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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะพลศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
      รหสัหลักสูตร 25520091108175 
 ชื่อหลักสูตร   
  ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ  
  ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Sport and Leisure Management 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ  
     ชื่อย่อ:  ศศ.ม. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) 

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Arts (Sport and Leisure Management) 
     ชื่อย่อ:  M.A. (Sport and Leisure Management) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 

- 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 

 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
  ใช้ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน ส่วนเอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา 

 รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (หลักสูตรเดิม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

กีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2556) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้ง

ที3่/2561 เมื่อวันที่ 20  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม  ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เดือน 

เมษายน พ.ศ.2561 
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12      

เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ในปีการศึกษา 2562  
 

8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
สามารถประกอบอาชีพในสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน วิชาชีพ          

ที่เก่ียวข้องกับสาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ อ่ืน ๆ เช่น 
8.1 นักวิชาการกีฬานันทนาการในโรงเรียน สถาบันการศึกษา  
8.2 บุคลากรด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ ในหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์เยาวชน องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
8.3 บุคลากรด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ ในหน่วยงานภาคเอกชน  
8.4 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการด้านกีฬาและนันทนาการ 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ   
    หลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) ปีที่จบ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

วิพงษ์ชัย  ร้องขนัแก้ว 
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), 2545 
วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548 
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ถนอมศักดิ ์ เสนาค า 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2536 
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา), 2541 
D.S.M. (Sport Management), 2551 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
United States Sports 
Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อาจารย์ ดร.สราวุธ 
ชัยวิชิต 

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

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น เกิดตลาดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงิน
โลกไร้พรมแดน การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558  รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่
การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้นและมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น  การวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมและ
เปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย มีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564) นอกจากนี้แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการก าหนดยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยก าหนดยุทธศาตร์ที่ 4 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็น
ส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการสนับสนุนการท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา 
อาทิ ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพ่ือการบริการเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับพร้อมทั้งมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  และจัดตั้งเมือง
กีฬา เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 2) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) จาก
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านกีฬา
และนันทนาการ ท าให้ประเทศไทยมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการกีฬาและนันทนาการที่มีทั้ง
ความสามารถ ความรอบรู้และสามารถออกไปรับใช้สังคมและสอดคล้องกับความจ าเป็นในปัจจุบัน สังคมต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ มีคุณวุฒิที่เพ่ิมสูงขึ้น และตอบสนองความ
ต้องการของสโมสร สมาคมกีฬาต่าง ๆ และองค์กรและหน่วยงานบริการนันทนาการและการใช้เวลาว่างใน
ประเทศไทย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2561 โดยนอกจากจะให้ความส าคัญกับ
องค์ความรู้ การประยุกต์ใช้แล้ว ยังเน้นในด้านคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพมากขึ้น ด้วย ทั้งนี้พ่ือสนองตอบ
ต่อความต้องการของสังคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและประเทศชาติ 
    11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุง หรือสร้าง
หลักสูตรใหม่ให้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับความจ าเป็นในปัจจุบันที่สังคมต้องการบุคลากรวิชาชีพการจัดการทางการกีฬา นันทนาการและการ
ท่องเที่ยวที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ มีคุณวุฒิที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังนัน้ คณะพลศึกษา
ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว  จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดให้มีการศึกษาในวิชาชีพดังกล่าว เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในวิชาชีพ และ
พัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” ที่มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาทักษะและอาชีพ เป็นประเด็นที่สาคัญ เพ่ือรองรับ
พลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบยุทธศาสตร์ “National Brain Power Development” เพ่ือพัฒนา
และยกระดับแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสาคัญของการยกระดับผลิตภาพของ
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ประเทศ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในที่สุด และมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้อธิบายไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความส าเร็จในระดับอาชีพการพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐานสากล เพ่ือการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น พัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางการกีฬา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา  เพ่ือน าไปพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา
และสุขภาพของประชาชน และแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2555-2559) ในแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในการจัดการบริการให้เข้าสู่ระดับ
มาตรฐานสากล จากความส าคัญดังกล่าว คณะพลศึกษาตระหนักถึงภาระ หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยให้ความส าคัญกับการ
จัดระบบการศึกษาและพัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” ที่มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนาทักษะและอาชีพ เป็นประเด็น
ที่ส าคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษท่ีมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเสริมสร้างและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา พร้อมที่จะอยู่ได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงต่อไป 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสาขาวิชาต้อง
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประเทศไทย 
4.0 ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ แผนนันทนาการแห่งชาติ การ
จัดการศึกษาในระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้และสามารถน าไปปฏิบัติได้และมี
ความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น และสามารถจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศได้ จากการท าวิจัยของหลักสูตรเรื่องการประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ พบว่าหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทของสังคม การเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ในการท างานของการจัดการกีฬาและนันทนาการที่มีความทันสมัย สอดรับกับการอยู่ในประชาคมอาเซียน 
และการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ ด้วยเหตุดังกล่าวคณะพลศึ กษาเป็น
หน่วยงานที่ผลิตบุคลากรด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ จึงต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม แผนงานด้านต่างๆ ของประเทศ และความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีผลต่อทิศทางการ
ก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นผลิตให้บัณฑิตมีคุณภาพด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและสาขาวิชา  มี
ศักยภาพในการท าวิจัย โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคม เพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 รายวิชาที่คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนเปิดสอนให้ 

ไม่มี 
 

13.2  รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ไม่มี 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

บริหารจัดการหลักสูตรโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา    การ
จัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา 
 



6 
 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

การจัดการกีฬาและนันทนาการ เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 
     1.2 ความส าคัญ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น เกิดตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน 
เกิดการเปิดเสรีมากข้ึนของอาเซียนภายหลังปี 2558 รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นพัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” ที่มีความรู้และทักษะสูง การพัฒนา
ทักษะและอาชีพ เป็นประเด็นที่สาคัญ  เพ่ือรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษที่  21 ตามกรอบยุทธศาสตร์ 
“National Brain Power Development” เพ่ือพัฒนาและยกระดับแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงที่ชัดเจน ซึ่ง
จะเป็นองค์ประกอบสาคัญของการยกระดับผลิตภาพของประเทศ ประกอบกับ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับพร้อมทั้งมุ่งพัฒนา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของ
ภูมิภาค การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา  และการพัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ รวมทั้งแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการกีฬาและ
นันทนาการให้มีมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการอย่างยั่งยืน  จากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านกีฬาและ
นันทนาการ ท าให้ประเทศไทยมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางการกีฬาและนันทนาการที่มีทั้งความสามารถ ความ
รอบรู้และสามารถออกไปรับใช้สังคมและสอดคล้องกับความจ าเป็นในปัจจุบันที่สังคมต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ มีคุณวุฒิที่เพ่ิมสูงขึ้น และตอบสนองความต้องการของสโมสร 
สมาคมกีฬาต่างๆ และองค์กรและหน่วยงานบริการนันทนาการและการใช้เวลาว่างในประเทศไทย การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตจึงต้องพัฒนาจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดให้มีการศึกษาในวิชาชีพดังกล่าว 
เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพ
ต่อวิชาชีพอย่างแท้จริง 
     1.3 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.3.1  มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการกีฬาและ
นันทนาการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.3.2  มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการพัฒนาการจัดการกีฬาและนันทนาการอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  

1.3.3  มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาล เป็นผู้น าในการบริหาร พัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนา/ 

แผนการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรศลิปศาตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการกีฬาและ
นันทนาการ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

1. น าข้อมูลประเมินผลการด าเนินงาน มคอ. 
7 มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
2. น าสรุปรายงานวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
สถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อ    
การผลิตบณัฑิต 

1. การไดร้ับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัและการได้รับรองหลกัสูตรจาก 
สกอ. 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ. 
2561 
3. รายงานผลการประเมินหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 

2. การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน
ให้มีความทันสมัย  

ปรับปรุงการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้
และสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
และสนบัสนุนการเรยีนการสอนไดอ้ย่าง
แท้จริง 

อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา ต ารา
ฐานข้อมูล ห้องเรียน ห้องรับรองคณาจารย์
และนิสติระดับบณัฑิตไดร้ับ   การปรับปรุง
เหมาะสม เพียงพอ ทันสมยั 

3. การเพิ่มสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาการใน
การจัดการเรยีนการสอน 

1. สนับสนุนให้เพิ่มสมรรถนะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาการในการจัดการ
เรียนการสอนในแตล่ะรายวิชาด้วยบทความ
วิจัย บทความวิชาการ สื่อและเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
2. สนับสนุนให้นิสติเผยแพรผ่ลงานวิชาการ
ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
3. สนับสนุนให้นิสติเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

1. ค่าเฉลี่ยของจ านวนนิสติในแต่ละรุ่น ที่
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในแต่ละปี
การศึกษา 
2. จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพรเ่ป็นภาษาอังกฤษ 
3. จ านวนนิสิตในการเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

4. การพัฒนางานวิจัยและการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัของนิสิต 

1. สนับสนุนงานวิจัยในประเด็นทีท่ันสมัย
และสอดคล้องกับสาขาวิชาการจัดการกีฬา
และนันทนาการ 
 2. สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติ และการน าเสนอ
ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  

1. จ านวนปริญญานิพนธ์ 
2. จ านวนบทความวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติ และการน าเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

5. พัฒนาบุคลากร 1. ส่งเสรมิอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2. ส่งเสรมิเรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยและ
บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. เพิ่มจ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดร้ับการอา้งอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
4. ส่งเสรมิให้อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2. จ านวนบทความวิจัยและบทความ
วิชาการในวารสารระดับนานาชาตขิอง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
3. จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดร้ับการอา้งอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
4. จ านวนทุนวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลยั 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

เป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
 อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า            
8 สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)  
   1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1   วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

พลศึกษา สันทนาการ นันทนาการ การจัดการนันทนาการ ผู้น านันทนาการ และ/หรือ สาขาท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ใน
กรณีท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรอาจประสบปัญหาด้านการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องค้นคว้าและ

พ่ึงพาตนเอง ความรู้พืน้ฐานภาษาอังกฤษ ความรู้ในการอ่านวิเคราะห์และสังเคราะห์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการนานาชาติ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะพลศึกษามีวิธีการด าเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 

ดังต่อไปนี้ 
2.4.1 มีโครงการปฐมนิเทศส าหรับบัณฑิตแรกเข้าเพ่ือให้เข้าใจระบบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
2.4.2 มีโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร  
2.4.2 มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.4.3 ก าหนดให้อาจารย์ฝึกนิสิตให้ศึกษา วิเคราะห์บทความวิชาการและบทความวิจัย ของต่างประเทศ

ในแต่ละรายวิชา 
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2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

กีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา 
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรบั) 

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

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

              ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  130,000 บาท 
2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

รายการ 
จ านวน

ชั่วโมงสอน 
ค่าตอบแทน 
ต่อชั่วโมง 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(ชม.สอนxค่า
สอนต่อชม.) 

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต 

ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   560,380.00 56,038.00 56,038.00 
1.1 หลักสูตรภาษาไทย      
1.1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภายใน (เมื่อมภีาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน) 
  ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน:  
  หน่วยท่ี 1-6; 1,500 บาท/ช่ัวโมง) 270 1,500.00 405,000.00 40,500.00 40,500.00 
  ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หนว่ยท่ี 7- 15  
750 บาท/ช่ัวโมง) - 750 - - - 
1.1.2 ค่าสอนและค่าคุมสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ 
  ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เทา่กับ  
  2,000 บาทต่อช่ัวโมง     56 2,000.00 112,000.00 11,200.00 51,700.00 
1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ 
  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ัง
หลักสตูร หรือคา่ใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)   10,000.00 1,000.00 52,700.00 
  ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์   3,380.00 338.00 53,038.00 
  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสตูร   
  (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนเิทศ กิจกรรมนสิิต ฯล   20,000.00 2,000.00 55,038.00 
    ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสติ   - - 55,038.00 
    ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ   10,000.00 1,000.00 56,038.00 
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รายการ 
จ านวน

ชั่วโมงสอน 
ค่าตอบแทน 
ต่อชั่วโมง 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(ชม.สอนxค่า
สอนต่อชม.) 

