาจารย์ เฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5 

X X X X X 

15. ระดบัความพงึพอใจของนิสิตตอ่ทรัพยากรสนบัสนนุ
การเรียนการสอนเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5  

X X X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 ก่อนการสอน 
อาจารย์ในคณะ/ภาควิชา ประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือพิจารณาโครงการสอนของ

รายวิชาท่ีจะเปิดสอน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไปวางแผนกล
ยทุธ์การสอนส าหรับรายวิชาท่ีอาจารย์แตล่ะคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหวา่งสอน 
อาจารย์ผู้สอนสงัเกตพฤติกรรมนิสิตท่ีแสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล

ของการเรียนรู้จากวธีิการสอน ด้วยการสมัภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 
1.1.3 หลงัการสอน 
อาจารย์ผู้ สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก การท ากิจกรรม

แบบฝึกหดั และผลการสอบ ผลท่ีได้จากการประเมินจะน ามาพฒันาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอน
ประกอบกบัการปรึกษาหารือกบัผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและวิธีสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทกุด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงตอ่เวลา การชีแ้จง

เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวดัและประเมินผล และการใช้ส่ือการสอน โดยใช้แบบ
ประเมิน มศว ปค. 003 ผา่นระบบออนไลน์ 

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

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพ
ของกลยทุธ์การสอนกบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การท าวิจยัเพ่ือประเมินคณุภาพหลกัสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบนั 
และบณัฑิตท่ีส าเร็จตามหลกัสตูร 
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2.2 การประเมินวิพากษ์หลกัสตูรโดยผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ด าเนินการหลกัสตูร การเย่ียมชม และการสมัภาษณ์อาจารย์ และนิสิต 

2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต 
หลกัสตูร และการส ารวจการได้งานของบณัฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี ตามตัวบ่งชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพในระดบัภาควิชา โดยคณบดีแต่งตัง้จาก
ผู้ทรงคณุวฒุินอกภาควิชาและสถาบนั 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
เม่ือจบภาคการศกึษา 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณบดีในการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นหมวดท่ี 7 ข้อ 7 
จากการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมิน 

4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานท่ีได้จากการ
ประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พฒันาการด าเนินงานหลกัสตูรทกุ 5 ปี 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
                       พ.ศ.2554 
ภาคผนวก ข   ส าเนาค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลกัสตูร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลกัสตูร 
ภาคผนวก ง   รายงานการประเมินหลกัสตูร (กรณีหลกัสตูรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ  ประวตัแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูร 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา   

พ.ศ. 2554 
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 ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา   

พ.ศ. 2554 
---------------------------------  

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษาให้มีความเหมาะสม และให้การบริหารการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16 (2) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 
2541 ประกอบกบัมตสิภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชมุ ครัง้ท่ี 6/2554 เม่ือวนัท่ี 8 เดือน
เมษายน พ.ศ.2554 จงึมีมตใิห้ออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อ 1     ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษา 
ระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2  4 ” 
  

ข้อ 2     ให้ยกเลิก ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 
2548   

บรรดาระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ประกาศ หรือมติอ่ืนใด ในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือซึง่
ขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้ ข้อบงัคบันีแ้ทน  

 

ข้อ 3     ในข้อบงัคบันี ้
“มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“บณัฑิตวิทยาลยั” หมายความวา่ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
“คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั” หมายความวา่ คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
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“คณบดี” หมายความวา่ คณบดีหรือต าแหนง่ท่ีเทียบเท่าท่ีหลกัสตูรหรือสาขาวิชาสงักดั ซึง่
หมายความถึงบคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่คณบดีหรือต าแหนง่ท่ีเทียบเท่าของคณะ สถาบนั ส านกั 
หรือหน่วยงานท่ีเทียบเท่า ซึง่เป็นสว่นงานในก ากบัของมหาวิทยาลยัด้วย  

“คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร” หมายความวา่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรตา่งๆ  ภายในคณะ
หรือภาควิชา หรือ สถาบนั หรือส านกั หรือหนว่ยงานท่ีเทียบเทา่  หรือคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาพหุ
วิทยาการระดบับณัฑิตศกึษาท่ีได้รับแตง่ตัง้จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ให้ท าหน้าท่ีบริหารจดัการหลกัสตูร  

“คณาจารย์บณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยัท่ีสอนหรือมีหน้าท่ี
เก่ียวข้องกบัการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

“ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา่ บคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็น
อยา่งดี ซึง่อาจเป็นบคุลากรท่ีไมอ่ยูใ่นสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั โดยไมต้่อง
พิจารณาด้านคณุวฒุิและต าแหนง่ทางวิชาการ และแตง่ตัง้โดยเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วิทยาลยั และเสนอตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความเห็นชอบ   

ข้อ 4     เพ่ือให้การด าเนินการของบณัฑิตวิทยาลยัเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บณัฑิตวิทยาลยัอาจ
ก าหนดวิธีปฏิบตัใินรายละเอียดเพิ่มเตมิและสัง่ปฏิบตักิารได้โดยท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้ สว่นการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ และมิได้มีข้อบงัคบั
หรือระเบียบอ่ืนก าหนดไว้  หรือไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบันีใ้ห้บณัฑิตวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยัเป็น
กรณีไป 
 

ข้อ 5     ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบงัคบันี ้ในกรณีท่ีมีปัญหาในการตีความข้อบงัคบันี ้หรือใน
กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉยัสัง่การ และให้ถือ
เป็นท่ีสดุ  

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา  

 

ข้อ 6    ระบบการจดัการศกึษาแบง่การเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดงันี ้
6.1  การจดัการศกึษาตลอดปีการศกึษาโดยไมแ่บง่ภาค หนึง่ปีการศกึษามีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อย

กวา่ 30 สปัดาห์ 
6.2  การจดัการศกึษาโดยแบง่เป็นภาค ดงันี ้

    6.2.1  การศกึษาระบบทวิภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิหนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์   
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    6.2.2  การศกึษาระบบไตรภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 3 ภาคการศกึษาปกติ หนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 12 สปัดาห์  

    6.2.3  การศกึษาระบบจตรุภาค คือ ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น 4 ภาคการศกึษาปกติ  หนึง่ภาค
การศกึษาปกตมีิระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 10 สปัดาห์ 

    ระบบการจดัการศกึษาตา่ง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3  อาจจดัภาคฤดรู้อนขึน้ได้ โดยก าหนดระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิตให้มีสดัสว่นเทียบเคียงกนัได้กบัการศกึษาภาคปกติ  

6.3  การจดัการศกึษาเฉพาะภาคฤดรู้อน เป็นการจดัการศกึษาปีละ 1 ภาคการศกึษา โดยมีระยะเวลา
ไมน้่อยกวา่ 8 สปัดาห์  

จ านวนชัว่โมงการเรียนในแตล่ะรายวิชาตามการจดัการศกึษาข้างต้น ให้มีจ านวนชัว่โมงการเรียนตามท่ี
ก าหนดไว้ตามข้อ 8 

การจดัการศกึษาอาจเป็นระบบชดุวิชา (Modular System) ซึง่เป็นการจดัการเรียนการสอนเป็น
ชว่งเวลาชว่งละหนึง่รายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 

ให้แตล่ะหลกัสตูรก าหนดให้ชดัเจนวา่จะจดัระบบการจดัการศกึษาแบบใด 

ข้อ 7     การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ใช้แบบหน่วยกิต โดย 1 หนว่ยกิตระบบ ทวิภาค ต้อง
จดัการเรียนการสอนไมน้่อยกวา่ 15 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ การจดัการศกึษาแบง่เป็น 2 ประเภท 
ดงันี ้

7.1  การศกึษาแบบเตม็เวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแตล่ะภาคการศกึษาไม่
เกิน 15 หนว่ยกิต ตอ่ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศกึษาแบบไมเ่ตม็เวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแตล่ะภาคการศกึษา
ไมเ่กิน 6 หนว่ยกิต ตอ่ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค  

ส าหรับหลกัสตูรท่ีจดัการศกึษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ท่ีไมใ่ชร่ะบบทวิภาค ให้เทียบจ านวนหนว่ย
กิตให้เป็นไปตามสดัส่วนของการศกึษาในระบบทวิภาคข้างต้น 
 

ข้อ 8    หนว่ยกิต หมายถึง การก าหนดแสดงปริมาณการศกึษาท่ีนิสิตได้รับ แตล่ะรายวิชาจะมีหนว่ย
กิตก าหนดไว้ ดงันี ้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไมน้่อยกวา่ 15 ชัว่โมงตอ่ภาค
การศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค 

8.2  รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไมน้่อยกวา่ 30 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่
เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค 
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8.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไมน้่อยกวา่ 45 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มี
คา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค 

8.4  การปฏิบตักิารในสถานศกึษา การปฏิบตักิารคลินิก การท าโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ี
ได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาปฏิบตัิงาน 3 ถึง 12 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ หรือ 45 ถึง 180  ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา
ปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศกึษาด้วยตนเอง (Self Study) หรือการค้นคว้าอิสระท่ีใช้เวลาศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก
แผนการเรียนตามท่ีอาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศกึษาไมน้่อยกวา่ 45 ชัว่โมงตอ่ภาค
การศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศกึษาค้นคว้าไมน้่อยกว่า 45 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา
ปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิตตามระบบทวิภาค  

ส าหรับรายวิชาท่ีจดัการศกึษาในระบบอ่ืน ๆ ตามข้อ 6 ท่ีไมใ่ชร่ะบบทวิภาค ให้เทียบคา่หนว่ยกิตกบั
ชัว่โมงการศกึษาให้เป็นไปตามสดัสว่นของการศกึษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

ข้อ 9     หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา แบง่เป็น 5 ประเภท ดงันี ้
9.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบั 

ปริญญาบณัฑิต หรือเทียบเทา่มาแล้ว 
9.2 หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาในระดบัสงูกวา่ขัน้ปริญญาบณัฑิต 
9.3 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู เป็นหลกัสตูรการศกึษาส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษา 

ระดบัปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเทา่มาแล้ว  
9.4 หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาในระดบัสงูกวา่ปริญญามหาบณัฑิต 
9.5 หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัเห็นสมควร 

 

ข้อ 10    มหาวิทยาลยัอาจจดัหลกัสตูรเทียบความรู้ได้ตามระดบัการศกึษาในข้อ 9 โดยหลกัเกณฑ์
การเทียบความรู้ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 11    โครงสร้างของหลกัสตูรเป็นดงันี ้
11.1  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ประกอบด้วย

รายวิชารวมกนัตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 24 หนว่ยกิต 
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11.2  หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต ประกอบด้วยจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 36 
หนว่ยกิต หลกัสตูรนีมี้ 2 แผน 

         11.2.1 แผน ก เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ ซึง่อาจมีได้  2  แบบ 
คือ 
                   แบบ ก 1 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซึง่มีคา่เทียบได้ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอาจก าหนดให้มีการเรียนรายวิชา หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนประกอบได้โดยไม่
นบัหนว่ยกิต แตจ่ะต้องมีผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 
                   แบบ ก 2 ประกอบด้วยปริญญานิพนธ์ซึง่มีคา่เทียบได้ไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต และรายวิชาไม่
น้อยกวา่ 24 หนว่ยกิต  
                  11.2.2 แผน ข เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการศกึษารายวิชา โดยไมต้่องท าปริญญานิพนธ์ แตต้่อง
ท าสารนิพนธ์ 6 หนว่ยกิต 

11.3  หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพ
ชัน้สงูโดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมีคณุภาพสงูในทางวิชาการ  หลกัสตูรนีมี้ 2 
แบบ คือ 

แบบ 1  เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยั โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ซึง่หลกัสตูรอาจ
ก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนประกอบได้ โดยไมน่บัหน่วยกิต แตจ่ะต้องมี
ผลสมัฤทธ์ิตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก าหนด ดงันี ้

แบบ 1.1  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต  จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 48  หนว่ยกิต 
แบบ 1.2  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 72 หนว่ยกิต 
ทัง้นีป้ริญญานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั  
แบบ 2 เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นการวิจยั โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ท่ีมีคณุภาพสงูและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษารายวิชาเพิ่มเตมิ ดงันี ้
แบบ 2.1  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต 

และเรียนรายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 
แบบ 2.2  ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาบณัฑิต จะต้องท าปริญญานิพนธ์ ไมน้่อยกว่า 48 หนว่ยกิต และ

เรียนรายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ 24 หนว่ยกิต  
ทัง้นีป้ริญญานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั  
ข้อ 12    ก าหนดระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาส าหรับนิสิตเต็มเวลา เป็นดงันี ้
12.1  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ให้ใช้ระยะเวลา

การศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาอย่างน้อย 1 ปีการศกึษา และอยา่งมากไมเ่กิน 3 ปีการศกึษา 
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12.2   หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาอยา่ง
น้อย 3 ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค และอยา่งมากไมเ่กิน 5 ปีการศกึษา 

12.3   หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ให้ใช้ระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรจนส าเร็จการศกึษาอยา่ง
น้อย 3 ภาคการศกึษาปกติตามระบบทวิภาค  และอยา่งมากส าหรับนิสิตวฒุิเร่ิมต้นตา่งกนั ดงันี ้

          12.3.1  นิสิตวฒุิระดบัปริญญาบณัฑิตหรือเทียบเทา่ไมเ่กิน 8 ปีการศกึษา 
          12.3.2  นิสิตวฒุิระดบัปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเทา่ไมเ่กิน 6 ปีการศกึษา 
12.4  หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาอ่ืน ๆ ให้มหาวิทยาลยัเป็นผู้ก าหนดระยะเวลา 
ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยายเวลา

ให้กบันิสิตได้ไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษา โดยการพิจารณาอนมุตัจิากคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และ
เม่ือได้รับการอนมุตัแิล้วต้องด าเนินการช าระคา่รักษาสภาพนิสิตตาม ข้อ 25 

ส าหรับนิสิตท่ีศกึษาแบบไมเ่ตม็เวลาในหลกัสตูรใด ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก าหนดจ านวน
หนว่ยกิตท่ีให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแตล่ะภาคการศกึษาปกติโดยเทียบเคียงกบัจ านวนหนว่ยกิตในสดัสว่นท่ี
เหมาะสม  

หากมีเหตผุลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกตา่งไปจากเกณฑ์
ข้างต้นก็อาจท าได้ แตท่ัง้นีต้้องไมก่ระทบกระเทือนตอ่มาตรฐานและคณุภาพการศกึษา โดยต้องผา่นการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั   

ข้อ 13  การเปิดสอนหลกัสตูรปริญญาเอก แบบ 1 ซึง่เป็นแผนการศกึษาแบบท าปริญญานิพนธ์อยา่ง
เดียว ให้หลกัสตูรค านงึถึงเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

13.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องมีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และเป็นผลงานท่ีชีช้ดัได้วา่สามารถท่ีจะสนบัสนนุการวิจยัในสาขาวิชา
ท่ีเปิดสอนได้ 

13.2 หลกัสตูรท่ีจะเปิดสอนควรมีเครือขา่ยความร่วมมือสนบัสนนุ 

ข้อ 14    การนบัระยะเวลาเป็นปีการศกึษาตามข้อ 12.1 ข้อ12.2 และ ข้อ 12.3 ให้นบัตัง้แตว่นัท่ีขึน้
ทะเบียนเป็นนิสิตตามข้อ 19.2 

ข้อ 15   จ านวนและคณุวฒุิของอาจารย์ 

หลกัสตูรท่ีจะเปิดใหมห่รือหลกัสตูรท่ีขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลาท่ี
จดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ไมน้่อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลกัสตูรจะต้องเป็นคณาจารย์
บณัฑิตศกึษา มีคณุวฒุิตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาท่ีเปิดสอน  ทัง้นีอ้าจารย์ประจ าในแตล่ะหลกัสตูรจะเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกวา่ 1 หลกัสตูรในเวลาเดียวกนัไมไ่ด้ ยกเว้นหลกัสตูรพหวุิทยาการ (Multidisciplinary) 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555                    59 
 