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต 

ยอดสะสม 

    อื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร   - - 56,038.00 
2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก 14,009.50 70,047.50 
  2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ าร้อยละ 5)    3,502.38 59,540.38 
  2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ าร้อยละ 5)    - 59,540.38 
   2.3 ค่าส่วนกลางคณะหรือค่าสาธารณูปโภค 
   (ร้อยละ 10 ถ้ามี)    - 59,540.38 
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์ 12,900.00 72,440.38 
หลักสูตรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ์) ค่าธรรมเนียมไม่เกนิ 150,000 บาท 
   3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 62,040.38 
   3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ์   
      - กรรมการควบคมุปรญิญานพินธ์หลัก (ไม่เกิน 3,500 บาท /นิสิต 1 คน) 3,500.00 65,540.38 
      - กรรมการควบคมุปรญิญานพินธ์ร่วม (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 68,040.38 
   3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์   
     - กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 70,540.38 
     - กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายใน (ไม่เกิน 1,500 บาท /นิสิต 1 คน) 1,500.00 72,040.38 
   3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน) 400.00 72,440.38 
4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่าย จ านวนป ี 31,560.00 104,000.38 
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี) 4,360.00 2 8,720.00 81,160.38 
4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี) 3,000.00 2 6,000.00 87,160.38 
4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี) 1,040.00 2 2,080.00 89,240.38 
4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี) 7,380.00 2 14,760.00 104,000.38 
5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%) 26,000.09 130,000.00 
6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 130,000.00 
 

2.6 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1   จ านวนหน่วยกิต  

หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ  
เป็นหลักสูตรแบบการศึกษาเต็มเวลา โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 25 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
            3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1  หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชา จ านวน 19  หน่วยกิต       

จากรายวิชาต่อไปนี้ 
พกน501 วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ   3(2-2-5) 
PSL501 Research Methodology and Statistical Analysis in Sport and Leisure  
 Management 
พกน502  การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ       3(3-0-6) 
PSL502  Sport and Leisure Management 
พกน503  สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ     2(1-2-3) 
PSL503  Seminar in Sport and Leisure Management 
พกน504  ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ     3(3-0-6) 
PSL504 Leadership and Ethics in Sport and Leisure 
พกน505  กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ      3(3-0-6) 
PSL505  Marketing Strategy in Sport and Leisure 
พกน506  การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลทางกีฬาและนันทนาการ   3(3-0-6) 
PSL506  Sport and Leisure Organization and Human Resource Management 
พกน507  สัมมนาวิจัยการจัดการกีฬาและนันทนาการ      2(1-2-3) 
PSL507  Seminar in Sport and Leisure Management Research 
 

3.1.3.2   หมวดวิชาเลือก  นสิิตต้องเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า          
6 หน่วยกิต โดยค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จากรายวิชาต่อไปนี้  

พกน511  การเงินและงบประมาณทางการกีฬาและนันทนาการ     3(2-2-5) 
PSL511  Financial and Budgeting in Sport amd Leisure  
พกน512  การจัดการทางการกีฬาส าหรับบุคคลพิเศษ      3(2-2-5) 
PSL512  Sport Management for People with Special Needs 
พกน513  การสนับสนุนทางการกีฬา        3(2-2-5) 
PSL513  Sport Sponsorship 
พกน514  หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬา       3(2-2-5) 
PSL514 Special Topics in Sport Management 
พกน515  กีฬาและนันทนาการในอาเซียน       3(2-2-5) 
PSL515  Sport and Leisure in ASEAN 
พกน516  การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการ    3(2-2-5) 
PSL516 Sport and Leisure Facilities Management 
พกน517  การจัดบริการนันทนาการส าหรับบุคคลพิเศษ      3(2-2-5) 
PSL517  Leisure Service Management for People with Special Needs 
พกน518  การสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ       3(2-2-5) 
PSL518  Sport and Leisure Communication 
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พกน519  แนวคิด ทฤษฏีกีฬาและนันทนาการ       3(2-2-5) 
PSL519  Concepts and Theories of Sport & Leisure 
พกน520     การจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ     3(3-0-6) 
PSL 520     Sport and Leisure Events Management  
พกน521  หัวข้อพิเศษทางการจัดการนันทนาการ      3(2-2-5) 
PSL521 Special Topic in Leisure Management 
 

3.3.1.4 ปริญญานิพนธ์  นิสิตที่เข้าศึกษาจบการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องท าปริญญา
นิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท       12 หน่วยกิต 
GRT691  Master’s Thesis 

ความหมายของรหัสวิชา  
รหัสตัวอักษร  พกน (PSL) หมายถึง รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา สาขาการจัดการกีฬา 

  และนันทนาการ 
                  ปพท (GRT) หมายถึง ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท  
รหัสตัวเลขความหมายเฉพาะวิชาเอก (คณะพลศึกษา) 
    เลขตัวแรก   5,6  หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาโท 
    เลขตัวกลาง    0  หมายถึง  วิชาบังคับ 
           1,2  หมายถึง  วิชาเลือก 
                 เลขตัวท้าย หมายถึง  ล าดับวิชา 
ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
เลขรหัสนอกวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
 

         3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พกน501 วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ  3(2-2-5) 
พกน502 การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ   3(3-0-6) 
พกน503 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 2(1-2-3) 
พกน504 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 

 รวม 11 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พกน505 กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ    3(3-0-6) 
พกน506 การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลทางกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน507 สัมมนาวิจัยการจัดการกีฬาและนันทนาการ    2(1-2-3) 

 รวม 8 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 วิชาเลือก 2 รายวิชา 6 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ 6  

 รวม 12 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาบังคับ 
พกน 501  วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิตทิางการกีฬาและนันทนาการ   3(2-2-5) 
PSL 501  Research Methodology and Statistical Analysis in Sport and Leisure Management 

วิธีการและการคัดกรองงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและนันทนาการ  
การออกแบบ การก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ประเด็นทางด้านจริยธรรมในการท าวิจัย การออกแบบการวิจัย การ
ประยุกต์วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยการน าเสนอผลงาน แหล่การวิเคราะห์ การคัดเลือกวิธีการทางสถิติ ฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการน าสถิติไปใช้ในการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลผล การเขียนรายงานผลการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัยทางการกีฬาและนันทนาการ 
 
พกน 502  การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ       3(3-0-6) 
PSL 502  Sport and Leisure Management 

ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา ความหมาย ความส าคัญและทฤษฎี แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดการ กีฬา
และนันทนาการ สมมรรถนะการท างานกีฬาและนันทนาการ การให้บริการ กิจกรรมหลักทางการจัดการ ภาวะ
ผู้น าและการสร้างแรงจูงใจ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดการทรัพยากร
มนุษย์  การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางกีฬาและนันทนาการ 

 
พกน 503  สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ       2(1-2-3) 
PSL 503  Seminar in Sport and Leisure Management 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยปัจจุบัน การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และ
นวัตกรรม ทางด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ  
 
พกน 504  ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ     3(3-0-6) 
PSL 504  Leadership and Ethics in Sport and Leisure 

การประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้น าและอิทธิพลของภาวะผู้น าที่มีต่อการบริหารจัดการการ กีฬาและ
นันทนาการ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น าและรูปแบบภาวะผู้น า การใช้อ านาจและธรรมาภิบาลของผู้น าและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ กฏหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬาและนันทนาการ การวิเคราะห์ประเด็น
ทางสังคมและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ กระบวนการโอลิมปิค การวิเคราะห์ภาวะทางสังคมและ
จริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมกีฬานันทนาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์และสังคม
อย่างยั่งยืน 
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พกน 505  กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ      3(3-0-6) 
PSL 505  Marketing Strategy in Sport and Leisure 

ทฤษฎีทางการตลาด การประยุกต์ส่วนผสมทางการตลาดในธุรกิจกีฬาและนันทนาการ การวางแผน
การจัดการการตลาดทางการกีฬาและนันทนาการ กระบวนการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์ทางการตลาด กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด การก าหนด
ตลาดเป้าหมาย การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร การบูรณาการหลักการทางการตลาด การประเมินผล 
การวิเคราะห์เป้าหมายของการส่งเสริมการตลาด การออกแบบและประยุกต์ใช้แผนการตลาดส าหรับการกีฬาและ
นันทนาการ 
 
พกน 506  การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลทางกีฬาและนันทนาการ    3(3-0-6) 
PSL 506  Sport and Leisure Organization and Human Resource Management 

ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการจัดการองค์กรทางการกีฬาและนันทนาการสมัยใหม่ การเปลี่ยนของ
องค์กรสมัยใหม่ การออกแบบองค์กรทางกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาองค์กร หลักการและขั้นตอนในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ทางกีฬาและนันทนาการ การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก 
การกระตุ้นจูงใจ การประเมินผล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นคว้า วิเคราะห์ น าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริการบริหารองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย ์
 
พกน 507  สัมมนาวิจัยการจัดการกีฬาและนันทนาการ      2(1-2-3) 
PSL 507  Seminar in Sport and Leisure Management Research 

สัมมนา อภิปราย ค้นคว้า งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการการกีฬาและนันทนาการ 
ในหัวข้อที่สนใจ ฝึกทักษะในการวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย และสร้างความเข้าใจในรูปแบบและลักษณะงานวิจัยที่
หลากหลาย และสามารถน าเสนอความคิดเห็นในงานวิจัยทางการจัดการการกีฬาและนันทนาการ 
 
หมวดวิชาเลือก 
พกน 511  การเงินและงบประมาณทางการกีฬาและนันทนาการ     3(2-2-5) 
PSL 511  Financial and Budgeting in Sport amd Leisure  

ศึกษาระบบการจัดการทางการเงิน แหล่งรายได้และกระบวนการงบประมาณส าหรับหน่วยกีฬาและ
งานบริการนันทนาการ การวิเคราะห์ทางการเงินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการเงินและ
งบประมาณ ศึกษาหลักการเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกีฬาและนันทนาการ การวางแนวทางการแก้ไข
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์การจัดระบบการจัดหารายได้ แหล่งเงินทุน 
 
พกน 512  การจัดการทางการกีฬาส าหรับบุคคลพิเศษ      3(2-2-5) 
PSL 512  Sport Management for People with Special Needs 

ลักษณะและแนวโน้มประชากรกลุ่มพิเศษในมิติทางการแพทย์และสังคม  ตรวจสอบความต้องการ
ทางการกีฬาของบุคคลพิเศษ จากปัจจัยด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
รูปแบบและหลักการบริหารงานด้านกีฬาแก่บุคคลพิเศษแบบรายบุคคล และกลุ่ม บทบาทองค์กรต่อการให้บริการ 
การประสานงาน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลพิเศษ 
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พกน 513  การสนับสนุนทางการกีฬา        3(2-2-5) 
PSL 513  Sport  Sponsorship 

ทฤษฎีการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ ลิขสิทธิ์ การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารสิทธิประโยชน์วิธีการ
และการจัดระบบการจัดหารายได้ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของบริบทขององค์กรกีฬาแนวทางในการ
เพ่ิมรายได้ การเขียนแผนการการส่งเสริมการตลาด แบบเสนอขอสิทธิประโยชน์ และข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการ
เขียนแผนการตลาดส าหรับองค์การกีฬา  
 
พกน 514  หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬา        3(2-2-5) 
PSL 514  Special Topics in Sport Management 

ค้นคว้า ทบทวน ศึกษา สังเคราะห์บทความและงานวิจัยทางด้านการจัดการทางการกีฬา เพ่ือการ
น าเสนอบทความ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์เลือกตามความสนใจเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคลและ
ค้นคว้าโดยอิสระ 
 
พกน 515  กีฬาและนันทนาการในอาเซียน       3(2-2-5) 
PSL 515   Sport and Leisure in ASEAN 

แนวคิดและวิวัฒนาการของกีฬาและนันทนาการในอาเซียน วิเคราะห์นโยบายกีฬาและนันทนาการ
ของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน วิเคระห์แนวโน้มและแนวทางการพัฒนาการจัดการกีฬากีฬาและ
นันทนาการในประชาคมอาเซียน 
 
พกน 516  การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการ    3(2-2-5) 
PSL516  Sport and Leisure Facilities Management 

หลักและแนวทางจัดการการสิ่งอ านวยความสะดวกทางการกีฬาและนันทนาการ กระบวนการการ
วางแผนพัฒนาและการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการ การจัดสรรบุคลากรและ
งบประมาณในการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการ  การให้การบริการ การดูแล บ ารุงรักษา
สิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการ   
 
พกน 517  การจัดบริการนันทนาการส าหรับบุคคลพิเศษ      3(2-2-5) 
PSL 517  Leisure Service Management for People with Special Needs 

ลักษณะและแนวโน้มประชากรกลุ่มพิเศษในมิติทางการแพทย์และสังคม  ตรวจสอบความต้องการ
ทางการกีฬาของบุคคลพิเศษ จากปัจจัยด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
รูปแบบและหลักการบริหารงานด้านกีฬาแก่บุคคลพิเศษแบบรายบุคคล และกลุ่ม บทบาทองค์กรต่อการให้บริการ 
การประสานงาน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลพิเศษ 
 
พกน 518  การสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ       3(2-2-5) 
PSL 518  Sport and Leisure Communication 

การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารส าหรับองค์กรการกีฬาและนันทนาการ บูรณาการองค์
ความรู้ สื่อและเทคโนโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารงานทางด้านการกีฬาและนันทนาการ วิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ  
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พกน 519  แนวคิด ทฤษฏีกีฬาและนันทนาการ       3(2-2-5) 
PSL 519  Concepts and Theories of Sport & Leisure 

แนวคิดและปรัชญาของการกีฬา การใช้เวลาว่าง นันทนาการ เป้าหมายและคุณค่าของกีฬาและ
นันทนาการกับสังคม จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ทางการกีฬาและนันทนาการ การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ 
ที่มีต่อการบริการทางการกีฬาและนันทนาการ กลยุทธ์ของการใช้จิตวิทยาสังคมเพ่ือสร้างกีฬาและนันทนาการใน
วิถีชีวิต หลักการและทฤษฏีที่ประยุกต์เพ่ือการกีฬาและนันทนาการ กีฬาและนันทนาการเชิงธุรกิจ การบริการ
ทางการกีฬาและนันทนาการ การจัดกีฬาและนันทนาการในสังคมปัจจุบัน 

 

พกน 520  การจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ      3(3-0-6) 
PSL 520  Sport and Leisure Events Management  

การวางแผนการ การจัดกิจกรรมพิเศษทางการกีฬาและนันทนาการ และการจัดการวัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เทคโนโลยีส าหรับการจัดการ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การจัดสรรบุคลากรและการวางแผนงบประมาณ การจัดหารายได้ ในการจัดการ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
 

พกน 521  หัวข้อพิเศษทางการจัดการนันทนาการ       3(2-2-5) 
PSL 521  Special Topic in Leisure Management 

ค้นคว้า ทบทวน ศึกษา สังเคราะห์บทความและงานวิจัยทางด้านการจัดการนันทนาการเพ่ือการ
น าเสนอบทความ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์เลือกตามความสนใจเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคลและ
ค้นคว้าโดยอิสระ 
 

ปพท 691  ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท       12 หน่วยกิต 
GRT 691   Master’s Thesis 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว 

ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), 2545 
วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548 
ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการ 
และการท่องเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ถนอมศักดิ์ เสนาค า 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2536 
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา), 2541 
D.S.M. (Sport Management), 2551 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
UnitedStates Sports 
Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อาจารย์ ดร.สราวุธ  
ชัยวิชิต 

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

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว 

ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), 2545 
วท.ม. (การจัดการนันทนาการ), 2548 
ปร.ด. (การกีฬา นันทนาการ 
และการท่องเที่ยว), 2557 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ถนอมศักดิ์ เสนาค า 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), 2536 
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา), 2541 
D.S.M. (Sport Management) , 
2551 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
UnitedStates Sports 
Academy, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อาจารย์ ดร.สราวุธ 
 ชัยวิชิต 

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

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. 
ภาคภูมิ รัตนโรจนากลุ 

กศ.บ. (พลศึกษา), 2525 
กศ.ม. (พลศึกษา), 2528 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา), 2555 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
 

xxxxxxxxxxxxx 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. 
สุปราณี  ขวัญบุญจันทร ์

 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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สุนันทา ศรีศิร ิ

วท.บ. (สุขศึกษา), 2538  
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ไม่มี 
     4.2 ช่วงเวลา 
  ไม่มี 
   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ รูปแบบ แผน ก. แบบ ก 2 

ก าหนดให้ท าวิจัย จ านวน 12 หน่วยกิต โดยรายงานผลการวิจัยตามรูปแบบและกระบวนการจัดท าปริญญานิพนธ์
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษา 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การวิจัยรายบุคคลทางสาขาวิชาการกีฬาและนันทนาการ ซึ่งเป็นไปตามสาขาที่นิสิตเลือกเข้าศึกษา เป็น

งานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแก่นสาระของสาขาวิชา  งานวิจัยควรมีความส าคัญและแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของผู้เรียนในการน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการกีฬาและนันทนาการ  โดยเน้น
จริยธรรมในการวิจัย 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคืองานวิจัยต้อง

สามารถพิสูจน์ได้ ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ รวมทั้งน าไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกีฬา
และนันทนาการ นิสิตสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเองต่อไป     

5.3  ช่วงเวลา  
ช่วงเวลาของกระบวนการวิจัยในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา

และนันทนาการ เป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5.4  จ านวนหน่วยกิต   
12 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนิสิตด้านวิจัยและวิชาการ โดยมีการ

ด าเนินการดังนี้ 
5.5.1 จัดโครงการสัมมนาและในแต่ละวิชาเพ่ือให้มีความรู้ด้านวิจัยและกระบวนการวิจัย 
5.5.2 จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ก าหนดตารางเวลาและจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่

นิสิต 
5.5.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ ก าหนดการ และรูปแบบในการท าปริญญานิพนธ์ 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ก าหนดให้มีการสอบ เค้า

โครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่า และต้องมีการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตในการประชุม
วิชาการหรือวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ และเป็นไปตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์อดทนและเสียสละเพ่ือ
สังคมและมีจรรยาบรรณในการท างานวิจัย ไม่บิดเบือน
ข้อมูล 

ให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเสียสละ
ในวิชาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการ
ท างานวิจัยในรายวิชาบรรยายและสัมมนา  

(2) มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการกีฬา
เป็นอย่างดี 

บรรยาย อภิปราย สัมมนา ให้ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ ทฤษฎี และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าทางการกีฬา นันทนาการก าหนดให้
นิสิตศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจและและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ 

(3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยได้
อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา อย่างมีวิจารณปัญญา 

ฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหา โจทย์วิจัย จัดอภิปราย 
สัมมนา และฝึกพัฒนางานวิจัย 

(4) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีการมอบหมายงานกลุ่มเน้นการอภิปราย  
การน าเสนอ การท ารายงาน และท าวิจัยเป็นทีม 

(5) มีทักษะสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอ่ืน
สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้ตามบริบทที่ได้รับ 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาและสัมมนา 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
อาท ิมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และเป็น
แบบอย่างที่ด ีเป็นต้น 

- จัดกิจกรรมให้นิสิตเก็บข้อมูล 
ภาคสนาม 
- ท ากิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลการ 
จัดการการกีฬาและนันทนาการ 

- การบันทึกและจัดระบบข้อมูลการ 
จัดการเรียนรู้การจัดการกีฬาและ 
นันทนาการ 
- การสังเกตพฤติกรรมด้านทัศนคติเน้น
ความเป็นกลางในการวิเคราะห์การ
จัดการเรียนรู้การกีฬาและนันทนาการ 

2. สามารถจัดการปัญหาทาง 
คุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ 
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยม
พ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิจัย 
ทุกรายวิชา 
 

- การพิจารณาผลงานของนิสิตและมี
บทลงโทษหากคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน 
- การสรุปผลการรายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

 
 
 
 



22 
 

 

2) ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการทฤษฎี และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางการจัดการกีฬาและ 
นันทนาการ 

- บรรยาย อภิปราย สัมมนา 
ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนิสิต 
-วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการ 
เรียนรู้การจัดการกีฬาและ
นันทนาการโดยใช้ทฤษฎีทันสมัย 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายใน 
รายวิชาต่าง ๆ 
- เข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงาน 
ภายนอก 

-แบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา ข้อมูล 
การจัดการเรียนรู้การจัดการกีฬา 
และนันทนาการ 
- การสอบกลางภาค และปลาย 
ภาคการศึกษา 
- การท าโครงงาน/รายงาน 
- การน าเสนอผลงาน 
- การสรุปบทความวิจัยและการ 
เขียนวิพากษ์ 

2. มีความเข้าใจ และตระหนักถึง 
ผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบัน 
รวมทัง้เหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ 
ความรู้ทางการจัดการกีฬาและ 
นันทนาการ 

- ก าหนดให้นิสิตศึกษาค้นคว้าใน 
หัวข้อที่สนใจ 
- ฝึกการท างานวิจัยเดี่ยว 
- ฝึกนิสิตให้เป็นผู้ช่วยวิจัย 

- การน าเสนอหัวข้อวิจัย และ 
น าเสนองานวิจัย 
- สอบเค้าโครงวิจัย 
- สอบปากเปล่า 

 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ     

ทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถประเมินข้อมูล 
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายทางด้านการจัดการ 
กีฬาและนันทนาการ รวมถึง
ปัญหาที่ซับซ้อน และใช้ข้อมูลที่
ได้ในการเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์

-กิจกรรม/โครงการบริการ 
วิชาการแก่สังคม 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 

2. สามารถใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ  
การสังเคราะห์งานวิจัย  
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ ตลอดถึง
เทคนิคการวิจัย เพ่ือวางแผนและ
ด าเนินโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง 

- จัดอภิปราย สัมมนา 
- ท าแบบฝึกแก้โจทย์ปัญหา 
ทางด้านการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ 

- การน าเสนอผลงาน 
- ข้อสอบแต่ละรายวิชาเน้น 
การคิดวิเคราะห์ 
- การวิพากษ์งานของผู้อื่น 
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถในการท างาน
เป็นทีมมีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี 
เคารพความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

- กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือให้นิสิตได้ฝึก 
การใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 
- เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการ 
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
 

2. มีความรับผิดชอบ รู้จักวิธีการ
เรียนรู้ การประเมินตนเอง รวมถึง
การตัดสินใจแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

- กิจกรรม อภิปราย สัมมนา และ
โครงการ 
- มอบหมายให้นิสิตท างานกลุ่ม 
- ให้นิสิตก าหนดบทบาทหน้าที่ 
ในการท างานกลุ่ม 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอในชั้นเรียน 
- แบบประเมินตนเอง เพ่ือน 
ประเมินเพ่ือน และประเมิน 
โดยผู้สอน 

 
 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
1. สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์เพ่ือน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการ 
วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติมา 
บรรยาย 
- ให้นิสิตท างาน
วิจัย 
- สอนการใช้
ซอฟท์แวร์
วิเคราะห์ข้อมูล 

- การประเมิน
จากแบบฝึกใน 
รายวิชา 
- การน าเสนอ
ผลงาน 
- นิสิตประเมิน
ตนเองในการ 
ใช้เทคนิคทาง
สถิติและ
ซอฟท์แวร์
วิเคราะห์ข้อมูล 