ท่ีอาจก าหนดให้เป็นได้อีก 1 หลกัสตูร โดยต้องเป็นหลกัสตูรท่ีตรงหรือสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรท่ีได้ประจ าอยู่
แล้ว หรือในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรระดบัมหาบณัฑิตหรือดษุฎีบณัฑิตหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ 
อาจเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรในระดบัดษุฎีบณัฑิตหรือมหาบณัฑิตในสาขาวิชาเดียวกนัได้อีก 1 
หลกัสตูร  

ในกรณีเป็นหลกัสตูรร่วมระหวา่งสถาบนัหรือหลกัสตูรความร่วมมือของหลายสถาบนั อาจารย์ประจ า
ของสถาบนัในความร่วมมือนัน้ ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรได้   

โดยอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 3 คน และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบ หรืออาจารย์ผู้สอน โดยทัง้หมดจะต้องมีคณุสมบตัแิบง่ตาม
ระดบัหลกัสตูรดงันี ้ 

15.1 หลกัสตูรระดบัมหาบณัฑิต   
        15.1.1  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร มีคณุวฒุิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขา วิชานัน้หรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั จ านวนอยา่งน้อย 3 คน  

        15.1.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        15.1.2.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคณุวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่่วนหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่
ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ี
มิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญาหรือเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีแตง่ตัง้โดยสภามหาวิทยาลยั 

     15.1.3  อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายนอกสถาบนั โดยต้องมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

     15.1.4  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิไม่
ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่น
หนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
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15.2  หลกัสตูรระดบัดษุฎีบณัฑิต 
         15.2.1  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร มีคณุวฒุิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือ
สาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั จ านวนอยา่งน้อย 3 คน  

         15.2.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
                     15.2.2.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคณุวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่
ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ี
มิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายนอกสถาบนั โดยต้องมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในด้านการสอนหรือการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของ
การศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

         ส าหรับหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูจ านวนและ
คณุสมบตัขิองอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 15.1.1 และข้อ 15.1.4 
โดยอนโุลม  

ข้อ 16 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ก าหนดให้อาจารย์ประจ า 1 คน เป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์

ของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไมเ่กิน 5 คน หากหลกัสตูรใดมีอาจารย์ประจ าท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะ
ดแูลนิสิต ให้สามารถท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาได้มากกวา่ 5 คน แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กิน 10 คน 
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อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทได้ไมเ่กิน 15 คน หากเป็น
ทัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คดิสดัสว่นจ านวนนิสิตท่ีท าปริญญานิพนธ์ 1 คน เทียบ
ได้กบัจ านวนนิสิตท่ีท าสารนิพนธ์ 3 คน ทัง้นีใ้ห้รวบรวมนิสิตท่ียงัไมส่ าเร็จการศกึษาทัง้หมดในเวลาเดียวกนั 

หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสิต 

 
ข้อ 17  คณุสมบตัิของผู้ เข้าเป็นนิสิต 
17.1  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต   จะต้องเป็น 

ผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
17.2  หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู   จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้ปริญญามหาบณัฑิต 

หรือเทียบเทา่  
17.3  หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ท่ีมี

ผลการเรียนดีมากตามท่ีหลกัสตูรก าหนด หรือส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต หรือเทียบเท่า 
 

ทัง้นีผู้้ เข้าเป็นนิสิตจะต้องแสดงหลกัฐานการส าเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาท่ีมหาวิทยาลยั 
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับรองวฒุิการศกึษาให้การรับรองและต้องมีคณุสมบตัิอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด 

ข้อ 18  การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีอยา่งใดอย่างหนึง่ ดงันี ้
18.1  สอบคดัเลือก   
18.2  คดัเลือก   
18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน  
18.4  รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลยัในโครงการความร่วมมือ หรือ โครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลยั 

ข้อ 19   การขึน้ทะเบียนเป็นนิสิต   
19.1  ผู้ ท่ีผา่นการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตวัพร้อมหลกัฐานท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยช าระ

เงินตามประกาศมหาวิทยาลยั เร่ืองการเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ตามวนั เวลา 
และสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
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ผู้ ท่ีผา่นการรับเข้าเป็นนิสิตท่ีไมอ่าจมารายงานตวัเป็นนิสิตตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด เป็นอนั
หมดสิทธิท่ีจะเข้าเป็นนิสิต เว้นแตจ่ะได้แจ้งเหตขุดัข้องให้มหาวิทยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในวนัท่ี
ก าหนดให้รายงานตวั และเม่ือได้รับอนมุตัต้ิองมารายงานตวัตามท่ีก าหนด 

19.2 การขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตจะนบัจากวนัแรกของภาคการศกึษาท่ีนิสิตรายงานตวั 
 

หมวด 4 
การลงทะเบียน 

   

ข้อ 20    การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
20.1 ก าหนดวนั และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแตล่ะระบบการจดัการศกึษา

ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือนิสิตได้ช าระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ของ

มหาวิทยาลยัเรียบร้อยแล้วภายในก าหนดเวลาตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียน 
หรือช าระคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ภายหลงัก าหนด จะต้องถกูปรับตามระเบียบมหาวิทยาลยั วา่ด้วยการเก็บเงิน
คา่บ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศกึษา 

20.3 ผู้ ท่ีขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตในภาคการศกึษาใดของแตล่ะระบบการจดัการศกึษา ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในภาคการศกึษานัน้  

20.4 นิสิตท่ีไมไ่ด้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบรูณ์ในภาคการศกึษาใดภายในก าหนดเวลาตาม
ประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั จะไมมี่สิทธ์ิเรียนในภาคการศกึษานัน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัเิป็นกรณีพิเศษ
จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

20.5 รายวิชาท่ีหลกัสตูรก าหนดวา่ต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อนหรือมีบรุพวิชา นิสิตต้องเรียนและสอบได้
รายวิชาหรือบรุพวิชาท่ีก าหนดไว้ก่อนจงึจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได้ 

ข้อ 21  จ านวนหนว่ยกิตท่ีลงทะเบียนได้  
นิสิตจะต้องลงทะเบียนในแตล่ะภาคการศกึษาปกตใิห้เป็นไปตามระบบการจดัการศกึษาในข้อ 6 และ

ประเภทการจดัการศกึษาในข้อ 7  นอกจากนีน้ิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดรู้อนได้ไมเ่กิน 6 หนว่ยกิต 
และหากนิสิตจะต้องลงทะเบียนตา่งไปจากท่ีก าหนดข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูรและได้รับการอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  

ข้อ 22  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit) 
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22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหน่วยกิตได้ ตอ่เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้  

22.2  จ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต จะไมน่บัรวมเป็นหนว่ยกิต
สะสม 

22.3  รายวิชาท่ีเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต จะไมน่บัรวมเข้าในจ านวนหนว่ยกิตท่ีต ่าสดุ แตจ่ะ
นบัรวมเป็นจ านวนหนว่ยกิตสงูสดุท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคการศกึษา 

22.4  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต จะต้องมีเวลาเรียนไมน้่อยกว่าร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวิชานัน้ และไมบ่งัคบัให้นิสิตสอบ 

22.5  บณัฑิตวิทยาลยัอาจอนมุตัใิห้บคุคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต
ได้ แตต้่องมีคณุสมบตัแิละพืน้ความรู้ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัเห็นสมควร และจะต้องปฏิบตัติามข้อบงัคบัและ
ระเบียบตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 23    นิสิตระดบับณัฑิตศกึษาท่ีขาดความรู้พืน้ฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
อาจให้เรียนวิชาปรับพืน้ฐาน โดยไมมี่หนว่ยกิตและจะต้องสอบผา่น โดยผลการเรียนได้ในระดบั S 

ข้อ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ต้องย่ืนค าร้องก่อนสอบปลายภาคไมน้่อยกวา่ 2 สปัดาห์ โดย
ได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

ข้อ 25    การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร แตย่งัไมส่ าเร็จการศกึษาต้อง

ลงทะเบียนช าระเงินตามประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง การเก็บเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
เพ่ือรักษาสภาพนิสิตทกุภาคการศกึษาจนกวา่จะส าเร็จการศกึษา โดยให้แล้วเสร็จภายใน 4 สปัดาห์นบัจาก
วนัเปิดภาคการศกึษา 

ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจา่ยตลอดหลกัสตูร การรักษาสภาพนิสิตให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลยั 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          
ข้อ 26    นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึง่ ๆ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด จงึจะมี

สิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชาดงักลา่วได้ ยกเว้นกรณีการจดัการศกึษาแบบการศกึษาด้วยตนเอง(Self Study)  
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ข้อ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  
27.1  การประเมินผลการศกึษาของแตล่ะรายวิชาให้ใช้ระบบคา่ระดบัขัน้ ดงันี ้

 

ระดบัขัน้ ความหมาย คา่ระดบัขัน้ 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

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

  D+  ออ่น (Poor) 1.5  
D  ออ่นมาก (Very Poor) 1.0  
E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีท่ีรายวิชาในหลกัสตูร ไมมี่การประเมินผลเป็นคา่ระดบัขัน้ ให้ประเมินผลโดยใช้
สญัลกัษณ์ ดงันี ้ 

สญัลกัษณ์                        ความหมาย 
S  ผลการเรียน การปฏิบตั ิฝึกงาน เป็นท่ีพอใจ (Satisfactory)  
U  ผลการเรียน การปฏิบตั ิฝึกงาน ไมเ่ป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit)  
I  การประเมินผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยได้รับอนมุตั ิ(Withdraw)  
IP  ยงัไมป่ระเมินผลการเรียนในภาคการศกึษานัน้ (In Progress)  

   

27.3  การให้ E  สามารถกระท าในกรณีตอ่ไปนี ้
      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไมค่รบตามเกณฑ์ในข้อ 26 
                  27.3.4  นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทจุริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 
       27.3.5  เปล่ียนจากสญัลกัษณ์ I เน่ืองจากไมป่ฏิบตัิตามเกณฑ์ในข้อ 27.5.2 
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27.4  การให้ S หรือ U จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาท่ีไมมี่หนว่ยกิต หรือมีหน่วยกิตแตส่าขาวิชาเห็นวา่ 
ไมส่มควรประเมินผลการศกึษาในลกัษณะของคา่ระดบัขัน้  หรือการประเมินผลการฝึกงานท่ีมิได้ก าหนด
เป็นรายวิชา  ให้ใช้สญัลกัษณ์ S หรือ U แล้วแตก่รณี   แตใ่นกรณีท่ีนิสิตได้ U จะต้องปฎิบตังิานเพิ่มเตมิ
จนกวา่จะได้รับความเห็นชอบให้ผา่นได้ จงึจะถือว่าได้ศกึษาครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร  

27.5  การให้ I จะกระท าได้ในกรณีตอ่ไปนี ้
                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 26 แตไ่มไ่ด้สอบเพราะป่วยหรือเหตสุดุวิสยั และ
ได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

         27.5.2  อาจารย์ผู้สอนและคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเห็นสมควรให้รอผลการศกึษา เพราะนิสิตยงั
ปฏิบตังิานซึง่เป็นสว่นประกอบการศกึษารายวิชานัน้ยงัไมส่มบรูณ์  นิสิตท่ีได้รับการให้คะแนนระดบัขัน้ I 
จะต้องด าเนินการแก้สญัลกัษณ์ I ให้เสร็จสิน้ภายใน 4 สปัดาห์นบัแตเ่ปิดภาคการศกึษาถดัไป  เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนแก้สญัลกัษณ์ I  หากพ้นก าหนดดงักลา่ว อาจารย์ผู้สอนจะเปล่ียนสญัลกัษณ์ I เป็นคา่ระดบั
ขัน้ E ได้ทนัที 

27.6  การให้ W จะกระท าในกรณีตอ่ไปนี ้
         27.6.1  นิสิตได้รับอนมุตัใิห้งดเรียนรายวิชานัน้ตามข้อ 24 
         27.6.2  นิสิตได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการเรียนตามข้อ 34 
         27.6.3  นิสิตถกูสัง่พกัการเรียนในภาคเรียนนัน้ 
         27.6.4  นิสิตได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัให้เปล่ียนจากสญัลกัษณ์ I  

เน่ืองจากการป่วยหรือเหตอุนัสดุวิสยัยงัไมส่ิน้สดุ 
27.7  การให้ AU  จะกระท าในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนมุตัใิห้ลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไมน่บั

หนว่ยกิตตามข้อ 22 
27.8  การให้ IP ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีมีการสอนหรือการท างานตอ่เน่ืองกนั เกินกวา่ 1 ภาคการศกึษา  
27.9  ผลการสอบต้องได้รับการอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  

ข้อ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลกัสตูร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) การสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination)  การประเมินผลการสอบพิเศษดงักลา่ว ให้ผลการประเมินเป็น ดงันี ้

 
ระดบัขัน้   ความหมาย  

P   ผา่น (Pass)  
F   ไมผ่า่น (Fail)  
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ข้อ 29   การประเมินคณุภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์   ซึ่งประกอบด้วยเนือ้หา   
กระบวนการวิจยั การเขียน และการสอบปากเปลา่ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบั
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์   การประเมินให้กระท าหลงัจากนิสิตสอบปากเปลา่แล้ว และให้ผลการประเมิน
เป็น ดงันี ้

ระดบัขัน้   ความหมาย  
P   ผา่น (Pass)  
F   ไมผ่า่น (Fail)  

 
ข้อ 30  การเรียนซ า้หรือเรียนแทน 
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ า้รายวิชาบงัคบัในหลกัสตูรท่ีสอบได้ต ่ากวา่คา่ระดบัขัน้ B หรือจะ

เลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกนัและมีลกัษณะเนือ้หาคล้ายคลงึกนัแทนกนัได้  ทัง้นีต้้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   

30.2 นิสิตท่ีคา่คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 แตม่ากกวา่ 2.50 อาจเรียนซ า้วิชาท่ีสอบได้ต ่ากวา่คา่
ระดบัขัน้ B หรือจะเลือกเรียนวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกนัแทนกนัได้ 

 

ข้อ 31   การนบัจ านวนหนว่ยกิต และการค านวณคา่คะแนนเฉล่ียสะสม 
31.1 การนบัจ านวนหนว่ยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาคา่คะแนนเฉล่ียสะสม ให้นบัจากรายวิชาท่ีมีการ

ประเมินผลการศกึษาท่ีมีคา่ระดบัขัน้ตามข้อ 27.1 ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซ า้ หรือเรียนแทนในรายวิชา
ใดให้น าจ านวนหนว่ยกิต และคา่ระดบัขัน้ท่ีได้ไปใช้ในการค านวณหาคา่ระดบัขัน้เฉล่ียด้วย 

31.2 การนบัจ านวนหนว่ยกิตสะสมเพ่ือให้ครบตามจ านวนท่ีก าหนดในหลกัสตูรให้นบัเฉพาะหนว่ยกิ
ตของรายวิชาท่ีสอบได้คา่ระดบัขัน้ D ขึน้ไปเทา่นัน้ 

31.3 คา่คะแนนเฉล่ียรายภาคการศกึษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้   โดยเอา
ผลรวมของผลคณูระหวา่งจ านวนหนว่ยกิตกบัคา่ระดบัขัน้ของแตล่ะวิชาเป็นตวัตัง้หารด้วยจ านวนหน่วยกิ
ตของภาคการศกึษานัน้ 

31.4 คา่คะแนนเฉล่ียสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนจนถึงภาคเรียน
สดุท้าย โดยเอาผลรวมของผลคณูระหวา่งจ านวนหน่วยกิตกบัคา่ระดบัขัน้ของแตล่ะรายวิชาท่ีเรียนทัง้หมด
เป็นตวัตัง้หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทัง้หมด 

31.5 การค านวณคา่คะแนนเฉล่ียสะสม ให้ค านวณเม่ือสิน้ภาคการศกึษาปกตภิาคเรียนท่ี 2 ท่ีนิสิต
ลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศกึษาท่ีนิสิตได้ IP รายวิชาใด ไมต้่องน ารายวิชานัน้มาค านวณคา่ระดบัขัน้เฉล่ียราย
ภาคการศกึษานัน้ แตใ่ห้น าไปค านวณในภาคการศกึษาท่ีมีการประเมินผล 
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ข้อ 32   การทจุริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาหรือการสอบ  
32.1  นิสิตท่ีเจตนาหรือท าการทจุริตใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาหรือการสอบ อาจได้รับโทษ อย่าง

ใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
         32.1.1  ตกในรายวิชานัน้ 
         32.1.2  ตกในรายวิชานัน้ และพกัการเรียนในภาคการศกึษาถดัไป หรือเล่ือนการเสนอช่ือขอรับ

ปริญญาไปอีก 1 ปีการศกึษา      
         32.1.3  พ้นจากสภาพนิสิต 
32.2  นิสิตท่ีท าการลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ บณัฑิตวิทยาลยัจะเสนอให้มี

การเพิกถอนปริญญาได้แม้จะตรวจพบในภายหลงั 
การพิจารณาการทจุริตดงักล่าว ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 
 

หมวด 6 
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก 

ข้อ 33  สถานภาพนิสิต  มีดงันี ้
33.1  สถานภาพนิสิตตามการจดัการศกึษา แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
         33.1.1  นิสิตเตม็เวลา (Full Time) ได้แก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเตม็เวลา 
         33.1.2  นิสิตแบบไมเ่ต็มเวลา (Part Time) ได้แก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่เตม็เวลา 
33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศกึษา  
         33.2.1  นิสิต ได้แก่ ผู้ ท่ีผา่นการคดัเลือกและขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลยั และเข้า

ศกึษาในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ 
         33.2.2  นิสิตทดลองศกึษา ได้แก่ ผู้ ท่ีหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ในระดบับณัฑิตศกึษารับเข้า

ทดลองศกึษาในภาคการศกึษาแรกตามเง่ือนไขท่ีก าหนดขึน้เฉพาะคราว  ยกเว้นหลกัสตูรปริญญา
มหาบณัฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ไมใ่ห้มีนิสิตทดลองศกึษา 

         33.2.3  นิสิตดษุฎีบณัฑิต (Doctoral Candidate) ได้แก่ นิสิตหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิตท่ี
สอบภาษาและสอบวดัคณุสมบตัผิา่น และได้รับอนมุตัจิากบณัฑิตวิทยาลยัให้ด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ได้  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตหรือนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน ท่ีได้รับอนมุตัจิาก
บณัฑิตวิทยาลยัให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพ่ือน าหน่วยกิตไปคดิรวมกบัหลกัสตูรของสถาบนัท่ีตนสงักดั  

         33.2.5  ผู้ เข้าร่วมศกึษา ได้แก่  บคุคลภายนอกท่ีได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัให้เข้า
ร่วมศกึษาในรายวิชา  โดยอาจเทียบโอนหนว่ยกิตท่ีเรียนได้เม่ือได้รับคดัเลือกให้เป็นนิสิต 
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ข้อ 34   การลาพกัการเรียน 
34.1  นิสิตอาจย่ืนค าร้องขอลาพกัการเรียนได้ ในช่วงท่ีมีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึง่ 

ตอ่ไปนี ้
         34.1.1  ได้รับทนุแลกเปล่ียนนกัศกึษาระหวา่งประเทศ หรือทนุอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลยัเห็นควร

สนบัสนนุ 
         34.1.2  ป่วยและต้องรักษาตวัเป็นเวลานานตามค าสัง่แพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์ 
         34.1.3  มีเหตจุ าเป็นส่วนตวั โดยอาจย่ืนค าร้องขอลาพกัการเรียนได้ ถ้ามีสภาพนิสิตมาแล้ว

อยา่งน้อย 1 ภาคการศกึษา 
34.2  การลาพกัการเรียน นิสิตต้องย่ืนค าร้องภายใน 4 สปัดาห์นบัแตเ่ปิดภาคเรียนของภาค

การศกึษาท่ีลาพกัการเรียนและจะต้องช าระเงินคา่รักษาสภาพนิสิตกรณีลาพกัการเรียนของภาคการศกึษา
นัน้  โดยคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผู้พิจารณาอนมุตักิารลาพกัการเรียน 

34.3  การลาพกัการเรียน ให้อนมุตัิครัง้ละ 1 ภาคการศกึษา ถ้านิสิตยงัมีความจ าเป็นท่ีจะต้องขอลา
พกัการเรียนตอ่ไปอีก ให้ย่ืนค าร้องใหมต่ามข้อ 34.2 

34.4  ให้นบัระยะเวลาท่ีลาพกัการเรียนรวมอยูใ่นระยะเวลาการศกึษาด้วย 

ข้อ 35  การลาออก 
นิสิตท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลยั ให้ย่ืนค าร้องตอ่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลกัสตูรและคณบดีท่ีหลกัสตูรสงักดั 

ข้อ 36  การพ้นจากสภาพนิสิต  
นิสิตพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
36.1  ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 
36.2  ได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัให้ลาออกตามข้อ 35 
36.3  ถกูคดัช่ือออกจากมหาวิทยาลยัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
         36.3.1  ไมล่งทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาแรกท่ีขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตตาม  ข้อ 20.3 
         36.3.2   เม่ือพ้นก าหนดเวลา 1 ภาคการศกึษาแล้ว ไมช่ าระเงินเพ่ือรักษาสภาพนิสิตตามข้อ 25 
         36.3.3  ขาดคณุสมบตัติามข้อ 17 อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
         36.3.4  คา่คะแนนเฉล่ียในภาคการศกึษาแรกท่ีศกึษาได้ต ่ากว่า 2.50 
         36.3.5  ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 3.00 แตส่งูกวา่ 2.50 และไมส่ามารถท าคา่คะแนน

เฉล่ียสะสมได้คา่ตัง้แต ่3.00 ขึน้ไป ภายในเวลาท่ีก าหนด ดงันี ้
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                     36.3.5.1  ภาคการศกึษาถดัไปส าหรับนิสิต หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตและ
หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู 

        36.3.5.2  สองภาคการศกึษาถดัไป ส าหรับนิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิตและ
หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต 

         36.3.6 ระยะเวลาอนมุตัเิค้าโครงปริญญานิพนธ์ถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร 
ไมเ่ป็นไปตามก าหนด ดงันี ้

                    36.3.6.1  สารนิพนธ์ จ านวน 6 หนว่ยกิต จะต้องมีเวลาอยา่งน้อย 3 เดือน 
     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 12 และ 15 หนว่ยกิต จะต้องมีเวลาอยา่งน้อย 6 

เดือน  
     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ์ จ านวน 36 หนว่ยกิต จะต้องมีเวลาอยา่งน้อย 9 เดือน 
     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ์ จ านวนมากกวา่ 36 หนว่ยกิตขึน้ไป จะต้องมีเวลาอย่างน้อย  

12 เดือน 
      36.3.7  สอบประมวลความรู้ หรือ สอบวดัคณุสมบตัิ  3 ครัง้ แล้วยงัไมผ่า่น 
      36.3.8  เป็นนิสิตทดลองศกึษาตามข้อ 33.2.2 ได้คา่คะแนนเฉล่ียในภาคการศกึษาแรกต ่ากวา่ 

3.00 
      36.3.9  ไมส่ าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาตามข้อ 12 หรือได้ผลการประเมิน

คณุภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ระดบัขัน้ไมผ่า่น (Fail) 
      36.3.10  ท าการทจุริตใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาและการสอบ 
      36.3.11  มีความประพฤตเิส่ือมเสียอยา่งร้ายแรง 
      36.3.12  ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรง 

         36.3.13  ถกูพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุในคดีอาญา เว้นแตค่วามผิดโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
36.4  ถึงแก่กรรม 

หมวด 7 
การเปล่ียนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

ข้อ 37    การเปล่ียนสถานภาพนิสิต 
37.1  ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจ าเป็นอยา่งยิ่ง  บณัฑิตวิทยาลยัอาจอนมุตัใิห้นิสิตเปล่ียน

สถานภาพตามการจดัการศกึษาแบบเตม็เวลาหรือไมเ่ต็มเวลาได้ ทัง้นีน้ิสิตจะต้องปฏิบตัติามข้อบงัคบัและ
ระเบียบตา่งๆ รวมทัง้ช าระคา่ธรรมเนียมการศกึษาในการเปล่ียนสถานภาพให้ถกูต้อง 

37.2  นิสิตท่ีเปล่ียนสถานภาพตามข้อ 37.1 ได้ จะต้องลงทะเบียนมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา 
และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปล่ียนใหมอ่ย่างน้อย 1 ปีการศกึษาก่อนส าเร็จการศกึษา 
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37.3  นิสิตทดลองศกึษาท่ีเข้าศกึษาในภาคการศกึษาแรก และสอบได้คา่คะแนนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ 3.00 
ให้เปล่ียนสถานภาพเป็นนิสิตได้เม่ือสิน้ภาคการศกึษาแรก 

ข้อ 38    การโอนหนว่ยกิตและการเทียบโอนหนว่ยกิต ให้ใช้เกณฑ์ดงันี ้
38.1  การโอนหนว่ยกิต นิสิตอาจขอโอนหนว่ยกิตรายวิชาเดียวกนัในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาท่ีได้เคย

ศกึษามาแล้วได้ เฉพาะรายวิชาท่ีสอบได้คา่ระดบัขัน้ B ขึน้ไป โดยนบัหนว่ยกิตรายวิชาท่ีขอโอนมาเป็นสว่นหนึง่
ของหนว่ยกิตในหลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษาได้โดยไมต้่องเรียนรายวิชานัน้ซ า้อีก  ทัง้นีร้ายวิชาท่ีขอโอนหนว่ยกิตต้อง
เป็นรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วไม่เกิน  3 ปี    

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตท่ีเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกนั
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั ให้เทียบโอนหนว่ยกิตได้ไมเ่กินร้อยละ 40 ของหลกัสตูรท่ีจะเข้าศกึษา 

การขอโอนหนว่ยกิตรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร คณบดี และ
ได้รับอนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

38.2   การรับและเทียบโอนหนว่ยกิต บณัฑิตวิทยาลยัอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนหนว่ยกิต รายวิชา หรือ
ปริญญานิพนธ์จากหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา ให้กบันิสิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีสามารถวดัมาตรฐาน
ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การเทียบโอนของบณัฑิตวิทยาลยั 

ข้อ 39    การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
มหาวิทยาลยัอาจยกเว้น หรือ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน จากการศกึษานอกระบบ

หรือการศกึษาตามอธัยาศยั เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาตามหลกัสูตรหรือระดบัการศกึษาท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัได้  ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั  

ข้อ 40    การเปล่ียนวิชาเอกหรือสาขาวิชา 
นิสิตท่ีประสงค์จะเปล่ียนวิชาเอกหรือสาขาวิชาท่ีศกึษา ให้กระท าได้โดยการคดัเลือกจากวิชาเอกหรือ

สาขาวิชาท่ีต้องการเข้าศกึษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร คณบดี และได้รับ
อนมุตัจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั   ระยะเวลาการศกึษาของนิสิตจะนบัตัง้แตว่นัขึน้ทะเบียนเป็นนิสิตระดบั
บณัฑิตศกึษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกท่ีเข้ามาศกึษา  ส าหรับการโอนหน่วยกิตรายวิชาให้เป็นไปตามข้อ 38 

ข้อ 41   การรับโอนนิสิตหรือนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน 
41.1  มหาวิทยาลยัอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทา่มหาวิทยาลยัได้ โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ทัง้นีก้ารนบัระยะเวลาท่ี
ศกึษาในหลกัสตูร ให้เร่ิมนบัตัง้แตเ่ข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเดมิ 
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41.2  นิสิตหรือนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืน ท่ีได้รับโอนเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั จะต้อง
ยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตามข้อ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศกึษาในมหาวิทยาลยัเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา แต่
ต้องไมเ่กินก าหนดเวลาตามข้อ 12   

 

ข้อ 42  การคืนสภาพนิสิต 
สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ ท่ีถกูคดัช่ือออกเฉพาะกรณีท่ีมีเหตอุนัสมควรอย่างยิ่ง

เทา่นัน้ และเม่ือด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลยัทราบ 

หมวด 8 
การสอบพเิศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

ข้อ 43    การสอบภาษา 
43.1  นิสิตทกุหลกัสตูรในระดบับณัฑิตศกึษาจะต้องสอบภาษาท่ีไมใ่ชภ่าษาประจ าชาตขิองตนอยา่ง

น้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร โดยการอนมุตัขิอง
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

43.2  นิสิตอาจยกเว้นให้ไมต้่องสอบภาษาได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
         43.2.1  นิสิตสอบภาษาได้แล้วจากสถาบนัการศกึษาหรือหนว่ยงานวดัและประเมินผลท่ีได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนดตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
         43.2.2  นิสิตท่ีก าลงัศกึษาหลกัสตูรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาท่ีไมใ่ชภ่าษาประจ าชาติ

ของตนซึง่มีรายวิชาเก่ียวกบั การอ่าน การใช้ภาษาไมน้่อยกวา่ 8 หนว่ยกิต และมีผลการประเมินผา่น
รายวิชานัน้ในคา่ระดบัขัน้ไม่ต ่ากว่า B  

         43.2.3  ผู้ ท่ีจบการศกึษาจากประเทศท่ีใช้ภาษาอ่ืนท่ีไมใ่ชภ่าษาของตนเป็นภาษาหลกัในการ
ส่ือสาร และการศกึษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผา่น นิสิตจะต้องได้ระดบัขัน้ P ตามข้อ 28 

ข้อ 44     การสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) 
44.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต จะต้องสอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัิ 
44.2  การสอบวดัคณุสมบตัเิป็นการสอบในวิชาเอกและวิชาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวดัว่านิสิตมีความรู้

พืน้ฐานและมีความพร้อมในการท าปริญญานิพนธ์  
44.3  ผู้ มีสิทธิสอบวดัคณุสมบตั ิคือ 
         44.3.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต แบบ 1 ท่ีศกึษามาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ภาคการศกึษา

และผา่นการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรว่าสมควรเข้าสอบวดัคณุสมบตัไิด้ 
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         44.3.2  นิสิตหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต แบบ 2 ท่ีลงทะเบียนรายวิชาตา่ง ๆ ครบถ้วนตาม
หลกัสตูร และได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากวา่ 3.00  เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถ้วนตามหลกัสตูรในภาคการศกึษาใด จะมีสิทธ์ิสอบวดัคณุสมบตัิตัง้แตภ่าคการศกึษานัน้เป็นต้นไป 

44.4  วนั เวลา และกระบวนการสอบวดัคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
44.5  นิสิตท่ีสอบไมผ่า่น (Fail) จะต้องสอบแก้ตวัใหม ่ ทัง้นีนิ้สิตมีสิทธ์ิสอบวดัคณุสมบตัเิพียง 3 ครัง้ 

และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมี่เหตผุลสมควร ถือวา่นิสิตสอบไมผ่า่นในครัง้นัน้  
 

ข้อ 45    การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
45.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะต้องสอบผา่นการสอบประมวล

ความรู้ 
45.2  ผู้ มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ คือ นิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต ดงันี ้
         45.2.1  หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แบบ ก 1   ท่ีศกึษามาแล้วไมน้่อยกว่า 1 ภาคการศกึษา

และผา่นการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรว่าสมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้ 
         45.2.2  หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข  ท่ีลงทะเบียนรายวิชาตา่งๆ ครบถ้วนตาม

หลกัสตูรและได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากวา่ 3.00  เม่ือนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถ้วนตามหลกัสตูรในภาคการศกึษาใด จะมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ตัง้แตภ่าคการศกึษานัน้เป็นต้นไป 

45.3  วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
45.4  นิสิตท่ีสอบไมผ่า่น (Fail) จะต้องสอบแก้ตวัใหม่ ทัง้นีนิ้สิตมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้เพียง 3 ครัง้ 

และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมี่เหตผุลสมควร ถือวา่นิสิตสอบไมผ่า่นในการสอบครัง้นัน้ 

ข้อ 46   ปริญญานิพนธ์ 
46.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก และหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ต้องท าปริญญา

นิพนธ์                        
46.2  นิสิตจะด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เม่ือได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยัมาแล้ว

ไมน้่อยกวา่ 1 ภาคการศกึษา แตไ่มเ่กินภาคเรียนท่ี 5 ส าหรับหลกัสตูรมหาบณัฑิต และไมเ่กินภาคเรียนท่ี 7 
ส าหรับหลกัสตูรดษุฎีบณัฑิต โดยก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ทกุภาค
การศกึษา หากมิได้ด าเนินการรายงานความก้าวหน้า นิสิตอาจถกูระงบัการลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพ
นิสิตในภาคการศกึษาถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั                      