2. สามารถใช้ทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการฟัง 
พูด อ่านเขียน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร และ
การน าเสนอรายงานผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและปริญญานิพนธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การอภิปราย 
สัมมนา 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

- การประเมิน
ตามแบบ 
ประเมินการ
น าเสนอ 
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- การน าเสนอ
รายงาน 
- การก าหนด
เกณฑ์การ
น าเสนอ 
ผลงาน 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม อาท ิมี
วินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นต้น 
1.2 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพ โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยมความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางการกีฬา และนันทนาการ 
2.2 มีความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของงานวิจัยในปัจจุบัน 
รวมทัง้เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ทางการจัดการ
กีฬาและนันทนาการ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถประเมินข้อมูล แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ทางด้านการจัดการกฬีาและนันทนาการ รวมถึงปัญหาที่ซับซ้อน และ
ใช้ข้อมูลที่ได้ในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
3.2 สามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสังเคราะห์
งานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ ตลอดถึงเทคนิคการวิจัย เพ่ือวางแผน
และด าเนินโครงการวิจัยได้ด้วยตนเอง 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4.2 มีความรับผิดชอบ รู้จักวิธีการเรียนรู้ การประเมินตนเอง รวมถึง
การตัดสินใจแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถเลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์เพื่อน ามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
5.2 สามารถใช้ทักษะภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสาร และการ
น าเสนอรายงานผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและปริญญานิพนธ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

ด้านที่ 1 
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโน โลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
พลบ501 วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ
ทางการกีฬาและนันทนาการ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● 
พกน502 การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● 
พกน503 สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ  ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● 
พกน504 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬาและ
นันทนาการ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
พกน505 กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬาและ
นันทนาการ  ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● 
พกน506 การจัดองค์กรและทรัพยากรบุคคลทางการ
กีฬาและนันทนาการ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● 
พกน507 สัมมนาวิจัยการจดัการกฬีาและนันทนาการ  ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● 
พกน511 การเงินและงบประมาณทางการกีฬาและ
นันทนาการ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● 
พกน512 การจัดการทางการกีฬาส าหรับบคุคลพิเศษ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● 
พกน513 การสนับสนุนทางการกฬีา ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
พกน514 หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬา ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● 
พกน515 กีฬาและนันทนาการอาเซียน ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● 
พกน516 การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
กีฬาและนันทนาการ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● 
พกน517 การจัดบริการนันทนาการส าหรับบุคคลพิเศษ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● 
พกน518 การสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● 
พกน519 แนวคิด ทฤษฏีกีฬาและนันทนาการ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● 
พกน520 การจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● 
พกน521 หัวข้อพิเศษทางการจัดการนันทนาการ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● 
ปพท691 ปริญญานิพนธ์ระดับปรญิญาโท ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 หลักสูตรมีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยก าหนดให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และมีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและการตัดสินผลการเรียน และมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในการ
ทวนมาตรฐานปริญญานิพนธ์ และจัดท ารายงานผลการทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้เป็นประจ าทุกปี 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559   
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศแนะน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์

ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทัง้ จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
1.2 คณะและภาควิชาชื้แจงเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตและรายละเอียดต่างๆ ในหลักสูตร 
1.3 คณะและภาควิชาก าหนดให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของคณาจารย์ในคณะและภาควิชา 
1.4 มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ 

 

2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล 

- สนับสนุนการศึกษาต่อ ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์และน าความที่
ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 
 

1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
- มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย และคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัยตอบสนองนโยบาย

การศึกษาแห่งชาติ 
- คณะและภาควิชาจัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์เข้าร่วมและน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหรือ

การสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 
- คณะส่งเสริมให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและท าวิจัยร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันอ่ืน

ทัง ้ในประเทศและต่างประเทศ 
- คณะส่งเสริมให้คณาจารย์ลาศึกษาต่อ/ลาเพ่ิมพูนความรู้ในสาขาเฉพาะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
 

1.   การก ากับมาตรฐาน 
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์

ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก 2 เดือน เพ่ือติดตาม ก ากับ ดูแลคุณภาพของหลักสูตร 
1.3 มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 

และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
1.4 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
1.5 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปี

การศึกษา 
1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยนิสิตปัจจุบัน และบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ของปีที่แล้ว 

 
2.  บัณฑิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีการสร้างระบบกลไล วางแผน 
ก ากับติดตาม และประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ผลลัพธ์การ
เรียนรู้  การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารหลักสูตรเพ่ือสะท้อนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งควบคุม
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่  

 
3.  นิสิต 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีการสร้างระบบกลไลวางแผน 
ติดตาม และประเมินการกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล  การ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต 

3.1  กระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
3.1.1 มีระบบกลไกการการรับนิสิต ให้คลอบคลุมคุณลักษณะบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1.2 มีระบบลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต

บัณฑิตศึกษา  
3.2  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

3.2.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการลงทะเบียน 
การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหว่าง การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และอ่ืนๆ 

3.2.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการในการท ากิจกรรมของนิสิต 
3.2.3 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
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3.3  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต  
          3.3.1 นิสิตสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล และสามารถให้ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 
          3.3.2 มีการก าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนเพ่ือการขออุทธรณ์ของนิสิต 
          3.3.3 มีคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
          3.3.4 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิต 
 

4.  อาจารย์ 
4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้อาจารย์
ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

4.3  คณาจารย์พิเศษ 
  มีแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ

รายวิชา  
 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 5.1  มีคณะกรรมการประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ก ากับและติดตาม จัดท า มคอ.3-7 วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
 5.2  มีการประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสถาบัน 
 5.3  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 
 5.4  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้อย 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 5.5  มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

5.5.1  มีการวางแผนการด าเนินการหลักสูตรก่อนจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 
2) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 
3) จัดท ารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 4 

           5.5.2  มีการด าเนินการตามแผนและการจัดท ารายงานผล ดังนี้ 
1) รายงานผลการด าเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 
2) รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 6 
3) รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

 5.6  มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล การเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 5.7  มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 

   ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือ ต ารา สื่อการเรียนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุดกลางส านักสื่อและเทคโนโลย ีส านักคอมพิวเตอร์ 

6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม 
   อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังแหล่งค้นคว้าทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน จัดระบบการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.3  การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประเมินคูณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้องจัดระบบติดตามการ

ใช้ทรัพยากร  
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษา เพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2561 

ปีที่ 2 
2562 

ปีที่ 3 
2563 

ปีที่ 4 
2564 

ปีที่ 5 
2565 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

√ √ √ √ √ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ  มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน 
มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

√ √ √ √ √ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

- √ √ √ √ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีน
การสอน 

√ √ √ √ √ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

√ √ √ √ √ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รบัการพัฒนาวชิาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

√ √ √ √ √ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ หลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - √ √ √ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

- - - √ √ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1  ก่อนการสอน 

คณาจารย์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน  เพ่ือพิจารณา
โครงการสอนของรายวิชาที่จะเปิดสอน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพ่ือน าไป
วางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2  ระหว่างสอน  
อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความเข้าใจ สอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผล 

ของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนา หรือใช้แบบสอบถาม 
1.1.3  หลังการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท ากิจกรรมแบบฝึกหัด
และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอนประกอบกับการ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจง 

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้แบบ 
ประเมิน มศว ปค. 003 ผ่านระบบออนไลน์ 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก ่การประเมินตนเอง การประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน 
และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิตและความสอดคล้องกับ
โครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพของกลยุทธ์
การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การท าวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน นิสิตปัจจุบันและบัณฑิตท่ีส าเร็จ

ตามหลักสูตร 
2.2 การประเมินวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานผลการด าเนินการ

หลักสูตร การเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์ และนิสิต 
2.3 การประเมินความพึงพอใจจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อคุณภาพของบัณฑิต 
หลักสูตร และการส ารวจการได้งานของบัณฑิต 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสูตร  
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ประจ าวิชารายงานผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อจบภาค

การศึกษา 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการด าเนินการรายวิชาต่อคณบดีในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารประจ าคณะ 
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน

คุณภาพภายในภาควิชา และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 
4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานที่ได้จากการ 
ประเมินในข้อ 2 และข้อ 3 และวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานหลักสูตรทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข   
ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการร่างปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค   

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง 
เหตุผลในการไม่
ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์ 
- ตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบการเขียนคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน 
- ควรย้ายรายวิชาจิตวิทยาสังคมทางนันทนาการ และ
วิชาจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ทางการกีฬา มารวมอยู่
ในรายวิชาแนวคิดทฤษฎีกีฬาและนันทนาการและ
ปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 
- แก้ไขผลการการประเมินคุณภาพหลักสูตรให้ถูกต้อง 

ด าเนินการตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ต้ังสัจจพจน์ 
- ตวรจสอบค าผิด ปรับแก้ไขข้อความต่างๆ  
ให้ถูกต้อง 
- การท าหลักสูตรควรพิจารณาจากกรอบแนวคิด
มาตรฐานในการท าหลักสูตรด้านการจัดการกีฬา และ
ด้านการจัดการนันทนาการ 
- ควรย้ายรายวิชา จิตวิทยาสงัคมทางนันทนาการ 
และวิชา จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ทางการกีฬา มา
รวมอยู่ในรายวิชาแนวคิดทฤษฎีกีฬาและนันทนาการ 
- ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ด าเนินการตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลมณี ศรีบุญ 
- ปรับค าอธิบายรายวิชา การจัดการองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคลทางการกีฬาและนันทนาการให้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา 
- รายวิชา การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ทางการกีฬาและนันทนาการควรย้ายกลับไปเป็นวิชา
บังคับ 
 

ด าเนินการตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

อาจารย์ ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ 
- ควรรวมรายวิชาประเดน็ทางสังคมและจริยธรรม
ทางการกีฬาและนันทนาการ  
วิชากฏหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
และนันทนาการ และวิชากระบวนการโอลิมปิก เข้า
กับรายวิชาภาวะผู้น าและจริยธรรทางการกีฬาและ
นันทนาการและปรับค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

ด าเนินการตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการปรับปรุง 
เหตุผลในการไม่
ปรับปรุงแก้ไข 

- การท าหลักสูตรด้านการจัดการกีฬา ควรพิจารณา
จากกรอบแนวคิดมาตรฐานในการท าหลักสูตรการ
จัดการกีฬา 
- ปรับแก้ไขคุณวุฒิทางการศึกษาผู้อาจารย์พิเศษให้
ถูกต้อง 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  เครือหงส์ 
- ควรปรับการเขียนและแก้ไขค าผิดให้ถูกต้องและให้
เนื้อหาเป็นปริญญาโท 
- ตรวจสอบตัวเลขในแผนการรับนิสิตและปรับแก้ไข
ให้ถูกต้อง 
- ตรวจสอบรหัสหลักสูตรให้ถูกต้อง 
- ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง 
- อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังการศึกษาควร
แตกต่างจากระดับปริญญาเอก 
- วิชาวชิาจิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ ควรรวมกับวิชา
จิตวิทยาสังคมทางนันทนาการ 
- แก้ไขผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรให้ถูกต้อง 

ด าเนินการตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

 

อาจารย์ ดร.วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์ 
- ควรปรับรายวิชาการจัดการกิจกรรมกีฬา เป็นการ
จัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และปรับ
ค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้คนทางนันทนาการสามารถ
เลือกเรียนวิชานี้ได้ 

ด าเนินการตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 

อาจารย์ ดร.วิมลมาลย์  สมคะเน 
- ตวรจสอบค าผิด ปรับแก้ไขข้อความต่างๆ  
ให้ถูกต้อง 
- ควรเพิ่มรายวิชาการจัดการกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 
- ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ชื่อวิชา 

ด าเนินการตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ง   
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (2.61 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 4องค์ประกอบอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ทุกองค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ 3 – องค์ประกอบที่ 6) ส าหรับองค์ประกอบที่ 2 ไม่มีผลการ
ประเมิน เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ   มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้  มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.55 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบ
ที่ 2 ) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4, 5) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3, 6)  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.48 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มี
จ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4-5)  มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง  
(องค์ประกอบที่ 3 และ 6)   
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศกึษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่รายงานวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 
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รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

 ................................................................... ประธานกรรมการ 

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

 

 

 

 ................................................................... กรรมการ 

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

 

 

 

 

 ................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

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

 

 

 

 

 ................................................................... ผู้ประสานงาน 

 (................................................................ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.48 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้ ) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4-5) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 และ 6)   

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 
1.  ส่งเสริมเรื่องการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
 2.  ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3.  ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 4.  ควรก ากับติดตามให้นิสิตปริญญาโทส าเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึนและเป็นไปตามแผน  
 5.  ควรส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาบทความวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติมากขึ้น 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 4.02 ดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 3 3.00 ปานกลาง  

องค์ประกอบท่ี 4 3.72 ด ี  

องค์ประกอบท่ี 5 3.50 ด ี  

องค์ประกอบท่ี 6 3.00 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.48 ด ี  
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บทน า 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

 ชื่อย่อ ศศ.ม. (การจัดการกีฬาและนันทนาการ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ M.A. (Sport and Leisure Management) 

 คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร 
 25520091108175 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการที่มีความรู้มีความสามารถและมีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพ 

2. เพ่ือการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีรวมทั้งการวางแผนและ
การจัดการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

3. เพ่ือสร้างนักการจัดการกีฬาและนันทนาการมืออาชีพผลิตนักการจัดการกีฬาและนันทนาการรุ่นใหม่
ที่มีพ้ืนฐานความรู้และมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากสังคมนันทนาการจนเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนสังคมของประเทศท่ีกลมกลืนกับกระแสนันทนาการยุคใหม่ 

4. เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการโดยให้ความส าคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และเคารพต่อวิชาชีพอย่างแท้จริง 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3)  (M.A.PSL_59_1.1_1-2) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ(ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมศกัดิ์ เสนาค า วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) 
D.S.M. (Sport Management 

2 *อาจารย์ดร.อุษากร พันธุว์านิช กศ.บ. (พลศึกษา), 2522 
กศ.ม. (พลศึกษา), 2528 
D.S.M. (Sport Management) 

3 *อาจารย์ดร.สมุนรตรี น่ิมเนติพันธ์ ศป.บ.(นาฏศิลปส์ากล),  
ศศ.ม. (พลศึกษา) 
ปร.ด. (การจัดการนันทนาการ 
และการท่องเที่ยว) 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว 
(ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามมติสภา
มหาวิทยาลยัเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558) 
(Ph.D.PSL_58_1.1_3) 

ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา), เกยีรตนิิยม อันดับ 2 
วท.ม. (การจัดการนันทนาการ) 
ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว) 

5 อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต ศศ.บ. (พลศึกษา) 
กจ.ม. (การจัดการ) 
วท.ม. (นันทนาการ) 
ปร.ด.(การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว) 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ  ก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการ
วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และ
มาตรฐานที่ตั้งไว ้

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม
จุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะหด์ัชนีบ่งช้ีและองค์ประกอบการประกันคณุภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 อาจารยผ์ู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไมต่่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวฒุิภายนอกสถาบันมคีุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา 

ผ่าน 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก)และอาจารยท์ี่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

ผ่าน 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีมีคณุวุฒิปรญิญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธก์ันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

ผ่าน 

7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันและ 2. 
มีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

ผ่าน 

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผ่าน 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน ผ่าน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ตอ้งด าเนินการทุกตัว ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี2บัณฑิต     
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ระดับปริญญาตรี) 

9.44 2.00 4.72 4.72 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

0.80 3.00 26.67 3.33 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต    
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต       3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร        4.17 
ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 100.00 5.00 
ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.00 5.00 40.00 2.50 
ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.40 5.00 68.00 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.4จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับ
การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(เฉพาะปริญญาเอก) 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน       3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน …..  ตัวบ่งชี้) ตัวตั้ง 45.22 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.48 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)  

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

ในปกีารศึกษา 2559 อาจารย์ประจ า
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชา
การจัดการกีฬาและนันทนาการ มสี่วนร่วม
ในการประชุม 4 ครั้ง เพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน  

รายงานการประชุมที่
แสดงการมสี่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
(M.A.PSL_59_5.4_1) 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการกีฬาและนันทนาการ ได้รับการ
รับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที ่5 กรกฎาคม 
2558โดยมีรายละเอียดของหลักสตูร ตาม
แบบ มคอ. 2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

รายละเอียดของหลักสตูร 
ตามแบบ มคอ. 2 
(M.A.PSL_59_5.4_2) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนใน แตล่ะภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการกีฬาและนันทนาการมี
รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3/
มคอ.4  ใน 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 8 วิชา       
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 4 วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  

รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ. 3  ทุกรายวิชาที่เปิด
สอนและหลักฐานการ
เผยแพร่ทางระบบ
สนับสนุนกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
(M.A.PSL_59_5.4_3) 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการกีฬาและนันทนาการไดจ้ัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 8 วิชา  
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 4 วิชา ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2559 
ครบทุกรายวิชา  

รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 5 ทุกรายวิชา 
(M.A.PSL_59_5.4_4) 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการกีฬาและนันทนาการ มกีารจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตาม
แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2559 

รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 
(M.A.PSL_59_5.4_5) 

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนรู้ของ
นิสิตในรายวิชาที่เปดิสอนในแตล่ะ
ปีการศึกษา 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการกีฬาและนันทนาการมกีารทวน
สอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษาทุกรายวชิา 

หลักฐานการทวนสอบผล
การเรยีนรู้ของนิสิตใน
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

(M.A.PSL_59_5.4_6) 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการกีฬาและนันทนาการมกีาร
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

รายงานการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 
(M.A.PSL_59_5.4_7) 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

 
ไม่มีอาจารย์ใหม ่

 
ไม่ม ี

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบั
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาการจดัการกีฬาและ
นันทนาการไดร้ับการพัฒนาทางวชิาการ
และหรือวิชาชีพ  

หลักฐานแสดงการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ 
(M.A.PSL_59_5.4_8) 

10 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

นิสิตหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนันทนาการ
หลักสตูรปรับปรุง 2556 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่ทีม่ตี่อ
คุณภาพหลักสตูร มคีะแนนเฉลี่ย 4.56 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

หลักฐานแสดงผลประเมิน
พึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร 
(M.A.PSL_59_5.4_9) 

11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชา
การจัดการกีฬาและนันทนาการ มผีล
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อ
บัณฑิตใหม่ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

หลักฐานแสดงผลประเมิน
พึงพอใจของของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม ่
(M.A.PSL_59_5.4_10) 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ มีการด าเนินงานร้อยละ 100ของตัวบ่งช้ี

ผลการด าเนินงานท่ีระบุไวม้ีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - ....... 
(2.1,2.2) 

4.02 ดีมาก 

3 3 ....... 
(3.1,3.2,3.3) - - 3.00 ปานกลาง 

4 3 ....... 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.72 ด ี

5 4 ....... 
(5.1) 

....... 
(5.2,5.3,5.

4) 
- 

3.50 ด ี

6 1 - ....... 
(6.1) - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.48 ด ี

ผลการประเมิน    3.48 ด ี
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคณุสมบัติครบถ้วน ควรพัฒนาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไดร้ับการพัฒนาทาง

วิชาการและวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น และควรส่งเสริมใหไ้ดร้ับ
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
มีผลงานวิจยับทความวิชาการและต าราอย่างต่อเนื่อง 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอนมี
ผลงานวิจัยบทความวิชาการ ท่ีตีพมิพ์ในวารสารและการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  
รวมทั้งมีการท าความร่วมมือในการผลิตต ารากับส านักพิมพ์ต่างๆ  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.การตีพิมพ์บทความวิจยัและบทความวิชาการในวารสาร
ระดับนานาชาติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ควรส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจยัและบทความวิชาการใน
วารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. การตีพิมพ์บทความวิจัยของนิสติระดับปรญิญาโทใน
วารสารระดับชาต ิ

อาจารย์ที่ปรึกษาควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสติ 
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ ที่มีค่าคะแนนสูงกว่า
การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ยังไมไ่ดร้ับต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อที่จะ
สามารถน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการได้ต่อไป 
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ภาคผนวก Common DataSet 
ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 2 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 2 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 4.72 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 100 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท)ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 3 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
4 ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตพีิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 0.8 น้ าหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   
24 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก)ผลงานของนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด  คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
 ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

 ช้ิน   

31 บทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูลแต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านีต้ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)  ช้ิน   
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่

เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนอืจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

 ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)  ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
 ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาติ (0.60)   ช้ิน   
42 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบคะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการคะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
2.5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

1 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูใ่น
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

4 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
70 จ านวนผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 1 ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง   ช้ิน   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 3.4 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   
80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  ช้ิน/คน   
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการคณะพลศึกษา 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 -16.30 น. 

ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มศว องครักษ์ 

 

08.30 - 09.00 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โดย ประธานคณะกรรมการหลักสตูรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา 

09.00 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาด าเนินการประเมินจากรายงานการประเมินตนเองและเอกสาร
ประกอบ องค์ประกอบท่ี 1 - 2 

10.30 -  10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

10.45 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาด าเนินการประเมินจากรายงานการประเมิน  

                                ตนเองและเอกสารประกอบ องค์ประกอบท่ี 3 – 4 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.40 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาด าเนินการประเมินจากรายงานการประเมิน  

                                ตนเองและเอกสารประกอบ องค์ประกอบท่ี 5 - 6 

14.40 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

15.00 – 15.30 น. สัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย์ 

15.30 – 16.00 น. รายงานสรุปผลการประเมิน 

16.00 – 16.30 น. น าเสนอสรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก จ   
ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายวิพงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Wipongchai Rongkhankaew  
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน      ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา  
เบอร์โทรศัพท์      081-648-9004 
Emai:      Wipongchai@yahoo.com  Wipongchai@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศศ.บ. สารสนเทศศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2545 
วท.ม. การจัดการนันทนาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548 
ปร.ด. การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 นันทนาการชุมชน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือนันทนาการ, สิ่งอ านวยความสะดวกทาง
นันทนาการ, สารสนเทศศึกษา  
 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
วิพงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการเรียนด้วยวีดิทัศน์บน

อินเตอร์เน็ต. วารสารคณะพลศึกษา. 20(2): 43-52. 
วิพงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว. (2559). ผลของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้เวลาว่างของ

เด็กในชุมชน. วารสารคณะพลศึกษา.  19(1): 262-273. 
วิพงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา. 

วารสารคณะพลศึกษา. 18(1): 256-267. 
วิพงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว. (2557). การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานศูนย์นันทนาการส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์. 

วารสารคณะพลศึกษา. 17(2): 174-185.  
 

2.  ต ารา/หนังสือ 
วิพงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว. (2557).  นันทนาการและการบริการชุมชน.  พิมพ์ครั้งที ่2.  กรุงเทพฯ: คณะพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วิพงษ์ชัย  ร้องขันแก้ว.  (2556).  นันทนาการและการบริการชุมชน.  กรุงเทพฯ: คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ. 
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3. ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PSL746 SPECIAL TOPICS IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT 
PSL722 SEMINAR TREND AND ISSUES IN LEISURE MANAGEMENT 
PSL 529 SPECIAL TOPICS IN SPORT MANAGEMENT 
PER212 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR RECREATION 
PER421 AREAS AND RECREATIONAL FACILITIES 
PER214 COMMUNITY RECREATION 

     
4. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
พึงพอใจจากการเรียนด้วยวีดิทัศน์บน
อินเตอร์เน็ต 

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา 

2559 หัวหน้าโครงการ 

ผลของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่าง
เพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้เวลาว่างของเด็ก
ในชุมชน.   