46.3   อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยการแตง่ตัง้ของบณัฑิตวิทยาลยั ดงันี ้ 
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          46.3.1  ปริญญานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 1 คน 
หรืออาจมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 1 คน ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมได้อีก 1 คน  
โดยต้องมีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อ 15.1.2  

          ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั  อาจแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
สถาบนัท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัได้
โดยอนโุลม ในกรณีท่ีมีคณุสมบตัแิตกตา่งจากนีใ้ห้เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ก าหนด 

          ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัต้องเป็นบคุลากรประจ าใน
สถาบนัเท่านัน้ ส่วนผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมอาจเป็นบคุลากรประจ า
ในสถาบนัหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือ 
ประสบการณ์สงูในสาขาวิชานัน้ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหนว่ยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้าน
นัน้ๆ เทียบได้ไมต่ ่ากวา่ต าแหนง่ระดบั 9 หรือผู้ เช่ียวชาญขึน้ไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนดโดยการแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะให้เสนอ
ผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้
คณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบการแตง่ตัง้ดงักลา่ว                              

       46.3.2 ปริญญานิพนธ์ระดบัดษุฎีบณัฑิต (Dissertation) ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 1 
คน หรืออาจมีอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 2 คน และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเพิ่มได้
อีก 1 คน  โดยต้องมีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อ 15.2.2  

       ในกรณีท่ีขาดแคลนอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั อาจแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก
สถาบนัท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัได้
โดยอนโุลม ในกรณีท่ีมีคณุสมบตัแิตกตา่งจากนีใ้ห้เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 
                   ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัต้องเป็นบคุลากรประจ าใน
สถาบนัเท่านัน้ ส่วนผู้ เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบคุลากร
ประจ าในสถาบนัหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์สงูใน
สาขาวิชานัน้ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหนว่ยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ๆ เทียบได้ไม่
ต ่ากว่าต าแหนง่ระดบั 9 หรือผู้ เช่ียวชาญขึน้ไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด โดยการแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะให้เสนอผา่น
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้
คณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบการแตง่ตัง้ดงักลา่ว                              
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                   ในกรณีหลกัสตูรปริญญาเอก ไมมี่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
ปริญญานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ท่ีได้รับคณุวฒุิปริญญาเอก หรือไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แต่
รองศาสตราจารย์ขึน้ไปในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอาจเสนอแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอผา่นคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวิทยาลยั
เพ่ือให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบการแตง่ตัง้ดงักลา่ว 
                  ผู้ ได้รับปริญญากิตตมิศกัดิแ์ละศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้เทียบเคียง
ได้กบัผลงานของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา หรือต าแหนง่ท่ีเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนท่ีเทียบเคียงและยอมรับให้
เทียบเทา่ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีหน้าท่ีเสนอรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตอ่
บณัฑิตวิทยาลยั  และอาจเสนอบคุคลนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีคณุวฒุิและคณุสมบตัเิหมาะสมเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมได้  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน  และ
กรรมการอีกไมน้่อยกว่า 4 คน ท่ีประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นชอบไมน้่อยกว่า 2 คน และให้
แตง่ตัง้กรรมการ 1 คนท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุาร   

ในคณะกรรมการท่ีแตง่ตัง้จะต้องมีอยา่งน้อย 1 คน ท่ีมาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรท่ีไมใ่ช่
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และนอกจากนัน้ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประธานต้องไมใ่ช่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ด้วย  

เลขานกุารท่ีต้องเข้าร่วมพิจารณาทกุครัง้ อาจจะแตง่ตัง้ผู้ชว่ยเลขานกุารหรือบคุคลอ่ืนท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายได้ 

โดยรายช่ือคณะกรรมการให้กรรมการบริหารหลกัสตูรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้ เสนอรายช่ือโดยความ
เห็นชอบจากคณบดีต้นสงักดั เพ่ือเสนอคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาแตง่ตัง้ 

ส าหรับคณุสมบตัขิองกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลยัหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  และกรรมการอีก 1 คนท่ีเป็นกรรมการบริหาร
หลกัสตูรประจ าวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึง่เคยเข้าประชมุพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิต และ
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ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกอีก 1 คน  โดยรายช่ือกรรมการให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประจ าสาขาวิชาเป็นผู้
เสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนว่ยงานต้นสงักดั เพ่ือเสนอคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาแตง่ตัง้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ต้องไมเ่ป็นประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ์  
หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแตง่ตัง้กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เพิ่มเตมิ ให้อาจารย์

ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกัเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั
อนมุตัิ และในกรณีท่ีนิสิตจะต้องสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ แตค่ณะกรรมการสอบปากเปลา่อยูไ่มค่รบ
คณะ ให้นิสิตเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร เพ่ือให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัอนมุตัิ                 

46.6  ลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการท าปริญญานิพนธ์ซึง่บณัฑิตวิทยาลยัอนมุตัิ 
ให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาและเป็นของมหาวิทยาลยั 

นิสิตต้องสง่หนงัสือข้อตกลงวา่ด้วยลิขสิทธ์ิในปริญญานิพนธ์ ให้แก่มหาวิทยาลยัพร้อมกบัปริญญา
นิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ 

ข้อ 47   สารนิพนธ์ 
47.1  นิสิตหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข จะต้องท าสารนิพนธ์ 
47.2  บณัฑิตวิทยาลยัจะแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หนึง่คนตามค าแนะน าของคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร  โดยมีคณุสมบตัเิป็นไปตามข้อ 47.3 

47.3  องค์ประกอบ คณุสมบตั ิและจ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ และกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
บณัฑิตวิทยาลยัก าหนดดงันี ้         

         47.3.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ จ านวน 1 คนตอ่โครงการ  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลยัมีคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากว่าผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใชส่ว่นหนึง่
ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ มีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 3 คน ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรหรือกรรมการบริหารหลกัสตูรท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน 1 คน ผู้แทนจาก
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรไมต่ ่ากวา่ 1 คน เป็นกรรมการ และอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เป็นกรรมการ
และเลขานกุาร และอาจเชิญผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเช่ียวชาญในสาขาวิชานัน้เป็นกรรมการเพิ่มเตมิได้อีก 1 คน หรือ 
อาจให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นผู้พิจารณาโครงการสารนิพนธ์ได้ 

         คณุสมบตัขิองกรรมการต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยั หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
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         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 1 คน ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานสอบสารนิพนธ์ กรรมการบริหารหลกัสตูรท่ีเข้าร่วมพิจารณาโครงการสารนิพนธ์ 1 คน และ
ผู้ทรงคณุวฒุิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยั 1 คน หากมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีจะต้องตัง้กรรมการ
สอบเพิ่มเตมิ ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้คณบดี
บณัฑิตวิทยาลยัพิจารณาอนมุตั ิในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์อยูไ่มค่รบคณะ แตน่ิสิตมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งต้องสอบ ให้นิสิตเสนอเร่ืองผา่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั
อนมุตัิ  

         กรรมการสอบสารนิพนธ์ต้องเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยั หรือผู้ทรงคณุวฒุิภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลยั มีคณุวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่
สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการท าสารนิพนธ์ซึง่บณัฑิตวิทยาลยัอนมุตั ิให้
นบัเป็นส่วนหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต และเป็นของมหาวิทยาลยั    

นิสิตต้องสง่หนงัสือข้อตกลงวา่ด้วยลิขสิทธ์ิในสารนิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลยัพร้อมกบัการสง่สารนิพนธ์
ฉบบัสมบรูณ์ 

หมวด 9 
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

 
ข้อ 48    การขอรับปริญญา  
48.1  ในภาคเรียนใดท่ีนิสิตคาดวา่จะส าเร็จการศกึษาให้ย่ืนค าร้องขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบตัรท่ีบณัฑิตวิทยาลยั                      
48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรได้ต้องมีคณุสมบตัดิงันี  ้ 
คณุสมบตัทิัว่ไป 

      48.2.1  มีเวลาเรียนท่ีมหาวิทยาลยันีไ้มน้่อยกวา่ 1 ปีการศกึษา และมีระยะเวลาศกึษาตามท่ี
ก าหนดในข้อ 12 

      48.2.2  สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร  
      48.2.3  ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมต่ ่ากวา่ 3.00  
      48.2.4  สอบภาษาตา่งประเทศได้หรือได้รับยกเว้นตามข้อ 43.2  

      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1  
      48.2.5  สอบประมวลความรู้ได้ 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555                    77 
 

      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั และสอบผา่นการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้ 

      48.2.7  สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ

สว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอตอ่ท่ีประชมุ
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชมุ (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเตม็ 
(Full Paper)  

     ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้กบันิสิตได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุตัิของคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และเม่ือได้รับ
การอนมุตัแิล้วต้องช าระคา่รักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25       

      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 2  
      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
      48.2.10  สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
      48.2.11  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ

สว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอตอ่ท่ีประชมุ
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง และมีรายงานการประชมุ (Proceedings) ท่ีเป็นเร่ืองเตม็ 
(Full Paper)  

      ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้กบันิสิตได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุตัขิองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และเม่ือได้รับ
การอนมุตัแิล้วต้องช าระคา่รักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25     

      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญามหาบณัฑิต แผน ข  
      48.2.12  สอบประมวลความรู้ได้  
      48.2.13  เสนอสารนิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่าสาร

นิพนธ์ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
      48.2.14  สง่สารนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
      คณุสมบตัเิฉพาะผู้ขอรับปริญญาดษุฎีบณัฑิต 
      48.2.15  สอบวดัคณุสมบตัไิด้  
      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยัและสอบผา่นการสอบปากเปล่า

ปริญญานิพนธ์ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลา่เก่ียวกบัปริญญานิพนธ์ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัแตง่ตัง้  
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      48.2.17  สง่ปริญญานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  
      48.2.18  ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ

สว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้  

       ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามความในข้อนี ้หากมีเหตผุลอนัควร บณัฑิตวิทยาลยัอาจพิจารณาขยาย
เวลาให้กบันิสิตได้ครัง้ละไมเ่กิน 1 ภาคการศกึษาโดยการอนมุตัขิองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั และเม่ือได้รับ
การอนมุตัแิล้วต้องช าระคา่รักษาสภาพการเป็นนิสิต ตามข้อ 25  

 ข้อ 49    การให้ปริญญา มหาวิทยาลยัจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตท่ีได้ย่ืนความจ านงขอรับปริญญา 
ท่ีมีคณุสมบตัติามข้อ 48.2 และมีความประพฤตดีิ ตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือขออนมุตัิปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัร 

 

หมวด 10 
การประกันคุณภาพ 

 

ข้อ 50  ทกุหลกัสตูรจะต้องก าหนดระบบประกนัคณุภาพของหลกัสตูรให้ชดัเจน ซึง่อยา่งน้อย
ประกอบด้วยประเดน็หลกั 7 ประเดน็ คือ 

50.1 การบริหารหลกัสตูร 
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 
50.3 การบริหารคณาจารย์ 
50.4 การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
50.5 การสนบัสนนุและการให้ค าแนะน านิสิตบณัฑิตศกึษา 
50.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
50.7 ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน 
 

ข้อ 51 ให้ทกุหลกัสตูรมีการพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั โดยมีการปรับปรุงเพ่ือพฒันาหลกัสตูรอยา่ง
ตอ่เน่ืองทกุ 5 ปี และให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด 

บทเฉพาะกาล           

ข้อ 52 การด าเนินการใดท่ีเกิดขึน้ก่อนวนัท่ีเขียนข้อบงัคบันีมี้ผลใช้บงัคบั และยงัด าเนินการไมแ่ล้ว
เสร็จในขณะท่ีข้อบงัคบันีมี้ผลใช้บงัคบั ให้ด าเนินการหรือปฏิบตัิการตอ่ไปตามข้อบงัคบัท่ีใช้บงัคบัอยูก่่อน
วนัท่ีข้อบงัคบันีมี้ผลใช้บงัคบัจนกวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วนัท่ี  22 เมษายน พ.ศ. 2554 
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        (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สวุรรณกลุ) 
      นายกสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ส าเนาค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ค าส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ี  ๒๓๒๕/ ๒๕๕๔ 
เร่ือง แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิวิพากษ์หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  
 (ปร.ด.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลกัสตูรคณะพลศกึษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จงึอาศยั   
อ านาจตามมาตรา  ๒๙   แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑ และอ านาจ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี  ๑๖๒๙/๒๕๕๐  เร่ือง  การมอบอ านาจของอธิการบดี 
ให้ผู้ ปฏิบัติราชการแทน  ลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงขอแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุวิพากษ์หลกัสตูร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ 
ออกก าลงักาย  ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตรุภทัร    
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี  เรืองไทย 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิรัตน์  หิรัญรัตน์ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณวรรณ  สขุสม 
๕. ดร. สวุฒัน์  สิทธิหล่อ 
๖. อาจารย์ ดร.ลดัดา  เรืองมโนธรรม 
๗. ศาสตราจารย์ ดร. ชมุพล  ผลประมลู 

 ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวนัท่ี   ๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

    สัง่  ณ  วนัท่ี  ๒๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                                        
 (รองศาสตราจารย์สปุราณีว์ิ ขวญับญุจนัทร์) 
 คณบดีคณะพลศกึษา  ปฏิบตัริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ค าสัง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ี ๓๓๗๙/ ๒๕๕๔ 
เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา   

คณะพลศกึษา  ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๔ 
----------------------------------------- 

 เพ่ือให้การบริหารหล ักสูตรระด ับบัณฑิตศึกษา  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าประสงค์ทางวิชาการตามเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยวางไว้  เห็นสมควรแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระด ับบัณฑิตศึกษา  ประจ าสาขาวิชา   จึงอาศ ัยอ านาจตามมาตรา  ๒๙  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ. ๒๕๔๑ และอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ที่ ๑๖๒๙/๒๕๕๐  ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เ ร่ืองการมอบอ านาจของ
อธิการบดีให้ผู้ ปฏิบัติราชการแทน  แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะพล
ศกึษา ประจ าปีการศกึษา  ๒๕๕๔  ดงัตอ่ไปนี ้ 

๑. คณบดีคณะพลศึกษา    ท่ีปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ท่ีปรึกษา 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาล่ี สุภาภรณ์  ประธานกรรมการ 
๔. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรีศิริ  กรรมการ 
๕. อาจารย์ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม   กรรมการ 
๖. อาจารย์ดร.อนันต์ มาลารัตน์   กรรมการ 
๗. อาจารย์ดร.พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจัญบาน  กรรมการ 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สาล่ี สุภาภรณ์  ประธานกรรมการ 
๙. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรีศิริ  กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม    กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ดร.อนันต์ มาลารัตน์   กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ดร.พชัร์ชศกัดิ ์ธญัประจญับาน  กรรมการ 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
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๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย  บญุวีรบตุร  ประธานกรรมการ 
๑๓. อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์  ศลิาเลิศเดชกลุ  กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ดร.พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ   กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ ดร.ประภาพิมนต์  ปริวตัิ   กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต  ศริิแพทย์   กรรมการ 

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  (ปร.ด.)   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย  บญุวีรบตุร  ประธานกรรมการ 
๑๘. อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์  ศลิาเลิศเดชกลุ  กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ ดร.พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ   กรรมการ 
๒๐. อาจารย์ ดร.ประภาพิมนต์  ปริวตัิ   กรรมการ 
๒๑. อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต  ศริิแพทย์   กรรมการ 

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวิชาการกีฬา  นนัทนาการและการท่องเท่ียว 
๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มยรีุ  ศภุวิบลูย์  ประธานกรรมการ 
๒๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐักฤตย์  ดฐิวิรุฬห์  กรรมการ 
๒๔. อาจารย์ ดร.อษุากร  พนัธุ์วานิช   กรรมการ 
๒๕. อาจารย์ ดร.อศัวิน  มณีอินทร์   กรรมการ 
๒๖. อาจารย์ ดร.ล ่าสนั  เลิศกลูประหยดั   กรรมการ 

หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  (ปร.ด.) สาขาวิชาการกีฬา  นนัทนาการและการทอ่งเท่ียว 
๒๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มยรีุ  ศภุวิบลูย์  ประธานกรรมการ 
๒๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐักฤตย์  ดฐิวิรุฬห์  กรรมการ 
๒๙. อาจารย์ ดร.อษุากร  พนัธุ์วานิช   กรรมการ 
๓๐. อาจารย์ ดร.อศัวิน  มณีอินทร์   กรรมการ 
๓๑. อาจารย์ ดร.ล ่าสนั  เลิศกลูประหยดั   กรรมการ 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจดัการสร้างเสริมสขุภาพ 
๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ หุน่นิรันดร์  ประธานกรรมการ 
๓๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล  ตอ่นี   กรรมการ 
๓๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์  วิรัตน์เศรษฐสิน กรรมการ 

 ๓๕. อาจารย์ ดร.อนงค์  หาญสกลุ   กรรมการ 
 ๓๖. อาจารย์ ดร.สคุนัธา  โอศริิพนัธ์   กรรมการ 
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  (ปร.ด.) สาขาวิชาการจดัการสร้างเสริมสขุภาพ 
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๓๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ หุน่นิรันดร์  ประธานกรรมการ 
๓๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล  ตอ่นี   กรรมการ 
๓๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กมลมาลย์  วิรัตน์เศรษฐสิน กรรมการ 

 ๔๐. อาจารย์ ดร.อนงค์  หาญสกลุ   กรรมการ 
 ๔๑. อาจารย์ ดร.สคุนัธา  โอศริิพนัธ์   กรรมการ 

๔๒. นางสาวจุฑาทิพย์  มากนก    กรรมการและเลขานุการ 
๔๓. นางสาวจาริวรรณ  หมั่นไชย    กรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ  

 ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี  ๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถึงวนัท่ี  ๑  ตลุาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

    สัง่  ณ  วนัท่ี   ๔  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

       
 (รองศาสตราจารย์สปุราณีว์ิ    ขวญับญุจนัทร์) 
 คณบดีคณะพลศกึษา  ปฏิบตัริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวพิากษ์หลักสูตร 
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บันทกึการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ 

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

ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  ผลประมูล 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ควรแตกตา่งจากระดบั วท.ม. 