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา 

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา 

2557 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานศูนย์
นันทนาการส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ 

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการเรียน
การสอนในสาขาวิชาผู้น านันทนาการ 

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา 

2555 หัวหน้าโครงการ 

ผลของการใช้โปรแกรมให้ความรู้ทางด้าน  
พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีผลต่อสมรรถภาพ
ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัด
สว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล) 

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา 

2555 

 

ผู้ร่วมโครงการ 

การพัฒนารูปแบบเว็บเพจสารสนเทศด้าน
นันทนาการชุมชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา 

2553 หวัหน้าโครงการ 

การศึกษาผลของรูปแบบกิจกรรมค่ายพักแรม
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
ในสถานสงเคราะห์  

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา 

2551 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายถนอมศักดิ์ เสนาค า 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thanomsak Senakam 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน      ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา  
เบอร์โทรศัพท์     081-819-2587 
Email     Tanormsakse@gmail.com 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล   2536 
วท.ม. เวชศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
D.S.M. Sport Management United States Sports Academy, USA 2551 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 วิทยาศาสตร์การกฬีา, เวชศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬา 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ถนอมศักดิ์  เสนาค า. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การพยากรณ์สมรรถนะของการพายเรือมังกรประเภท

สปริ๊นท์ ระยะ 500 เมตร ในนักเรียนพายเรือเพศหญิง. วารสารคณะพลศึกษา. 18(1): 69-78. 
สมพล ศรีสดใส, ถนอมศักดิ์ เสนาค า, และอุษากร พันธุ์วานิช. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ: วารสารคณะพลศึกษา. 20(2): 23-34 
สมภพ ห่วงทอง, ถนอมศักดิ์ เสนาค า, และ รัชนี ขวัญบุญจัน. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนา

รูปแบบการตลาดของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 283-
297. 

สุนันทา ศรีศิริ, ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล, ถนอมศักดิ์  เสนาค า, สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์, อุษากร พันธุ์วานิช, และ   
จักรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มศว. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 53-66.  

Tanomsak Sanakom. (2014, July-December). Changes in Functions and Plasma Aldosterone 
After High-intensity and Steady-State Exercises.  Physical Education Journal. 17(2): 
74-89. 
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2. ภาระงานสอน  

 
3. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัด
การศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เงินรายไดค้ณะพลศึกษา 

 

2558 ผู้ร่วม
โครงการ 

 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PSL 513 Sport and Leisure Organization and Human Resource Management 
PSL 702 Strategic Management in Sport and Leisure 
PSL 746 Special Topics in Sport and Leisure Management 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายสราวุธ  ชัยวิชิต   
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Saravudh Chaivichit  
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน      ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา  
เบอร์โทรศัพท์       0815-566-684 
Emai:       saravudh.chai@gmail.com, saravudh@swu.ac.th 

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

ศศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 
กจ.ม การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2550 
วท.ม. นันทนาการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 
ปร.ด. การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 นันทนาการ, การจัดการ, พลศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สราวุธ  ชัยวิชิต. (2557, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้น านันทนาการ. 

วารสารคณะพลศึกษา. 17(2): 87-97. 
สุปราณีวิ์  ขวัญบุญจันทร์, อนงค์ หาญสกุล, ประสิทธิ์ ปีปทุม, วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว, สราวุธ ชัยวิชิต, จีรนันท์ 

เจริญชัยภินันท์, ลักษมี  ฉิมวงษ์, และปรียาภรณ์  กุลศิริรัตน์. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). ผลของการ
ใช้โปรแกรมให้ความรู้ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีผลต่อ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  (ศรีวัฒนานุกุล). วารสาร
คณะพลศึกษา. 16(2): 63–75. 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
สราวุธ  ชัยวิชิต. (2559, พฤษภาคม). ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

ปีการศึกษา 2558. ในเสนอในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา Well Being in 21st Century 
สุขภาวะองค์รวมในศตวรรษท่ี 21. 14 พฤษภาคม 2559. หน้า 206-215.  

สราวุธ  ชัยวิชิต . (2560, กรกฎาคม). รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นต่างๆ ในจังหวัด
นครนายก.  น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสุขภาพและ
กีฬา. 7 กรกฎาคม 2560.  หน้า 115-128. 
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3. ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PSL 722 Seminar in Trend and Issues in Leisure Management 
PSL 511 Sport and Leisure Management 
PSL 514 Strategic Marketing in Sport and Leisure 
PSL 529 Special Topics in Sport Management 
PER 321 Recreation Management 
PER 315 Recreation Program 
PER 211 Psychology for Recreation 
PER 213 Recreation Activity and Leisure Time Using 
PER 112 Physical Activities for Health in Recreation 

 
4. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของ 
เจเนอเรชั่นต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร 

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา 

2553 หัวหน้าโครงการ 

ผลของการใช้โปรแกรมให้ความรู้ทางด้าน  
พลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีผลต่อสมรรถภาพ
ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัด
สว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกูล) 

งบประมาณเงินรายได้
คณะพลศึกษา 

2555 

 

ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525 
กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2528 
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 2555 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 การบริหารจัดการทางการกีฬา  เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา 

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

นันทนาการประเภทการท่องเที่ยวของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร . วารสารวิชาการ
สถาบันการพลศึกษา, 9(1): 133-144.  

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
พุทธิชัย จันทร์สวัสดิ์, และ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล. (2559). ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเทนนิสที่เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
2559 “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 31 สิงหาคม 2559. 
หน้า 216-229. 

ภูมินาถ สีแล, และ ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล . (2559). การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อส าหรับ
นักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ. ในการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ 2559 “การวิจัยรับใช้ชุมชนสร้างสังคมฐานความรู้” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 31 
สิงหาคม 2559. หน้า 336-343. 

ก าพล ชาด า, ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล และ แอน มหาคีตะ. (2559).  ผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ที่มี
ต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (SWURES9-107). ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “มศว วิจัย”ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559, หน้า 
739-748. 
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3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 

4.  ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PSL503 SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT II 
PSL515 SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT II 
PSL703 SEMINAR IN SPORT AND LEISURE MANAGEMENT  
PSL711 SEMINAR IN SPORT MANAGEMENT RESEARCH 
PSL721 SEMINAR IN LEISURE MANAGEMENT  RESEARCH 
PPE304 INNOVATION AND RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION 
PEG502 INNOVATION DEVELOPMENT IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION 
PEG522 INFORMATION AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR PHYSICAL EDUCATION 
PEG637 INDEPENDENT STUDY 

 
5.  ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหลง่ทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/ผู้

ร่วมโครงการ) 
การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัด
การศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เงินรายได้
คณะพลศึกษา 

 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

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

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ 2526 
M.A. Physical Education Centro Escolar University, Philippines 2528 
Ed.D. Curriculum and Supervision Centro Escolar University, Philippines 2530 
ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2557 

ความเชี่ยวชาญ 
 1. ด้านการพลศึกษา  
  2. ด้านการฝึกสอนกีฬา 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ธงชาติ พู่เจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, สาธิน ประจันบาน, และ นพรัตน์ พบลาภ. (2559, มกราคม-มิถุนายน). 

การพัฒนากลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 152-166. 
เกษมสันต์ พานิชเจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, อนันต์ มาลารัตน์, และวาสนา คุณาอภิสิทธิ์. (2558, กันยายน-

ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารศึกษาศาสตร์. 26(3): 114-126. 

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น านิสิตคณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 18(1). 155-169. 

 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
เกษมสันต์ พานิชเจริญ, สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, และ อนันต์ มาลารัตน์. (2558, มกราคม-มิถุนายน). การ

ประเมินผลตามสภาพจริงในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา . วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม. 10(2): 
7-17. 

 
3.  ต ารา/หนังสือ 
 - 
 
 

mailto:supraneekw@g.swu.ac.th
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4. ภาระงานสอน  

 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/ผู้

ร่วมโครงการ) 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น า
นิสิตคณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

เงินรายได้ 
คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PEG831 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN ADMINISTRATION 

 IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 
PEG849  INDEPENDENT STUDY 
PEG637 INDEPENDENT STUDY 
PEG503 SEMINAR ON PARADIGMS IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION 
PEG831 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN ADMINISTRATION 

 IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 

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

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุนันทา  ศรีศิริ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Sununta  Srisiri 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     08-3293-4358 
Email     sununts@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วท.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538 
ค.ม. 
ส.ม. 

ประชากรศาสตร์  
สาธารณสุขศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2541 
2553 

D.S.M. Sport  Management The United States Sports Academy, USA 2551 
 

ความเชี่ยวชาญ 
 - สาขาสังคมวิทยา (เน้นเรื่อง เด็กนักเรียน  สตรีและผู้สูงอายุ)  
 - สาขาสุขศึกษา (เน้นเรื่องสุขภาพจิต ทักษะชีวิต การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน) 

ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สุนันทา ศรีศิริ, และคณะ. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการ ศึกษา

ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ คณะพลศึกษา มศว. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 53-66.  

อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, และ อนันต์ มาลารัตน์. (2558). การพัฒนาตัวชี้วัด
ความฉลาดทางสุขภาพด้านเพศส าหรับวัยรุ่นตอนต้น. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 15(4): 609- 621. 

สุนันทา ศรีศิริ, และ กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน. (2557, มกราคม-มิถุนายน). ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 333–346. 

สุนันทา  ศรีศิริ. (2556, ธันวาคม). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถภาพแห่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร.  
วารสารคณะ   พลศึกษา. 15(ฉบับพิเศษ): 308-315. 

 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Sununta Srisiri. (2016). The Love-kindness Meditation and Solution of Human Trafficking in 

Adolescences: A Systematic Review. Proceeding The International Conference “Human 
Trafficking/Trade in Buddhist Perspective: Ethical Problems and Solutions according to 
the Buddhist Teachings” Hosted by National Office of Buddhism and the World 
Buddhist University at Buddhamonthon NakhonPathom, Thailand, July 16, 2016. Page 
9.1-9.16. 
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Sununta Srisiri. (2016). Comparison of Opinions towards Employer Expectation and Actual 
Situation on Performance in M.A. and Ph.D. (Sport and Recreation Management) 
Students of Srinakharinwirot University, Thailand. Proceeding 2nd International 
Conference on Physical Education, Health and Sport Hosted by ASEAN Council  Physical 
Education and Sport at Cagayan De Oro City, Philippine, September 2-5, 2016 Page 41.1-
41.10. 

สุนันทา ศรีศิริ. (2557). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยแพร่ใน  Proceeding การประชุม       
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 8 วันที่  26-27 พฤศจิกายน 2557. หน้า 731-741. 

อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, และ อนันต์ มาลารัตน์. (2557). สุขภาพทางเพศ    
ของวัยรุ่นตอนต้นในบริบทสังคมไทย:สถานภาพและเครื่องมือวัดสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น. 
เผยแพร่ใน Proceeding การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย, วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวิโรฒ. หน้า 108-114.  

 

 3. ต ารา/หนังสือ 
สุนันทา ศรีศิริ. (2559). หนังสือสุขภาพจิต. ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

4. ภาระงานสอน  

 
 
 

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

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

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

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมา

ณ 
ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

การประเมินความต้องการจ าเปน็ด้านการจัด
การศึกษาของลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณทติ สาขาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ  คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2559) 

ได้รับการสนับสนนุทุนวจิัย
จากงบประมาณรายได้   
คณะพลศึกษา มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะพลศึกษา มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ(2557) 

ได้รับการสนับสนนุทุนวจิัย
จากงบประมาณรายได้  
คณะพลศึกษา หาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

2556 หัวหน้าโครงการ 

รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ (2557) 

ได้รับการสนับสนนุทุนวจิัย
จากเงินรายได้คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวสุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Miss Sumonratree Nimnatipun  
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ที่ท างาน      ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา  
เบอร์โทรศัพท์      081-899-2123 
Emai:      dr.sumonratee@gmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา(เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ศป.บ นาฏศิลป์สากล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2541 
ศศ.ม พลศึกษา   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2545 
ปร.ด. การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2552 
 

ความเชี่ยวชาญ 
  การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว, นาฏศิลป์สากล 
 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ถิรพร แสงพิรุณ, และ สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2559). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชนบทอย่างยั่งยืนใน

ชุมชนคลองรางจระเข้ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 35(2): 336-344. 

สุนันทา ศรีศิริ, ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล, ถนอมศักดิ์ เสนาค า, สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์, อุษากร พันธุ์วานิช, และจักร
พงษ์  ธรรมพงษ์บวร. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ คณะพลศึกษา มศว. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 53-66. 

สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์. (2559, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอนวิชาการละเล่น
พ้ืนเมือง. วารสารคณะพลศึกษา.  19(1): 274-282. 

สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์. (2559). สภาพความต้องการกิกจรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาท. วารสารพยาบาลทหารบก. 17(1): 63-69. 

 

2. ภาระงานสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PSL 703 Seminar in Sport and Leisure Management 
PSL 721 Seminar in Leisure Management Research 
PSL 503 Seminar in Sport and Leisure Management I 
PSL 515 Seminar in Sport and Leisure Management II 
PER 113 Folk Activities 
PER 312 Communication Techniques For Recreation Effectiveness 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
PER 314 Performing Art and Music in Recreation 
PER 322 Recreation Tourism 

 
3. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต สาขาการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

เงินรายได้ 
คณะพลศึกษา 

 

2558 ผู้ร่วมโครงการ 
 

การพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน
วิชาการละเล่นพื้นเมือง     

เงินรายได้ 
คณะพลศึกษา 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชา 
วนก345 นาฏศิลป์ไทยส าหรับนิสิต 
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เงินรายได้ 
คณะพลศึกษา 

2554 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวแอน มหาคีตะ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) MISS ANN MAHAKEETA 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์  
ที่ท างาน     ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     086-9020802 
Email     ann_sat@hotmail.com, ann@swu.ac.th 

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

วท.บ พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2542 
กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
ปร.ด. การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 
 
ความเชี่ยวชาญ 
 สาขาพลศึกษา, สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, กีฬาคนพิการ, การสอนพลศึกษาส าหรับคนพิการ, กรีฑา และ
การจัดการทางการกีฬาและนันทนาการ 

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, แอน มหาคีตะ, ไพญาดา สังข์ทอง, และลักษมี ฉิมวงษ์. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ความ

ต้องการและความคาดหวังในการเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 194–208. 

แอน มหาคีตะ. (2560). การเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสิงคโปร์. วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา. 
9(3): 213-228. 

แอน มหาคีตะ, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, ไพญาดา สังข์ทอง, และธนัช ยอดด าเนิน. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าท าในการสถานประกอบการออกก าลังกายตามทัศนะ
ของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกก าลังกาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารคณะพลศึกษา. 16(2): 76-
78. 

แอน มหาคีตะ. (2557, มกราคม-มิถุนายน). รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทย. 
วารสารคณะพลศึกษา. 17(1): 163-175. 

2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 - 
 
3.  ต ารา/หนังสือ 

- 
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4. ภาระงานสอน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

PE432 MASS COMMUNICATION IN SPORTS 
PPE304 SPORT SOCIETY AND CULTURE 
PE312 SPORTS IN THE SOCIETY AND CULTURE 
PE435 FITNESS AND AGING 
PE213 ENGLISH FOR PHYSICAL EDUCATION PROFESSION 
HE318 ENGLISH FOR PROFESSIONAL HEALTH EDUCATION I 
PE391 TRACK AND FIELD COACHING AND OFFICIATING 
PEP301 ATHLETICS COACHING AND TECHNICAL OFFICIATIN 
PPE202 MORALS AND ETHICS FOR PHYSICAL EDUCAITION TEACHERS 
PET151 ATHLETICS 1 
PET152 ATHLETICS 2 
PES431 SPORT COMPETITION MANAGEMENT 
PEC302 PROFESSIONAL ENGLISH II 
PSL525 SPORT MANAGEMENT FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS 
 
5. ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้ตัดสิน
กรีฑาตามทัศนะของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้
ควบคุมทีม และนักกรีฑาในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 

คณะพลศึกษา  95,700 ผู้ร่วมโครงการ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้า
ท างานในสถานประกอบการออกกาลังกายตามทัศนะ
ของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกกาลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คณะพลศึกษา  69,750 หัวหน้าโครงการ 

ความมีน้ าใจนักกีฬาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิ
โรฒ 

คณะพลศึกษา  79,050 ผู้ร่วมโครงการ 

ความต้องการและความคาดหวังในการเรียนวิชากิจกรรม
พลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะพลศึกษา  70,202 ผู้ร่วมโครงการ 

การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของนักกีฬาคนพิการที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียน
พาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

สมาคมคน
พิการแห่ง

ประเทศไทย 

120,000 หัวหน้าโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ   
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม 
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2556 
 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 
 
                เริ่มเปิดรับนิสิตใน ปีการศึกษาที่ 2561 
 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น เกิดตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน 
เกิดการเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558 รวมทั้งมีการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 
๔.๐ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นพัฒนาสู่ “แรงงาน 4.0” ที่มีความรู้และทักษะสูง การ
พัฒนาทักษะและอาชีพ เป็นประเด็นที่สาคัญ เพ่ือรองรับพลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบยุทธศาสตร์ 
“National Brain Power Development” เพ่ือพัฒนาและยกระดับแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงที่ชัดเจน ซึ่ง
จะเป็นองค์ประกอบสาคัญของการยกระดับผลิตภาพของประเทศ ประกอบกับ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีการก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับพร้อมทั้งมุ่งพัฒนา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของ
ภูมิภาค การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา  และการพัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ รวมทั้งแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) ก็มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการกีฬาและ
นันทนาการให้มีมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการอย่างยั่งยืน  จากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านกีฬาและ
นันทนาการ ท าให้ประเทศไทยมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญทางการกีฬาและนันทนาการที่มีทั้งความสามารถ ความ
รอบรู้และสามารถออกไปรับใช้สังคมและสอดคล้องกับความจ าเป็นในปัจจุบันที่สังคมต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ มีคุณวุฒิที่เพ่ิมสูงขึ้น และตอบสนองความต้องการของสโมสร 
สมาคมกีฬาต่างๆ และองค์กรและหน่วยงานบริการนันทนาการและการใช้เวลาว่างในประเทศไทย การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จึงต้องพัฒนาหลักสูตรให้สมารถผลิตผู้เชี่ยวชาญ ผู้น าทางวิชาการ ในสาขา
ของการจัดการกีฬาและนันทนาการสู่สังคมที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของเศ
ราฐกิจ สังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะมีจรรยาบรรณ  มีวุฒิภาวะ สามารถจัดระบบการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีเครือข่าย
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1.หมวดวิชาแกน 7 หน่วยกิต - 
2.หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต 
3.หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
4.ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 40 หน่วยกิต 37 หน่วยกิต 
 
รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
1. การจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1. การจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2558 

 

2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 3 ท่าน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาค า 
อาจารย์ ดร.อุษากร พันธุ์วานิช 
อาจารย์ ดร.สมุนรตี นิ่มเนติพันธ ์

2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 3 ท่าน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขนัแก้ว 
อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต 

 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ท่าน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาค า 
อาจารย์ ดร.อุษากร พันธุ์วานิช 
อาจารย์ ดร.สมุนรตี นิ่มเนติพันธ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว 
อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขนัแก้ว 
อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากลุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรีศิร ิ
อาจารย์ ดร.แอน  มหาคีตะ 
อาจารย์ ดร.สมุนรตี นิ่มเนติพันธ ์

 

วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ความสามารถในการวจิัยและพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ระหว่าง การกีฬาและนันทนาการ
ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
.2. มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพัฒนาการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ สู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นผู้น าบริหาร
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการกีฬาและ
นันทนาการ การพัฒนาสภาวะแวดล้อมและการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม 
อย่างยั่งยืน ซึง่ส่งผลต่อการท างานในวิชาชีพ ที่เอือ้
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 
 

1 มีความรู้ความสามารถในการวิจยัและ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการจัดการกีฬาและ
นันทนาการตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีความสามารถประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ ในการ
พัฒนาการจัดการกีฬาและนันทนาการอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลก  
3. มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นผู้น าในการ
บริหาร พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการกีฬาและนันทนาการ   
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หมวดวิชาแกน 
จ านวน 7 หน่วยกติ 
พกน501 วิธีวิทยาของการวิจัยทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน502 การวิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน503 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและ
นันทนาการ 1 1(0-2-1) 

หมวดวิชาแกน 
ยกเลิกหมวดวิชาแกน 

 

หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
พกน511 การจัดการทางการกีฬาและ 
นันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน512 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน513 การจัดการองค์กรและทรัพยากรดา้น
บุคคลากรทางกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน514 กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬา 
และนันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน515 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและ
นันทนาการ 2 3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต 
พกน501 วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ทาง
สถิติทางการกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน502 การจัดการทางการกีฬาและ
นันทนาการ   
พกน503 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและ
นันทนาการ  2(1-2-3)   
พกน504 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬา
และนันทนาการ  3(3-0-6) 
พกน505 กลยุทธ์การตลาดทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน506 การจัดการองค์กรและทรัพยากร
บุคคลทางกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน507 สัมมนาวิจัยการจดัการกฬีาและ
นันทนาการ 2(1-2-3)  

ยุบรวมรายวิชา 
พกน524 พกน527  
พกน528 พกน537 
รวมกับรายวิชา พกน
512 
 

พกน501 วิธีวิทยาของการวิจัยทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5) 
    หลักการ วิธีการ และการคัดกรองงานวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาและ
นันทนาการ การออกแบบ การก าหนดระเบียบวิธี
วิจัย ประเด็นทางด้านจรยิธรรมในการท าวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย การประยุกต์วิธกีารเก็บรวบรวม
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ในการน าเสนอข้อค้นพบที่ได้
จากการวิจัยการน าเสนอผลงาน แหล่งทุน และการ
เขียนโครงการวิจัยทางการกีฬา 
และนันทนาการ เพื่อของบประมาณสนับสนุน 
พกน502 การวิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและ
นันทนาการ  3(2-2-5) 
หลักการ การวิเคราะห์ การคัดเลือกวิธีการทาง
สถิติ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการน าสถิติไปใช้ในการ
วิจัยการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การเขียน
รายงานผลการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย
ทางการกีฬาและนันทนาการ 

พกน501 วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ทาง
สถิติทางการกีฬาและนันทนาการ  
3(2-2-5) 
วิธีการและการคัดกรองงานวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและ
นันทนาการ การออกแบบ การก าหนดระเบียบ
วิธีวิจัย ประเด็นทางด้านจรยิธรรมในการท าวิจัย 
การออกแบบการวิจัย การประยุกต์วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูการวิจยัการน าเสนอผลงาน แหล่
การวิเคราะห์ การคดัเลือกวิธีการทางสถิติ ฝึก
ปฏิบัติการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติิด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการน าสถิตไิปใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมลู การแปลผล การเขียน
รายงานผลการวิจยั และการน าเสนอผลงานวิจัย
ทางการกีฬาและนันทนาการ 
 

รวมรายวิชา พกน
501 พกน502  และ
ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 
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พกน511 การจัดการทางการกีฬาและ 
นันทนาการ 3(3-0-6) 
หลักการจดัการทางการกีฬาและนนัทนาการ ด้าน
องค์กร ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ 
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการจดัการสิ่งอ านวย
ความสะดวก และด้านการจัดการโปรแกรม
ทางการกีฬาและนันทนาการ 
 