โครงสร้างหลกัสตูร ผิดพิมพ์ ตรวจสอบให้ถกูต้อง 

รายวิชาในกลุ่มวิชา สรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย 
กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 

ไมเ่ห็นความแตกตา่งระหวา่งกลุม่วิชาทัง้สอง ดงันัน้ควร
ก าหนดรายวิชาให้มีจดุเดน่แตกตา่งกนั 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  หรัิญรัตน์ 
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

อาจารย์พิเศษ ตรวจสอบความถกูต้องของคณุวฒุิ และสาขาวิชา 

รายวิชาในกลุม่วิชา เทคโนโลยีทางการกีฬา รายวิชาควรมีความ ลึกซึง้ เฉพาะเจาะจง และแตกตา่งจาก
ระดบั วท.ม. 

รายวิชา หากน ารายวิชาในหลกัสตูรป.โท มาใช้ ต้องตรวจสอบความ
ถกูต้องของช่ือ และหนว่ยกิตอีกครัง้ 
ตรวจสอบหน่วยกิตวิชา “คล่ืนไฟฟ้าหวัใจกบัการออกก าลงั
กาย” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี  เรืองไทย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ี มี
คณุภาพและมาตรฐาน 

แก้ไขเป็น “ปี พ.ศ. 2559 ...” 
 

คา่ใช้จา่ยหลกัสตูร ตรวจสอบความถกูต้องของอตัราคา่ใช้จา่ยตา่งๆ อีกครัง้ 

รายวิชาในกลุ่มวิชา สรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลังกาย  และ กลุ่มวิชา 
วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 

ต้องสร้างจดุเดน่ของกลุม่วิชาอยา่งชดัเจน ไมซ่ า้ซ้อนกนั 

กลุม่วิชาอ่ืนๆ  ตรวจสอบหน่วยกิตให้ถกูต้องตามลกัษณะวิชา และปรับ
ค าอธิบายวิชาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ  สุขสม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

คา่ใช้จา่ยหลกัสตูร ตรวจสอบความถกูต้องของอตัราคา่ใช้จา่ยตา่งๆ อีกครัง้ 

รายวิชาในกลุ่มวิชา สรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย 

ปรับแก้หนว่ยกิตในแตล่ะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาเขียน
ไปในทิศทางเดียวกนั  

รายวิชาในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย 

ควรก าหนดจดุเดน่ของกลุม่วิชา และสร้างรายวิชาของ
ตนเอง (เชน่เดียวกบัหลกัสตูรป.โท) 

รายวิชาในกลุม่วิชา เทคโนโลยีทางการกีฬา ควรมีรายวิชาท่ีแตกตา่งจากระดบัปริญญาโท และ
ค าอธิบายท่ีแตกตา่งกนั 

กลุม่วิชาอ่ืนๆ  ตรวจสอบหน่วยกิตให้ถกูต้องตามลกัษณะวิชา  

 

อาจารย์ ดร.สุวัตร  สิทธิหล่อ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

รายวิชาในกลุม่วิชา เทคโนโลยีทางการกีฬา ปรับวิธีการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้แตกตา่งจากระดบั
ปริญญาโท 

รายวิชาในกลุ่มวิชา สรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย 

ตรวจสอบหน่วยกิตในวิชาปฏิบตักิาร  

รายวิชาในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย 

ไมเ่ห็นความแตกตา่งจากกลุ่มวิชา สรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย และควรสร้างรายวิชาของกลุม่วิชา 

อาจารย์ ดร.ลัดดา  เรืองมโนธรรม 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ข้อเสนอแนะ 

รายวิชาในกลุ่มวิชา สรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย 

ปรับแก้หนว่ยกิตในวิชาปฏิบตักิาร  

รายวิชาในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย 

ควรสร้างรายวิชาของตนเอง และแสดงให้เห็นความ
แตกตา่งจากกลุม่วิชา สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงั
กาย 

กลุม่วิชา จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงั
กาย 

แก้ไขหนว่ยกิตเป็น “การบริการให้ค าปรึกษา........ 2(60)”  

 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555                    88 
 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 
เน่ืองจากยงัไมมี่การประเมินหลกัสตูรจากผู้ ใช้นิสิตท่ีเป็นผู้ประกอบการ แตเ่ม่ือปีพ.ศ.  2554 มีการ

สร้างมาตรฐานคณุวุฒิวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายได้แล้วเสร็จ ดงันัน้เพ่ือให้
ทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพดงักลา่วรวมทัง้เป็นวาระท่ีต้องมีวาระการปรับปรุงหลกัสตูรของ สกอ.  

นอกจากนีค้ณะพลศึกษาได้สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลยัในประเทศอาเซียนโดยได้เป็นเจ้าภาพ
จดัประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  (International Conference of South East ASEAN 
University in Physical Education, Recreation, Sport Science, and Health - ICSEAU-PERSH) ระดบั
บณัฑิตศกึษาครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 12- 12 มิถนุายน 2554 และจะเวียนกนัเพ่ือเป็นเจ้าภาพและปีตอ่ไปประเทศ
มาเลเซียรับเป็นเจ้าภาพซึ่งโครงการนีเ้ป็นการพฒันานิสิตเพิ่มศกัยภาพทางวิชาการและวิชาชีพสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและอีกเหตผุลคือสาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพได้แยกออกจากหลกัสตูรนีซ้ึ่งรวมแล้วจึง
เห็นสมควรท่ีจะปรับปรุงหลกัสตูร แตอ่ย่างไร ก็ตามมีข้อสรุปจากผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกได้ประเมินหลกัสตูร
โดยสรุป ดงันี ้

1. เห็นด้วยท่ีมี 4 กลุม่วิชาท่ีมีอาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญพร้อมและเป็นด้านท่ีสนองตอ่ 
ความต้องการของสงัคม คือ 

-   จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย (Sport and Exercise Psychology)  
-   สรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย (Sport and Exercise Physiology) 
-   เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport Technology) 
-   วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย (Exercise Science)  

แตข่อให้ก าหนดความชดัเจนระหวา่งรายวิชาในกลุม่วิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
กลุม่วิชา วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย และเห็นด้วยกบัรายวิชาแตข่อให้เขียนค าอธิบายรายวิชาแตกตา่ง
ระหวา่งระดบัปริญญาโทและเอก 
 2. นิสิตและบัณฑิตท่ีร่วมวิพากษ์หลักสูตรเห็นว่าช่ือหลักสูตรและเนือ้หา หลักสูตรเดิมมีความ
เหมาะสมดี เป็นไปตามช่ือและวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร เม่ือคณะฯ ต้องปรับเปล่ียนช่ือหลกัสตูรใหม่เ ป็น
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักายก็เห็นว่าดีท่ีสดุเพราะสามารถสร้างความชดัเจน เหมาะสมและ
สามารถสร้างความลุม่ลกึในสาขา ฯ ได้และช่ือหลกัสตูรจะเป็นสากลมากกวา่ 
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ภาคผนวก จ ประวัตแิละผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวสืบสาย บญุวีรบตุร  
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
เบอร์ตดิต่อ 02-6495000 ตอ่ 2549  
E-mail suebsaib@yahoo.com  
สาขาที่เช่ียวชาญ จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย  

ประวัตกิารศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก PhD (Sport Psychology) Oregon State University, 

USA 
2535 

ปริญญาโท คม. (พลศกึษา)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2528 
ปริญญาตรี กศ.บ. (พลศกึษา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2521 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
     1.1 Testing the Cross Cultural Validation of TESOQ and Its Factors Covariance and Mean 
Structure Across Gender วารสาร International Sport Psychology, 2001 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
2.1 Invited speaker (2007) การประชมุวิชาการ The Joint Congress 2007 SEA Games and 

ASEAN Para Games and the 5th ASPASP International Congress of Sport Psychology. 3-5 
December 2007 เร่ือง  Mix and Match Mental Training for Thai Skeet and Trap Olympian. วนัท่ี 3 
December 2007  
 2.2 Invited speaker (2005) การประชมุวิชาการ Scientific Congress the 1st Asian Indoor 
Games3 - 5 October 2005 เร่ือง Sport Psychology for the better Performance in Thailand (2005) 
วนัท่ี 4 October 2005 

3.  บทความวิชาการ 
สืบสาย บญุวีรบตุร (2555) กีฬาเป็นมากกว่ายาวิเศษ หนงัสือพิมพ์เสียงอิสาน ฉบบัวนัท่ี 12 สิงหาคม 2555 



 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555                    91 
 

4.  หนังสือ ต ารา 
 1. ผู้แตง่ร่วม จิตวิทยาการกีฬา (2552) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา  
  2. สืบสาย บุญวีรบุตร (2550) แอโรบิกดานซ์ โปรแกรมวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 3. ผู้ แต่งร่วม คู่มือวิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับกีฬาฟุตบอล: จิตวิทยาการเป็นนักกีฬาฟุตบอล 
(2550) การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 4. ผู้ แต่งร่วม คู่มือวิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับกีฬาเทนนิส : จิตวิทยาการเป็นนักกีฬาเทนนิส 
(2550) การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 5. ผู้ แต่งร่วม คู่มือวิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับกีฬาวอลเลย์บอล : จิตวิทยาการเป็นนักกีฬา
วอลเลย์บอล(2550) การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 6. จิตวิทยาการกีฬา  SPORT PSYCHOLOGY (2542). โรงพิมพ์ชลบรีุ  

5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
      1. สืบสาย บญุวีรบตุร และลดัดา เรืองมโนธรรม (2552). ปัจจยัและแนวทางในการพฒันานกักีฬาสู่
ความเป็นเลิศประเทศ ฝร่ังเศส ทนุสนบัสนุนการวิจยัจากกองพฒันากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพฒันากีฬาป็นเลิศ 
การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 2. สืบสาย บญุวีรบตุร และลดัดา เรืองมโนธรรม (2552). ปัจจยัและแนวทางในการพฒันานกักีฬาสู่
ความเป็นเลิศประเทศ สหราชอาณาจักร ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองพฒันากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนา
กีฬาป็นเลิศ การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 3. สืบสาย บญุวีรบตุร และลดัดา เรืองมโนธรรม (2552). ปัจจยัและแนวทางในการพฒันานกักีฬาสู่
ความเป็นเลิศประเทศญ่ีปุ่ น ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากกองพฒันากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพฒันากีฬาป็นเลิศ การ
กีฬาแหง่ประเทศไทย 
 4. สืบสาย บญุวีรบตุร และลดัดา เรืองมโนธรรม (2552). ปัจจยัและแนวทางในการพฒันานกักีฬาสู่
ความเป็นเลิศประเทศ สหรัฐอเมริกา ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากกองพฒันากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพฒันากีฬาป็น
เลิศ การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 5. สืบสาย บญุวีรบตุร และลดัดา เรืองมโนธรรม (2552). ปัจจยัและแนวทางในการพฒันานกักีฬาสู่
ความเป็นเลิศประเทศเกาหลีใต้ ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากกองพฒันากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพฒันากีฬาป็นเลิศ 
การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 6. สืบสาย บญุวีรบตุร และลดัดา เรืองมโนธรรม (2552). ปัจจยัและแนวทางในการพฒันานกักีฬาสู่
ความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย ทนุสนบัสนนุการวิจยัจากกองพฒันากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพฒันากีฬาป็นเลิศ 
การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
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 7. สืบสาย บุญวีรบุตร และลดัดา เรืองมโนธรรม (2553). เปรียบเทียบการจดัท าแนวทางในการ
พฒันานกักีฬาสู่ความเป็นเลิศ : แบบจ าลองประเทศไทย    ทุนสนบัสนุนการวิจยัจากกองพฒันากีฬาเป็น
เลิศ ฝ่ายพฒันากีฬาป็นเลิศ การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
 8. สืบสาย บญุวีรบตุร (2553) ภาวะสขุภาพของนิสิตมหาวิทยาลยับรูพา ทนุสนบัสนนุการวิจยัจาก
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา 
 9. สืบสาย บญุวีรบตุร (2548) การทดสอบและการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพท่ีเก่ียวข้องกบั
สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี Sport Psychology   

Philosophy and Principle in Exercise and Sport 
Sports Skills Analysis 

บัณฑติศึกษา สมัมนาทางการจดัการทางการกีฬา 
สมัมนาขัน้สงูทางการบริหารพลศกึษา 
Seminar on Trends and Issues in Exercise Science 
Psychological Skill Training in Exercise and Sport 
Research Methodology and Statistical Analysis in Health Science 
Exercise and Sport Counseling 
Social Factors in Exercise and Sport 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
ล าดับที่ รายวิชา 

1 Research Methodology in Sport and Exercise Science 
2 Counseling Theory and Techniques in Sport and Exercise Psychology 
3 Ethics and Social Issues in Sport Psychology 
4 Current Issues in Sport and Exercise Psychology 
5 Sport and Exercise Psychology Consulting Services 
6 Ethic in Sport and Exercise Science 
7 Advanced Sport and Exercise Psychology 
8 Advanced Counseling Principle and Techniques in Sport and Exercise Psychology 
9 Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Science 
10 Social Psychology in Sport and Exercise 
11 Independent Study of Sport and Exercise Psychology 
12 Sport and Exercise Psychology Service 
13 Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ช่ือ – นามสกุล นาย พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เบอร์ตดิต่อ 02-6495000 ตอ่ 2549 
E-mail  
สาขาที่เช่ียวชาญ จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
 
ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. (Sport Psychology) Victoria University of Technology, 

Melbourne, Australia 
2539 

ปริญญาโท M.Ed (Physical 
Education) 

Depaul University,Chicago, IL, 
USA 

2532 

ปริญญาตรี กศ.บ. (พลศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2527 
 

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
    …………………………………………………………………………………………………… 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
    …………………………………………………………………………………………………… 
3.  บทความวิชาการ 
     บทความจิตวิทยาการกีฬาส าหรับนกักีฬากอล์ฟ 
      บทความการจดัการกบัความวิตกกงัวลในนกักีฬาทีมชาตไิทย 
      บทความทางจิตวทิยาการกีฬาในนกักีฬา (เอกสารประกอบอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ของการ
กีฬาแหง่ประเทศไทย  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539-2553 
4.  หนังสือ ต ารา 
     คูมื่อการสอนวิขาจิตวิทยาการกีฬา ปี พ.ศ. 2532 คณะพลศกึษา 
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5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
     พิชิต  เมืองนาโพธ์ิ  (2554). การพฒันาเคร่ืองทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซคิเนติค  
ระบบไฮดรอลิคควบคมุดว้ยคอมพิวเตอร์ ไดร้ับทนุวิจยัจาก งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 

1. นางดวงพร ศภุพิชน์. การพฒันารูปแบบการเพิ่มกิจกรรมทางกายเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของคณะ
ครูและนกัเรียน / อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ, อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.
ทรงพล  ตอ่นี 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท 

1. นางสาวพจนารถ เย่ียมภพ. วิธีการคลายความเครียดของนกักีฬากระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดด
ทีมชาตไิทย / อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 

2. นายทวิกานต์  อมฤตรส. ผลของการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ท่ีมีผลตอ่การยิงประตภูายใต้
ความกดดนัตอ่การยิงประตบูาสเกตบอล / อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 

3. นายไชยวฒัน์ ผลประดิษฐ์. ผลของการฝึกจินตภาพและการฝึกพดูกบัตนเองท่ีมีผลตอ่การลดความ
วิตกกงัวลก่อนการแขง่ขนั / อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 

4. นางสาวสทุธาศนีิ เวชพราหมณ์. ผลของการฝึกจินตภาพท่ีมีตอ่การยิงประตบูาสเกตบอล / อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ.ดร.มยรีุ ศภุวิบลูย์, อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม : อ.ดร. พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 

 
ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี Olympism 

Thai Boxing 
Swimming 
Scuba diving 
Sport Psychology 
English for Sport Professional lll 

บัณฑติศึกษา Stress and Anxiety Management in Exercise and Sport Psychology 
Assessment and Evaluation in Exercise and Sport Psychology 
Psychological Skill Training in Exercise and Sport 
Seminar on Trends and Issues in Exercise Science 
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ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 

ล าดับที่ รายวิชา 
1 Counseling Theory and Techniques in Sport and Exercise Psychology 
2 Assessment and Psychological Skill Training in Sport and Exercise Psychology 
3 Current Issue in Sport and Exercise Psychology 
4 Sport and Exercise Psychology Consulting Services 
5 Advanced Sport and Exercise Psychology 

6 Advanced Counseling Principle and Techniques in Sport and Exercise Psychology 

7 Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Science 
8 Independent Study of Sport and Exercise Psychology 
9 Sport and Exercise Psychology Service 
10 Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology 
11 Applied Sport and Exercise Psychology 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวสภุาภรณ์ ศลิาเลิศเดชกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เบอร์ตดิต่อ 662-6495000 ตอ่ 2549 
E-mail supapornsi@swu.ac.th 
สาขาที่เช่ียวชาญ สรีรวิทยาการออกก าลงักาย 
 
ประวัตกิารศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. (Exercise Physiology) University of Bath, United 

kingdom 
2553 

ปริญญาโท วท.ม. (สรีรวิทยาการออกก าลงั
กาย) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 2542 

ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบ าบดั) มหาวิทยาลยัรังสิต 2537 
  

ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
 1.1 Chanida Mahaprom, Thanomsak Sanakom, Supaporn Silalertdetkul. Effect of Aqua 
Aerobic Training on Physiological Changes, in Proceedings, the International Conference of 
South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, 
ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university, Nakornnayok, 
Thailand. 10-12 June 2011. 
 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  
 2.1 Silalertdetkul, S.  Cross validation of body density equations in Thai male age 
between 16-22 years.  Sports psychology and nutrition: The secret to win. The Sports Science 

Society of Thailand. 7-8 September 2000. 
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 2.2 Silalertdetkul, S., Stokes, K., Thompson, D.  A single bout of moderate intensity 
exercise increase free-living physical activity energy expenditure over the following three days in 
sedentary males. Accepted for communication at the 13th ECSS Congress, Estoril,Poturgal. 9-12 
July 2008. 
 2.3 Silalertdetkul, S.  Effect of acute exercise on energy intake and energy balance 
hormones. Invited speaker for communication at the International Conference of South East 
Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU – 
PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university, Nakornnayok, Thailand. 10-
12 June 2011. 
 2.4 Poonyawee Warasettakanonta, Supaporn Silalertdetkul, Apanchanit Siripatt. Effect of 
Hula-hoop Exercise on Waist and Hip Circumference in Females, in Proceedings, the 
International Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport 
Science and Health, ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot 
university, Nakornnayok, Thailand. 10-12 June 2011 
 2.5 Supaporn Silalertdetkul. The relationship between energy balance hormones and 
body composition. Accepted for oral presentation at The 3rd International conference on Sport 
and Exercise Science. The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand. 7-10 February 2012. 
 
3.  บทความวิชาการ 
 3.1 สภุาภรณ์ ศลิาเลิศเดชกลุ. การนวดทางการกีฬา การกีฬาแหง่ประเทศไทย เมษายน 2547. 
 
4.  หนังสือ ต ารา 
      
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

a. Cross validation of body density equations in Thai male age between 16-22 years.  
Sport Authority of Thailand, 1998. 

b. Effect of acute exercise on energy intake, physical activity energy expenditure and 
energy balance hormones in sedentary and active malses. Thai government and University of 
Bath, 2005-2009. 

c. Effects of sleep in a normobaric moderate hypoxic on erythropoietin , red blood cell,  
and hemoglobin concentrations.Faculty of physical education,2010. 
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6.2.The effect of food restriction on the level of Peptide YY (PYY) in active and sedentary 
group. Faculty of physical education, 2012. 
 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี Human Anatomy and Physiology 1, 2 
Exercise and Sport Physiology   
Exercise and Sport Physiology Laboratory  
Exercise Physiology 1 
Sport Rehabilitation 
Anatomy and Physiology 

บัณฑติศึกษา Human Physiology,  Applied sport physiology,   
Applied Human Anatomy for Exercise 
Cardiovascular response to exercise and sport  
Independent Study in Sport Science and Heath 
Advanced Exercise Physiology  
Neuromuscular and metabolic response to exercise and sport  
Research design and Advanced statistical analysis 
Seminar in Sport Science and Health 
Seminar in Exercise and Sport Physiology 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที่ รายวิชา 
1 Advance Physiology of Sport and Exercise 

2 Seminar on Trend and Issues in Physiology of Sport and Exercise 

3 Physiology of Sport and Exercise 
4 Laboratory in Physiology of Sport and Exercise 
5 Energy Response and Adaptation to Sport and Exercise 
6 Biochemistry of Sport and Exercise 
7 Physiology of Exercise for Physical Activity 
8 Immune Response in Sport and Exercise 
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9 Neuromuscular Response and Adaptation to Sport and Exercise 
10 Cardiopulmonary Response and Adaptation to Sport and Exercise 
11 Hormonal Response and Adaptation to Sport and Exercise 

ล าดับที่ รายวิชา 
12 Independent Study in Physiology of Sport and Exercise 
13 Seminar in Sport and Exercise Science 
14 Cardiopulmonary and Metabolism Response to Exercise 
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ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวอาพรรณชนิต  ศริิแพทย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เบอร์ตดิต่อ 02-6495000 ตอ่ 2549 
E-mail apanchanits@swu.ac.th 
สาขาที่เช่ียวชาญ จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงักาย 
 
ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์การออก

ก าลงักายและการกีฬา 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลยับรูพา 

2551 

ปริญญาโท ค.ม. สาขาวิชาเอกพลศกึษา คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2543 

ปริญญาตรี ค.บ. เกียรตนิิยมอนัดบั 2  สาขา
การสอนเฉพาะ วิชาเอกพลศกึษา 

คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2539 

  
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ 

1.1. วิภาวดี  ลีม้ิ่งสวสัดิ์ ดรุณวรรณ  จกัรพนัธุ์ อไุรวรรณ  ขมวฒันา  เบญจพล  เบญจพลการ และ อา
พรรณชนิต ศิริแพทย์. (2550). พฤติกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, 8(2). 

1.2. อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์  นฤพนธ์ วงศ์จตรุภัทร  และนพวรรณ เปียซ่ือ. (2551).  การพฒันา
แบบทดสอบระดบัอารมณ์ของนกักีฬาไทย.  วารสารวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา, 5(2) 
หน้า 13-30.  
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1.3. Suksom, D., Siripatt, A., Lapo, P., Patumraj, S. (2011). Effects of Two Modes of Exercise 
on Physical Fitness and Endothelial Function in the Elderly: Exercise with a Flexible Stick versus 
Tai Chi. J Med Assoc Thai, 94(1), pp. 123-132. 
 
 
 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

2.1 DEVELOPMENT  OF  THE  THAI  ATHLETE  MOOD  SCALE. Oral presentation in 2007 
SEA Games & ASEAN Para Games Scientific Congress 5th Bangkok ASPASP International 
Congress on Sport Psychology (1st  -4th  December 2007)  

2.2 Poonyawee Warasettakanonta, Supaporn Silalertdetkul and Apanchanit Siripatt.  Effect of 
Hula-hoop Exercise on Waist and Hip Circumference in Females, in Proceedings, the 
International Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport 
Science and Health, ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot 
university, Nakornnayok, Thailand. 10-12 June 2011 

2.3 Expectation and Learning Satisfaction affects to Exercise Behavior. Poster presentation 
in the 3rd International Conference on Sport and Exercise Science. (7th - 10th  2012).   

 
3.  บทความวิชาการ 

3.1 อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2551). คุณค่าของการชิงชัยใน “ปักก่ิงเกมส์” จิตวิทยาการกีฬาใน
โอลิมปิกเกมส์. ใน อุดร รัตนภักดิ์ และคณะ (บรรณาธิการ), ปรากฏการณ์เหนือการแข่งขันกีฬาใน 
“โอลิมปิกปักก่ิง 2  8” (หน้า 193-198). กาญจนบุรี: สหายพัฒนาการพิมพ์. (ทุนส านักงานกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)) 

3.2 อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2551). จิตวิทยาการกีฬาในโอลิมปิกเกมส์. ใน อดุร รัตนภกัดิ์ และคณะ 
(บรรณาธิการ), ปรากฎการณ์เหนือการแข่งขนักีฬาใน “โอลิมปิกปักก่ิง 2  8” (หน้า 357-365). กาญจนบรีุ: 
สหายพฒันาการพิมพ์. (ทนุส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)) 

3.3 อาพรรณชนิต  ศริิแพทย์. (2551). ควนัหลงพิธีเปิด-ปิด โอลิมปิกปักก่ิงเกมส์. ใน อดุร รัตนภกัดิ์ และ
คณะ (บรรณาธิการ), ปรากฏการณ์เหนือการแข่งขันกีฬาใน “โอลิมปิกปักก่ิง 2  8” (หน้า 367-371). 
กาญจนบรีุ: สหายพฒันาการพิมพ์. (ทนุส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)) 
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4.  หนังสือ ต ารา 
4.1 ดรุณวรรณ  สขุสม และอาพรรณชนิต  ศริิแพทย์. (2552). ไขปัญหาค าถามยอดฮติ เก่ียวกับการ

ออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
138 หน้า. (ทนุส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.)) 

4.2 สืบสาย บญุวีรบตุร นฤพนธ์ วงศ์จตรุภทัร อาพรรณชนิต ศริิแพทย์ และฉตัรกมล สิงห์น้อย. (2552). 
จิตวิทยาการกีฬา. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาการกีฬา 851384 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลยับรูพา ชลบรีุ: เอกสารอดัส าเนา. 
5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

5.1 อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์.  (2542). การวิเคราะห์เน้ือหาข่าวสารทางการกีฬาในหนังสือพิมพ์
รายวันท่ีเก่ียวข้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2540-2544).  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพมหานคร.  

5.2 ดรุณวรรณ  จกัรพนัธุ์ และอาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2546). การประเมินข้ันตอนและวิธีการฝึก
ปฏิบัตงิานทางเวชศาสตร์การกีฬา.  กรุงเทพมหานคร: เอกสารอดัส าเนา. (ทนุส านกัวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 

3. ดรุณวรรณ  จกัรพนัธุ์ และอาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2547). การศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของนักกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 33 ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล.  กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดส าเนา. (ทุนส านักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)  

4. ดรุณวรรณ  จกัรพนัธุ์ และอาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2550).  การออกก าลังกายด้วยไม้ยืดหยุ่น 
รูปแบบการออกก าลังกายทางเลือกส าหรับคนไทย. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอัดส าเนา. (ทุน
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.))  

5. วิภาวดี  ลีม้ิ่งสวสัดิ์, ดรุณวรรณ  จกัรพนัธุ์ อุไรวรรณ  ขมวฒันา  เบญจพล  เบญจพลการ และอา
พรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2550). พฤติกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เอกสารอดัส าเนา. (ทนุส านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.)) 

6. อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์. (2550).  การพัฒนาแบบทดสอบระดับอารมณ์ของนักกีฬาไทย.  
ดษุฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและการกีฬา บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, ชลบรีุ. 

7. ดรุณวรรณ  จกัรพนัธุ์ ,  ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์,  วิชิต  คนึงสขุเกษม  และอาพรรณชนิต  ศิริแพทย์.  
(2552).  สมรรถภาพทางกายเก่ียวกับสุขภาพ ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
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ต ารวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร: เอกสารอดัส าเนา. (ทนุส านกัวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)   

8. อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์.  (2554).  พฤติกรรมการออกก าลังกาย สุขภาวะ ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของนิสิตท่ีเรียนวิชาการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ.  ชลบุรี: เอกสารอัด
ส าเนา. (ทนุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา) 

 
 
 

ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี Social Dance 
Sword & Pole   
Sports Skill Analysis I 
Motor Learning & Performance   
Sport Psychology   
Olympism 

บัณฑติศึกษา Biopsychology of Exercise and Sport 
Psychological Skill Training in Exercise and Sport,  
Research Methodology and Statistical Analysis in Health Science  
Seminar in Sport Science and Health 1  
Motivation and Adherence in Exercise and Sport 
Seminar on Trends & Issues in Exercise Science 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
ล าดับที่ รายวิชา 

1 Research Methodology in Sport and Exercise Science 
2 Lifespan Motor Learning and Motor Development 
3 Current Issues in Sport and Exercise Psychology 
4 Sport and Exercise Psychology Consulting Services 
5 Sport and Exercise Psychology Service 
6 Seminar in Applied Sport and Exercise Psychology 
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7 Seminar in Sport and Exercise Science 
8 Motivation in Sport and Exercise 
9 Applied Sport and Exercise Psychology 

 
 
 

 
 
 
 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ช่ือ – นามสกุล นางสาวประภาพิมนต์ ปริวตัิ 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

อาจารย์ 

สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เบอร์ตดิต่อ 02-6495000 ตอ่ 2549, 081-8601344 
E-mail praphatookta@hotmail.com 
สาขาที่เช่ียวชาญ ด้านสรีรวิทยาการท างานของระบบของร่างกายท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาสมดลุน า้และ

เกลือแร่ในร่างกาย เช่น ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ และ ระบบย่อยอาหาร ผลของสาร
ตา่งๆตอ่การดดูซึม การขนส่งของเหลว น า้และเกลือแร่ในร่างกายต่อการออกก าลงั
กายและภาวะผิดปกตใินร่างกายอ่ืนๆ เชน่ โรคเบาหวาน 

  
ประวัตกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบการศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สรีรวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
2551 

ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบ าบดั) 
เกียรตินิยมอนัดบั 2   

คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2545 

  
ผลงานทางวิชาการ 
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1.  บทความวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
     Pariwat P, Homvisasevongsa S, Muanprasat C, Chatsudthipong V. A natural plant-
derived dihydroisosteviol prevents cholera toxin-induced intestinal fluid secretion.  J Pharmacol 

Exp Ther. 2008 Feb; 324(2):798-805.  
 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

 Experimental Biology 2008. (Poster presentation), San Diego, USA (4th-10th April 2008)  
งานประชมุวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกครัง้ท่ี 3 ท่ีพทัยา เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 

(Oral presentation) 
 
 

3.  บทความวิชาการ 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
4.  หนังสือ ต ารา 
     ………………………………………………………………………………………………….. 
5.  งานวิจัย / ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

5.1 Pariwat, P., Homvisasevongsa, S., Muanprasat, C., and Chatsudthipong, V.  (2008).  
A natural plant-derived dihydroisosteviol prevents cholera toxin-induced intestinal fluid secretion.  
J Pharmacol Exp Ther, 324(2): 798-805. 

5.2 Jedsada Triphoem, Thanomsak Sanakom, Prapapimon Pariwat. The effect of cold 
treatment on recovery of Thai amateur boxers, in Proceedings, the International Conference of 
South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, 
ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university, 
Nakhonnayok,Thailand. 
 
ภาระงานสอนท่ีมีอยู่เดมิ  

ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี Human Anatomy and Physiology  

Sport Injury 
Anatomy and Physiology I, II 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=pariwat
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=pariwat
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Homvisasevongsa%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Muanprasat%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chatsudthipong%20V%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Pharmacol%20Exp%20Ther.');
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Basic Human Anatomy and Physiology  
Anatomy and Physiology for health education 
Exercise Physiology I, II 

บัณฑติศึกษา Seminar on Trends and Issues in Exercise and Sport Physiology 
Seminar on Trends and Issues in Exercise science 
Seminar in Exercise and Sport Physiology 
Human Physiology 
Apply Human Anatomy for Exercise 
Advanced Sport Nutrition 
Sport Medicine 
Neuromuscular and Metabolic Response to exercise and Sport 
Nutrition Biochemistry for Exercise and Sport Training 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

ล าดับที่ รายวิชา 
1 Physiology of Sport and Exercise 

2 Neuromuscular Response and Adaptation to Sport and Exercise 

3 Cardiopulmonary Response and Adaptation to Sport and Exercise 
4 Drugs and Doping in Sport 
5 Nutrition and Energy Balance 
6 Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Nutrition 
7 Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Physiology 
8 Molecular Bioscience 
9 Advanced Sport and Exercise Nutrition 
10 Immune Response in Sport and Exercise 
11 Environmental Exercise Physiology 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ช่ือหลักสูตรเดมิ หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ  
                     (หลกัสตูร พ.ศ. 2552) 
ช่ือหลักสูตรปรับปรุง หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 

(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555) เร่ิมเปิดรับนิสิตในภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษาท่ี 2555 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 1. ปรับช่ือสาขา ตดัสาขาวิชาการสง่เสริมสขุภาพออกจากหลกัสตูร 

2. เพ่ือปรับปรุงรายวิชา เนือ้หาให้ทนัสมยัและเน้นเนือ้หาเฉพาะสาขาวิชาเพิ่มมากขึน้ 
3. ปรับปรุงตามมาตรฐานคณุวฒุิวิชาชีพและวาระการปรับปรุงหลกัสตูรของ สกอ. 
4. ปรับกระบวนการพฒันานิสิตเพิ่มศกัยภาพทางวิชาการและวิชาชีพสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
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1. หมวดวิชาแกน 7 หนว่ยกิต 4 หนว่ยกิต 
2. หมวดวิชาบงัคบั 6 หนว่ยกิต 9 หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือก 6 หนว่ยกิต 6 หนว่ยกิต 

4. ปริญญานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 36 หนว่ยกิต 

หนว่ยกิตรวม 55 หนว่ยกิต 55 หนว่ยกิต 

 
รายละเอียดการปรับปรุง  
 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

1. ช่ือหลกัสตูร  
หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สขุภาพ 
Doctor of Philosophy Program in 
Sport Science and Health 

1. ช่ือหลกัสตูร  
ภาษาไทย: หลกัสตูรปรัชญาดษุฎี
บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 
ภาษาองักฤษ: Doctor of Philosophy 
Program in Sport and Exercise 
Science 
 
 

 ศาสตร์ทางด้านสขุภาพ แยก
ออกเป็น การสง่เสริมสขุภาพ และ
สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุวฒุิ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงักาย 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

2. ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็: ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ) 
ช่ือยอ่: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา
และสขุภาพ) 

2. ช่ือปริญญาภาษาไทย 
ช่ือเตม็: ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 
(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักาย) 
ช่ือยอ่: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลงักาย) 

 

3. ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ 
ช่ือเตม็: Doctor of Philosophy 
(Sport Science and Health)  
ช่ือยอ่: Ph.D. (Sport Science and 
Health) 

3. ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ 
ช่ือเตม็: Doctor of Philosophy 
(Sport and Exercise Science) 
ช่ือยอ่: Ph.D. (Sport and Exercise 
Science) 

 

4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 3 
ทา่น 
  4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี ่สภุา

4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 3 
ทา่น 
  4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สบืสาย 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้า 3 
โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
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ภรณ์ 
  4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ หุน่
นิรันดร์ 
  4.3 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตกรณ์ 
ประทมุวงษ์ 

บญุวีรบตุร 
  4.2 ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 
  4.3 ดร.สภุาภรณ์  ศิลาเลศิเดชกลุ 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 เป็น
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2552 ด้วยจนกวา่
นิสติคนสดุท้ายใน หลกัสตูร พ.ศ.
2552 จะจบการศกึษา 

5. อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 5 ทา่น 
  5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สาลี ่สภุา
ภรณ์ 
  5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พรสขุ หุน่
นิรันดร์ 
  5.3 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตกรณ์ 
ประทมุวงษ์ 
  5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล 
ตอ่น ี
  5.5 อาจารย์ ดร.ถนอมศกัดิ์ เสนาค า 

5. อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 5 ทา่น 
  5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สบืสาย  
บญุวีรบตุร 
  5.2 ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ 
  5.3 ดร.สภุาภรณ์  ศิลาเลศิเดชกลุ 
  5.4 ดร.อาพรรณชนิต  ศิริแพทย์ 
  5.5 ดร.ประภาพิมนต์  ปริวตั ิ

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้า 30  
โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็น
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรพ.ศ. 2552 
ด้วยจนกวา่นิสติคนสดุท้ายใน
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2552 จะจบ
การศกึษา 

6. ปรัชญาของหลกัสตูร 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพสร้าง
เสริมการกีฬา การออกก าลงักาย และ
สขุภาพ   
 

6. ปรัชญาของหลกัสตูร 
พฒันาคน พฒันาวชิาชีพ ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักาย สูส่งัคมอยา่งมจีริยธรรม 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้า 6 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

7. วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
  7.1 มีความรู้ความสามารถในการ
วิจยัและพฒันาองค์ความรู้ใหมท่าง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพด้วย
หลกัของคณุธรรมและจริยธรรม 
  7.2 มีความสามารถประยกุต์ความรู้
และใช้เทคโนโลยีในการพฒันากีฬา
เพื่อความเป็นเลศิ การออกก าลงักาย 
และสขุภาพ 
  7.3 มีคณุธรรม และจริยธรรม ซึง่
สง่ผลตอ่การท างานในวชิาชีพ 

7. วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
  7.1 มีความรู้ในศาสตร์แตล่ะกลุม่
วิชาอยา่งลกึซึง้ มีความสามารถใน
การค้นคว้างานวิจยัและพฒันาองค์
ความรู้ใหม ่และเป็นผู้น าทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักายตามหลกัจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
  7.2 สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
และประยกุต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในการพฒันากีฬาเพื่อ
ความเป็นเลศิ และการออกก าลงักาย
เพื่อสขุภาพได้ 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้า 6 และ
หน้า 7 
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  7.3 มีคณุธรรม และจริยธรรม ใน
วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 
  7.4 มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ใน
งานวจิยัทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 

8. คณุสมบตัิของผู้เข้าศกึษา 
  ผู้สมคัรเข้าศกึษาต้องมีคณุสมบตัิ
ทัว่ไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา และมคีณุสมบตัเิฉพาะ
ตามทีค่ณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
ก าหนด ดงันี ้  
ก. ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
  1. เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ในสาขาวชิาสขุศกึษา พล
ศกึษา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ และ/หรือ สาขาที่
เก่ียวข้องอื่นๆ ในกรณีที่ส าเร็จ
การศกึษาจากตา่งประเทศ จะต้องเป็น
มหาวิทยาลยัที่ ก.พ. รับรอง หรือได้รับ 

8. คณุสมบตัิของผู้เข้าศกึษา 
  8.1 เป็นผู้มีคณุสมบตัเิป็นไปตาม
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ วา่ด้วยการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 หมวด 3 
การรับเข้าเป็นนิสติ ข้อ 17 และข้อ 18  
(ภาคผนวก ค) 
  8.2 เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลงักาย และ/
หรือ สาขาที่เก่ียวข้องอื่นๆ  ในกรณีที่
ส าเร็จการศกึษาจากตา่งประเทศ 
จะต้องเป็นมหาวิทยาลยัที่ ก.พ. 
รับรอง หรือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ฯ 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้า 9 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูรฯ  
  2. คณุสมบตัิอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสทิธ์ิ
สมคัรเข้าศกึษาได้ข. ผู้ส าเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาโท 
  1. เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาโทในสาขาวิชาสขุศกึษา พล
ศกึษา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ และ/หรือสาขาที่
เก่ียวข้องอื่นๆ ในกรณีที่ส าเร็จ
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การศกึษาจากตา่งประเทศ จะต้องเป็น
มหาวิทยาลยัที่ ก.พ. รับรอง หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูรฯ 
  2.  คณุสมบตัิอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสทิธ์ิ
สมคัรเข้าศกึษาได้ 
9. โครงสร้างหลกัสตูร 
ปร.ด. (รับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี) จ านวนหนว่ยกิตรวมต
ลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 89 หนว่ย
กิต   

9. โครงสร้างหลกัสตูร 
ปร.ด. (รับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี) ยกเลกิ   

ไมเ่ป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
และสงัคม 

10. โครงสร้างหลกัสตูร 
ปร.ด. (รับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาโท) จ านวนหนว่ยกิตรวม 
ตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 55 หนว่ย
กิต  ดงัตอ่ไปนี ้
  รายวิชา  19 หน่วยกิต 
    -หมวดวชิาแกน             7 หน่วยกิต 
    -หมวดวชิาเอก              6 หนว่ยกิต 
    -หมวดวชิาเลอืก            6 หนว่ยกิต 
  ปริญญานิพนธ์   36 หน่วยกติ 

10. โครงสร้างหลกัสตูร 
ปร.ด. (รับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญาโท) จ านวนหนว่ยกิตรวม 
ตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 55 หนว่ย
กิต  ดงัตอ่ไปนี ้
  รายวิชา    19 หน่วยกติ 
    -หมวดวชิาแกน        4 หนว่ยกิต 
    -หมวดวชิาบงัคบั      9 หนว่ยกิต 
    -หมวดวชิาเลอืก       6 หนว่ยกิต 
  ปริญญานิพนธ์   36 หน่วยกติ 

ดรูายละเอยีดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้า 12 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

11.  หมวดวิชาแกน 
พลบ 701 การออกแบบวจิยัและการ
วิเคราะห์ทางสถิติขัน้สงู 3(3-0-6) 
PEG 701 Research Design and 
Advanced Statistical Analysis 
พลบ 704  เวชศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 704  Sport Medicine 
พลบ 705  สมัมนาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสขุภาพ 2   1(1-0-2) 
PEG 705 Seminar in Sport Science 

11.  หมวดวิชาแกน 
พลบ 701 การออกแบบวจิยัและการ
วิเคราะห์ทางสถิติขัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG 701 Research Design and 
Advanced Statistical Analysis 
พลบ 702 สมัมนาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกก าลงักาย 1(0-2-1) 
PEG  702  Seminar in Sport and 
Exercise Science 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  
ในหน้า 13 ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ 701 และ พลบ 702 ในหน้า 
22 
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and Health  2 
12. หมวดวชิาเอก มี  7 วชิาเอก ดงันี ้
  - จิตวิทยาการออกก าลงักายและ
กีฬา  (Exercise and Sport 
Psychology)  
  - สรีรวิทยาการออกก าลงักายและ
กีฬา (Exercise and Sport 
Physiology) 
  - วิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา (Sport 
Coaching Science)  
  - วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 
(Exercise Science)  
  - เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport 
Technology)  
  - การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและ
สขุภาวะ (Physical Activity and 
Wellness  Promotion)  
  - การจดัการสร้างเสริมสขุภาพ 
(Health Promotion Management) 

12. หมวดวชิาบงัคบั มี  4 กลุม่วชิา 
ดงันี ้
  - จิตวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลงักาย (Sport and Exercise 
Psychology)  
  - สรีรวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลงักาย (Sport and Exercise 
Physiology) 
  - เทคโนโลยีทางการกีฬา (Sport 
Technology) 
  - วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย 
(Exercise Science)  
 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  
หน้า 13 

13. วิชาเอกจิตวิทยาการออกก าลงั
กายและกีฬา (Exercise and Sport 
Psychology)  
  *  (รับจากผู้ส าเร็จปริญญาตรี) เรียน
รายวชิาไมน้่อยกวา่ 21 หนว่ยกิต   

13. กลุม่วิชา จิตวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย (Sport and 
Exercise Psychology) 9 หนว่ยกิต 
พลบ 637 จิตวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักายขัน้สงู  3(3-0-6) 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ.2555 หน้า 13
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ 637 พลบ 731 และพลบ 735  
ในหน้า 22 และหน้า23 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

** (รับจากผู้ส าเร็จปริญญาโท) เรียน
รายวชิาไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
พลบ 531 แรงจงูใจและการยดึมัน่ใน
การออกก าลงักายและกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 531 Motivation and 
Adherence in Exercise and Sport 
พลบ 532 การจดัการกบัความเครียด
และความวติกกงัวลในการออกก าลงั
กายและกีฬา 3(3-0-6) 

PEG  637 Advanced Sport and 
Exercise Psychology 

พลบ 731 หลกัและเทคนิคการให้
ค าปรึกษาขัน้สงูด้านจิตวิทยาการกีฬา
และการออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 731 Advanced Counseling 
Principles and Techniques in 
Sport and Exercise Psychology 
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PEG 532  Stress and Anxiety 
Management in Exercise and 
Sport Psychology 
พลบ 533 การวดัและการประเมนิผล
ทางจิตวิทยาการออกก าลงักายและ
กีฬา 3(3-0-6) 
PEG 533 Assessment and 
Evaluation in Exercise and Sport 
Psychology  
พลบ 631 ชีวจิตวิทยาทางการออก
ก าลงักายและกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 631 Biopsychology of 
Exercise and Sport 
พลบ 632 การฝึกทกัษะทางจิตวทิยา
การออกก าลงักายและกีฬา 3(2-2-5) 
PEG 632 Psychological Skill 
Training in Exercise and Sport 
พลบ 731 สมัมนาทางจิตวิทยาการ
ออกก าลงักายและกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 731 Seminar in Exercise and 
Sport Psychology 
พลบ 732 สมัมนาแนวโน้มและ
ประเด็นทางจิตวิทยาการออกก าลงั
กายและกีฬา 3(3-0-6) 
 
 

พลบ 735 สมัมนาแนวโน้มและ
ประเด็นทางจิตวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 735 Seminar Trend and Issue 
in Sport and Exercise Psychology 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

PEG 732 Seminar on Trends and 
Issues in Exercise and Sport 
Psychology 

  

14. วิชาเอกสรีรวิทยาการออกก าลงั
กายและกีฬา (Exercise and Sport 
Physiology) 
พลบ 541 สรีรวิทยาการกีฬาประยกุต์ 

14. กลุม่วชิา สรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย (Sport and 
Exercise Physiology) 9 หนว่ยกิ
ตพลบ 741 สรีรวิทยาการออกก าลงั

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน้า 13   และ
หน้า14 
ค าอธิบายรายวชิา  
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3(3-0-6) 
PEG 541  Applied Sports 
Physiology 
พลบ 542 ชีวเคมีโภชนาการส าหรับ
การออกก าลงักายและกีฬา 3(2-2-5) 
PEG 542 Nutrition Biochemistry for 
Exercise and Sport Training 
พลบ 641 การตอบสนองของประสาท
กล้ามเนือ้และการเผาผลาญพลงังานตอ่
การออกก าลงักายและกีฬา3(2-2-5) 
PEG 641  Neuromuscular and 
Metabolic Response to Exercise 
and Sport  
พลบ 642 การตอบสนองของระบบ
หวัใจและปอดตอ่การออกก าลงักาย
และกีฬา 3(2-2-5) 
PEG 642 Cardiopulmonary 
Responses to Exercise and Sport  
พลบ 643 การท างานของประสาทและ
ฮอร์โมนในการควบคมุการออกก าลงั
กาย 3(3-0-6) 
PEG 643 Neural and Hormonal 
Control of Exercise  
พลบ 741 สมัมนาทางสรีรวิทยาการ
ออกก าลงักายและกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 741 Seminar in Exercise and 
Sport Physiology 

กายและการกีฬาขัน้สงู 3(2-2-5) 
PEG 741 Advance Physiology of 
Sport and Exercise 
พลบ 742 วิทยาศาสตร์ชีวโมเลกลุ
ทางการกีฬาและการออกก าลงักาย  
3(2-2-5) 
PEG 742 Molecular Bioscience in 
Sport and Exercise 
พลบ 745 สมัมนาแนวโน้มและ
ประเด็นทางสรีรวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 745 Seminar Trend and Issue 
in Sport and Exercise Physiology 

พลบ 741 พลบ 742 และพลบ 745  
ในหน้า 23 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

พลบ 742 สมัมนาแนวโน้มและ
ประเด็นทางสรีรวิทยาการออกก าลงั
กายและกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 742 Seminar on Trends and 
Issues in Exercise and Sport 
Physiology 
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15. วิชาเอกเทคโนโลยีทางการกีฬา 
(Sport Technology) 
พลบ 561 อปุกรณ์รับรู้ทางชีว
การแพทย์ 3(3-0-6) 
PEG 561 Biomedical Sensors 
พลบ 562 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบ
ทางการกีฬา  3(2-2-5)  
PEG 562 Information Technology 
and Computer Aided Design in 
Sport 
พลบ 563 วิศวกรรมกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 563 Sport Engineering                        
พลบ 661 ชีวกลศาสตร์และการ
วิเคราะห์การเคลือ่นไหวในการกีฬา  
3(3-0-6) 
PEG 661 Biomechanics and 
Motion Analysis in Sport 
พลบ 662 การประมวลสญัญาณและ
ภาพ  3(3-0-6) 
PEG 662 Signal and Image 
Processing 
พลบ 761 สมัมนาทางเทคโนโลยี
ทางการกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 761 Seminar in Sport 
Technology 
 
 

15. กลุม่วิชา เทคโนโลยีทางการกีฬา 
(Sport Technology) 9 หนว่ยกิต 
พลบ 761 ชีวกลศาสตร์และการ
วิเคราะห์การเคลือ่นไหวในการกีฬาขัน้
สงู  3(2-2-5) 
PEG 761 Advance Biomechanics 
and Motion Analysis in Sport 
พลบ 762 คอมพวิเตอร์วิชัน่ส าหรับ
เทคโนโลยีทางการกีฬา  3(2-2-5) 
PEG 762 Computer Vision for 
Sport Technology 
พลบ 765 สมัมนาแนวโน้มและ
ประเด็นทางเทคโนโลยีทางการกีฬา  
3(2-2-5) 
PEG 765 Seminar Trend and Issue 
in Sport Technology 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน้า 14 
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ 761  พลบ 762 และ พลบ 
765ในหน้า 23  และหน้า 24 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

พลบ 762 สมัมนาแนวโน้มและ
ประเด็นทางเทคโนโลยีทางการกีฬา  
3(3-0-6) 
PEG 762 Seminar on Trends and 
Issues in Sport Technology 
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16. วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย 
(Exercise Science 
)พลบ 531 แรงจงูใจและการยดึมัน่ใน
การออกก าลงักายและกีฬา 3(3-0-6) 
PEG 531 Exercise and Sport 
Motivation and Adherence 
พลบ 551 สรีรวิทยาการออกก าลงักาย
ขัน้สงู3(3-0-6) 
PEG 551 Advanced Exercise 
Physiology พลบ 554 สรีรวิทยา
ประยกุต์ของการฝึกด้วยแรงต้าน 3(2-2-5) 
PEG 554 Applied Physiology of 
Resistance Training 
พลบ 653 การทดสอบและการ
ก าหนดการออกก าลงักาย 3(2-2-5) 
PEG 653 Exercise Testing and 
Prescription 
พลบ 654 โภชนาการและการจดัการ
น า้หนกัร่างกาย  3(2-2-5) 
PEG 654 Nutrition and Body 
Weight Management 
พลบ 753 สมัมนาทางวิทยาศาสตร์
การออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG 753 Seminar in Health 
Promotion Management 
พลบ 754 สมัมนาแนวโน้มและ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย  3(3-0-6) 

16. กลุม่วชิา วิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย 
(Exercise Science) 9  หนว่ยกิต 
พลบ 771 การประเมินและการ
ก าหนดการออกก าลงักาย 3(1-4-4) 
PEG 771 Evaluation and 
Prescription in Exercise Science 
พลบ 772 สรีรวิทยาการออกก าลงักาย
ประยกุต์ 3(2-2-5)  
PEG 772  Applied Exercise  
Physiology  
พลบ 775 สมัมนาแนวโน้มและ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์การออก
ก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 775 Seminar Trend and Issue 
in Exercise Science 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน้า 14 
ค าอธิบายรายวชิา 
พลบ 771  พลบ 772 และ พลบ 
775 ในหน้า 24 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

PEG 754 Seminar on Trends and 
Issues in Exercise Science 

  

17. หมวดวชิาเลอืก 
พลบ 534 กระบวนการทางจิต

17. หมวดวชิาเลอืก 
กลุม่วิชาจิตวิทยาการกีฬาและการ

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ในหน้า 14 – 
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สรีรวิทยา 3(3-0-6) 
PEG 534 Psycho-Physiological 
Process 
พลบ 543 โภชนาการกีฬาขัน้สงู  3(2-2-5) 
PEG 543 Advanced Sport Nutrition  
พลบ 544 ยาและสารกระตุ้นทางการ
กีฬา  3(3-0-6)  
PEG 544 Drugs and Doping in 
Sport 
พลบ 545 เทคโนโลยีปฏิบตัิการด้าน
วิทยาศาสตร์การออกก าลงักายและ
กีฬา 3(2-2-5) 
PEG 545 Laboratory Technology 
in Exercise and Sport Science  
พลบ 555 อภิบาลนกักีฬา  3(3-0-6) 
PEG 555 Athletic Training  
พลบ 564 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ
เทคโนโลยีทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 564 Artificial Intelligence for 
Sport Technology  
พลบ 565 การออกแบบระบบฝังตวั  
3(3-0-6) 
PEG 565 Embedded System 
Design 
พลบ 573 สขุภาวะในสถาน
ประกอบการ  3(3-0-6)  
PEG 573 Wellness in the 
Workplace 
พลบ 584 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ  
3(3-0-6) 

ออกก าลงักาย 
พลบ 631 จิตวิทยาสงัคมกบัการกีฬา
และการออกก าลงักาย  3(3-0-6)  
PEG 631 Social Psychology in 
Sport and Exercise  
พลบ 633 แรงจงูใจในการเลน่กีฬา
และการออกก าลงักาย  3(3-0-6) 
PEG 633 Motivation in Sport and 
Exercise 
พลบ 732 การศกึษาอิสระทาง
จิตวิทยาการกีฬาและการออกก าลงั
กาย  3(0-6-12)  
PEG 732 Independent Study of 
Sport and Exercise Psychology 
พลบ 733 การบริการให้ค าปรึกษา
ด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออก
ก าลงักาย  2(0-4-2)  
PEG 733 Sport and Exercise 
Psychology Service 
พลบ 734 สมัมนาจิตวิทยาการกีฬาและ
การออกก าลงักายประยกุต์  3(2-2-5) 
PEG 734 Seminar in Applied Sport 
and Exercise Psychology 
พลบ 736 จิตสรีรวิทยาทางการกีฬา
และการออกก าลงักาย 3(3-0-6) 
PEG 736 Psychophysiology of 
Sport and Exercise 
 
 

หน้า 16 
ค าอธิบายรายวชิา  
พลบ 631  พลบ 633 พลบ 641  
พลบ 642 พลบ 662 พลบ 671  
พลบ 672 พลบ 676 พลบ 706  
พลบ 732 พลบ 733 พลบ 734 
พลบ 736 พลบ 743 พลบ 744  
พลบ 746 พลบ 747 พลบ 763 
พลบ 764 พลบ 770 พลบ 773  
พลบ 774 และ พลบ 775 
ในหน้า 25 - หน้า 29 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

PEG 584 Public Health  
Economics 
พลบ 585 การป้องกนัการบาดเจ็บและ

กลุม่วิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 
พลบ 641 ปฎิบตัิการสรีรวิทยาการ
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การจดัการความปลอดภยั 3(3-0-6) 
PEG 585 Injury Prevention and 
Safety Management 
พลบ 602 วจิยัเชิงคณุภาพทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ  
3(3-0-6)  
PEG 602 Qualitative Research in 
Sport Science and Health  
พลบ 633 ให้การปรึกษาทางการออก
ก าลงักายและกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 633 Exercise and Sport 
Counseling 
พลบ 634 ปัจจยัทางสงัคมกบัการออก
ก าลงักายและกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 634 Social Factors in 
Exercise and Sport 
พลบ 644 คลืน่ไฟฟ้าหวัใจกบัการออก
ก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 644 Electrocardiography of 
Exercise 
พลบ 663 การยศาสตร์การกีฬา  3(3-
0-6) 
PEG 663 Sport Ergonomic 
พลบ 664 กฎหมาย วิศวกรรมและ
จรรยาบรรณ 3(3-0-6) 
PEG 664 Law Engineering and 
Ethics 
พลบ 665 วสัดแุละการออกแบบ
ส าหรับเทคโนโลยีทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 665 Materials and Design for 
Sport Technology 

กีฬาและการออกก าลงักาย  3(1-4-
4)PEG 641 Laboratory in 
Physiology of Sport and Exercise  
พลบ 642 คลืน่ไฟฟ้าหวัใจกบัการออก
ก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 642 Electrocardiography of 
Exercise 
พลบ 743 โภชนาการการกีฬาและการ
ออกก าลงักายขัน้สงู  3(2-2-5) 
PEG 743 Advanced Sport and 
Exercise Nutrition 
พลบ 744 การตอบสนองทางระบบ
ภมูิคุ้มกนัตอ่การกีฬาและการออก
ก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 744 Immune Response in 
Sport and Exercise  
พลบ 746 สรีรวิทยาการออกก าลงักาย
ทางคลนิิกส าหรับบคุคลพิเศษ  3(2-2-5) 
PEG 746 Clinical Exercise 
Physiology for Special Populations 
พลบ 747 สภาพแวดล้อมกบัสรีรวิทยา
การออกก าลงักาย  1(1-0-2) 
PEG 747 Environmental Exercise 
Physiology 
 
กลุม่วิชาเทคโนโลยีทางการกีฬา 
พลบ 662 การประมวลสญัญาณและ
ภาพทางการกีฬา  3(2-2-5) 
PEG 662 Signal and Image 
Processing in Sports 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

พลบ 683 การจดัการระบบสขุภาพ 
3(3-0-6) 

พลบ 763 การสือ่สารทางไกลในกีฬา  
3(3-0-6) PEG 763 
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PEG 683 Health Systems 
Management 
พลบ 684 ภาวะสงูวยัและการดแูล
สขุภาพผู้สงูอาย ุ3(3-0-6) 
PEG 684 Aging Mechanism and 
Health Care for Elderly 
พลบ 706 การศกึษาอิสระทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ  
3(3-0-6) 
PEG 706 Independent Study in 
Sport Science and Health  
พลบ 743 การก าหนดการออกก าลงั
กายส าหรับบคุคลพิเศษ 3(3-0-6) 
PEG 743Exercise Prescription for 
Special Population 
พลบ 753 การฝึกสอนนกักีฬาคน
พิการ 3(3-0-6) 
PEG 753 Coaching Athletes with 
Disability 
พลบ 754 พฒันาการทางกลไกขัน้สงู  
3(3-0-6) 
PEG 754 Advanced Motor 
Development  
พลบ 763 การสือ่สารทางไกลในกีฬา 
3(3-0-6) 
PEG 763 Telecommunication in 
Sport 
พลบ 764 คอมพวิเตอร์วิชัน่ส าหรับ
เทคโนโลยีทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 764 Computer Vision for 
Sport Technology 
 

Telecommunication in Sport 
พลบ 764 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับ
เทคโนโลยีทางการกีฬาขัน้สงู  3(3-0-6) 
PEG 764  Advance Computer 
Graphics for Sport Technology 
พลบ 765 สมัมนาเทคโนโลยีทางการ
กีฬา  3(2-2-5) 
PEG 765 Seminar in Sport 
Technology 
 
กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลงั
กาย 
พลบ 671 การตอบสนองของระบบ
หวัใจ หายใจและเมตาบอลซิมึตอ่การ
ออกก าลงักาย  3(2-2-5) 
PEG 671 Cardiopulmonary and 
Metabolism Response to Exercise  
พลบ 672 การก าหนดการออกก าลงั
กายส าหรับบคุคลพิเศษ  3(2-2-5) 
PEG 672 Exercise Prescription for 
Special Population 
พลบ 676 ภาวะสงูวยัและการดแูล
สขุภาพผู้สงูอาย ุ 3(3-0-6) 
PEG 676 Aging Mechanism and 
Health Care for Elderly 
พลบ 770 วิจยัเชิงคณุภาพทาง
กิจกรรมทางกายและสขุภาพ  3(2-2-5)  
PEG 770 Qualitative Research in 
Physical Activity and Health   
พลบ 773 การออกก าลงักายในผู้มี
ภาวะโรคอ้วน  3(2-2-5) 

หลักสูตร พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เหตุผลประกอบ 

พลบ 765 คอมพวิเตอร์กราฟิกส าหรับ PEG 773 Exercises in Obesity  



 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555                    

121 
 

เทคโนโลยีทางการกีฬา  3(3-0-6) 
PEG 765 Computer Graphics for 
Sport Technology 
พลบ 773 ตวับง่ชีท้างกายและจิต
ส าหรับสขุภาวะ 3(3-0-6) 
PEG 773 Physical and 
Psychological Markers for 
Wellness 
พลบ 774 โภชนาการเพื่อสขุภาวะ  
3(3-0-6)  
PEG 774 Nutrition for Wellness  
พลบ 775 ทศันมติิมนษุย์ในการดแูล
สขุภาพองค์รวม 3(3-0-6) 
PEG 775  Human Perspective on 
Holistic Care 
พลบ 783 การประเมินความต้องการ
จ าเป็นและการให้ค าปรึกษาด้าน
สขุภาพ 3(3-0-6) 
PEG 783 Health Need Assessment 
and Health  Counseling 
พลบ 784 การตลาดทางสงัคมและ
การสือ่สารทางสขุภาพ  3(3-0-6) 
PEG 784 Social Marketing and 
Health Communication 
พลบ 785 สมัมนาวิทยาศาสตร์
สขุภาพสิง่แวดล้อมและอาชีวอนามยั  
3(3-0-6) 
PEG 785 Seminar in Environmental 
Health Science and Occupational 
Safety      
พลบ 786 การวิเคราะห์ระบบและ
พฒันาระบบบริการสขุภาพ  3(3-0-6) 
 

พลบ 774 กิจกรรมทางกายส าหรับ
ผู้ ป่วยโรคเรือ้รังและผู้พิการ  3(2-2-5) 
PEG 774  Physical Activities for 
Chronic Diseases and Disabilities 
 
กลุม่วิชาอื่น ๆ 
พลบ 706 การศกึษาอิสระทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลงักาย  3(0-6-12) 
PEG 706 Independent Study in 
Sport and Exercise Science 
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PEG 786 System Analysis and 
Health Service System 
Development 

  

18. แผนการศกึษา 
หน้า 27 - หน้า 44 แสดงแผนการ
ศกึษาเฉพาะในเวลาราชการ และ
แผนการศกึษาที่รับนิสติเข้าศกึษาด้วย
วฒุิปริญญาตรี และปริญญาโท 

18. แผนการศกึษา 
หน้า 15 - หน้า 18 แสดงแผนการ
ศกึษาเฉพาะในเวลาราชการ และ
แผนการศกึษาที่รับนิสติเข้าศกึษาด้วย
วฒุิปริญญาโท 

รายละเอียดในหลกัสตูรฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน้า 18 -หน้า 
21 

 
 

 