พกน503 การจัดการทางการกีฬาและ
นันทนาการ   
ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญา ความหมาย ความ 
ส าคัญและทฤษฎี แนวคิดพื้นฐานของการจัดการ 
กีฬาและนันทนาการ สมมรรถนะการท างานกีฬา
และนันทนาการ การให้บริการ กิจกรรมหลัก
ทางการจัดการ ภาวะผู้น าและการสร้างแรงจูงใจ 
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการจดัการสิ่งอ านวย
ความสะดวก การจดัการทรัพยากรมนุษย์  การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ทางกีฬาและนันทนาการ 

ปรับปรุงรหัสวิชา 
และค าอธิบาย
รายวิชา 

พกน512 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(3-0-6) 
การประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้น าและอิทธิพลของ
ภาวะผู้น าท่ีมีต่อการบริหารจัดการการ กีฬาและ
นันทนาการ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น าและ
รูปแบบภาวะผู้น า การใช้อ านาจและ คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้น าและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และคา่นิยม ของการ
กีฬาและนันทนาการกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

พกน504 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬา
และนันทนาการ  3(3-0-6) 
การประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้น าและอิทธิพลของ
ภาวะผู้น าท่ีมีต่อการบริหารจัดการการ กีฬาและ
นันทนาการ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น า
และรูปแบบภาวะผู้น า การใช้อ านาจและ 
คุณธรรมและจรยิธรรมของผู้น าและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ กฏหมายและการ
จัดการความเสีย่งทางการกีฬาและนันทนาการ 
การวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม
ทางการกีฬาและนันทนาการ กระบวนการโอ
ลิมปิค การวเิคราะห์ภาวะทางสังคมและ
จริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการต่อการ
ปรับเปลีย่นกิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อการ
พัฒนามนุษย์และสังคมอย่างยั่งยืน 

ปรับปรุงรหัสวิชา
ค าอธิบายรายวิชา   
 

พกน513 การจัดการองค์กรและทรัพยากรดา้น
บุคคลากรทางกฬีาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
การวิเคราะห์โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบาย การจัดการองค์กรและทรัพยากรดา้น
บุคคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ แนวคิดใน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การก ากับการตดิตามการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ และการควบคมุและประเมินการ
ด าเนินกลยุทธ์ ตามเป้าหมาย และตัวบ่งช้ีของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรกีฬาและ
นันทนาการ 
 

พกน506 การจัดการองค์กรและทรัพยากร
บุคคลทางกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการจัดการองค์กร
ทางการกีฬาและนันทนาการสมัยใหม่  การ
เปลี่ยนขององค์กรสมัยใหม่ การออกแบบองค์กร
ทางกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาองค์กร 
หลักการและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทางกีฬาและนันทนาการ การวิเคราะห์
งาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก การกระตุ้นจูงใจ การประเมินผล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค้นคว้า  วิ เคราะห์  น า เสนอและอภิ ปราย
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริการบรหิารองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย ์  

ปรับปรุงรหัสวิชา
ค าอธิบายรายวิชา   
 

พกน503 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและ
นันทนาการ 1 1(0-2-1) 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยปัจจุบัน การ

พกน502 สัมมนาการจัดการทางการกีฬาและ
นันทนาการ  2(1-2-3) 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี และ

ปรับปรุงรหัสวิชา
ค าอธิบายรายวิชา   
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แสวงหาองค์ความรู้ใหม่และนวตักรรม ทางด้าน
การจัดการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักวิชา และการน าไปประยุกต์ใช้ 

งานวิจัยปัจจุบัน การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่
และนวัตกรรม ทางด้านการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ 

หมวดวิชาเลือก 
นิสิตต้องเลือกเรยีนรายวิชาในหมวดวิชา 
เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปน้ี 
พกน521 การเงินทางการกีฬา 3(3-0-6) 
พกน522 การจัดกิจกรรมกีฬาและการ 
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 3(3-0-6) 
พกน523 จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ทางการกีฬา 
3(3-0-6) 
พกน524 กฎหมายและการจัดการความเสี่ยง
ทางการกีฬา 3(3-0-6) 
พกน525 การจัดการทางการกีฬาส าหรับบคุคล
พิเศษ 3(3-0-6) 
พกน526 การสนับสนุนทางการกฬีา 3(3-0-6) 
พกน527 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมทางการ
กีฬา 3(3-0-6) 
พกน 528 กระบวนการโอลิมปิค 3(3-0-6) 
พกน529 สัมมนาเรื่องพิเศษทางการจัดการกีฬา 
3(2-2-5) 
พกน530 กีฬาและนันทนาการอาเซียนศึกษา 3(3-
0-6) 
พกน531 การเงินและงบประมาณในบริการ
นันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน532 การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกใน
นันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน533 จิตวิทยาสังคมทางนันทนาการ 
3(3-0-6) 
พกน534 กฎหมายและการจัดการความ 
เสี่ยงเกี่ยวกับงานบริการนันทนาการ 
3(3-0-6) 
พกน535 การจัดบริการนันทนาการส าหรับบุคคล
พิเศษ 3(3-0-6) 
พกน536 แนวคิด ทฤษฏีนันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน537 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมทาง
นันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน538 สื่อดิจิทัลกับการสื่อสารในงาน 
บริการนันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน539 สัมมนาเรื่องพิเศษทางการจัดการ
นันทนาการ 3(2-2-5) 
 

หมวดวิชาเลือก 
นิสิตต้องเลือกเรยีนรายวิชาในหมวดวิชา 
เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปน้ี 
พกน511 การเงินและงบประมาณทางการกีฬา
และนันทนาการ  3(2-2-5) 
พกน512 การจัดการทางการกีฬาส าหรับบคุคล
พิเศษ 3(2-2-5) 
พกน513 การสนับสนุนทางการกฬีา  3(2-2-5) 
พกน514 หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬา 3(2-
2-5) 
พกน515 กีฬาและนันทนาการในอาเซียน 3(2-
2-5) 
พกน516 การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
กีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน517 การจัดบริการนันทนาการส าหรับ
บุคคลพิเศษ 3(2-2-5) 
พกน518 การสื่อสารการกีฬาและนันทนาการ 
3(2-2-5) 
พกน519 แนวคิด ทฤษฏีกีฬาและนันทนาการ 
3(2-2-5) 
พกน 520 การจัดการกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 
พกน521 หัวข้อพิเศษทางการจัดการ
นันทนาการ 3(2-2-5) 
 
 

ปรับปรุงรหสัวิชา ช่ือ
วิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
พกน521 
พกน531 
 
ยุบรวมรายวิชา 
พกน523 พกน533 
รวมกับรายวิชา พกน
536  
 
ยุบรวมรายวิชา 
พกน524 พกน527  
พกน528 พกน537 
รวมกับรายวิชา พกน
512 
 
ยกเลิกรายวิชา 
พกน522 
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พกน521 การเงินทางการกีฬา 3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจดัการแข่งขัน
กีฬาของสังคม การวางแนวทางการแก้ไข
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีมตี่อการกีฬาตลอดจน
การจัดการทางการเงิน วิเคราะห์การจัดระบบการ
จัดหารายได้ แหล่งเงินทุน การเตรยีมงบประมาณ 
และวิเคราะห์การเงิน การประเมนิสถานะทาง
การเงิน การลงทุนและ ความเสี่ยง และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการงบประมาณการเงิน 

พกน511 การเงินและงบประมาณทางการกีฬา
และนันทนาการ  3(2-2-5) 
ศึกษาระบบการจัดการทางการเงิน แหล่งรายได้
และกระบวนการงบประมาณส าหรับหน่วยกีฬา
และงานบริการนันทนาการ การวิเคราะห์ทาง
การเงินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ด้านการเงินและงบประมาณ ศึกษาหลักการ
เศรษฐศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัการกีฬาและ
นันทนาการ การวางแนวทางการแก้ไข
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ วิเคราะหก์ารจัดระบบ
การจัดหารายได้ แหล่งเงินทุน 

ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อ
วิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
 

พกน523 จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์ทางการกีฬา 
3(3-0-6) 
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการทางสังคมที่มี
อิทธิพลต่อการหล่อหลอมทัศนคต ิความเชื่อ 
ค่านิยมและแรงจูงใจของบุคคลในสังคม ซึ่งส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเข้าร่วม การคงเล่น และการเลิก
เล่น กีฬา และบริบทของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
กีฬา กลยุทธ์ของการใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างค่านิยมที่
ดีทางการกีฬาในวิถีชีวิต ประยุกตใ์ช้และบูรณาการ 
หลักทฤษฏีจิตวิทยา การวิเคราะหพ์ฤติกรรมมนุษย์ 
ที่มีต่อการบริการและผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา และ
การเป็ นผู้ชมกีฬา องค์ประกอบทางพฤติกรรมที่
ส าคัญของผู้บริโภค การปรบัปรุงและการ
พัฒนาการบริการและผลผลิตทางการกีฬา การ
ปรับเปลีย่นกิจกรรมกีฬาใหส้ามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บรโิภค 
พกน533 จิตวิทยาสังคมส าหรับนนัทนาการ 3(3-
0-6) 
หลักการ ทฤษฎี ทางจิตวิทยา ความส าคญัของ
เวลา นันทนาการ พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการเลือก
กิจกรรม คณุธรรม ค่านิยม และบริบทของสังคมที่
เกี่ยวข้อง ปัจจัยของนันทนาการส าหรับบุคคล 
ความมีอิสระบุคลิกภาพ แรงจูงใจ พฤติกรรม และ
ประสบการณ์นันทนาการ การสรา้งเสริมทักษะ
นันทนาการเพื่อสุขภาวะ กลยุทธ์ของการใช้
จิตวิทยาสังคมเพื่อสรา้งนันทนาการในวิถีชีวิต 

พกน519 แนวคิด ทฤษฏีกีฬาและนันทนาการ 
3(2-2-5) 
แนวคิดและปรัชญาของการกีฬา การใช้เวลาว่าง 
นันทนาการ เป้าหมายและคุณค่าของกีฬาและ
นันทนาการกับสังคม จติวิทยาพฤติกรรมมนุษย์
ทางการกีฬาและนันทนาการ การวิเคราะห์
พฤติกรรมมนุษย์ท่ีมีต่อการบริการทางการกีฬา
และนันทนาการ กลยุทธ์ของการใช้จิตวิทยา
สังคมเพื่อสร้างกีฬาและนันทนาการในวิถีชีวิต 
หลักการและทฤษฏีที่ประยุกตเ์พื่อการกีฬาและ
นันทนาการ กีฬาและนันทนาการเชิงธุรกิจ การ
บริการทางการกีฬาและนันทนาการ การจัดกีฬา
และนันทนาการในสังคมปัจจุบัน 
 
 

ยุบรวมรายวิชา 
พกน523 พกน533  
รวมกับรายวิชาพกน
536 
 

พกน524 กฎหมายและการจัดการความเสี่ยง
ทางการกีฬา 3(3-0-6) 
ลักษณะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา องค์กร
กีฬาและ สังคมกีฬา ธุรกิจกีฬา การวิเคราะห์
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการ

พกน504 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางการกีฬา
และนันทนาการ  3(3-0-6) 
การประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้น าและอิทธิพลของ
ภาวะผู้น าท่ีมีต่อการบริหารจัดการการ กีฬาและ
นันทนาการ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้น า

ยุบรวมรายวิชา 
พกน524 พกน527  
พกน528 พกน537 
รวมกับรายวิชา พกน 
512 
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กีฬา อ านาจทางกฎหมายและการศึกษารายกรณี 
เกี่ยวกับกฎข้อบังคับ ระเบียบทางการกีฬา และ
ปัญหาจรยิธรรมทางการกีฬาท่ีเกดิขึน้ ในสังคม 
กระบวนการจดัการความเสี่ยงทางการกีฬา การ
ละเลย การละเมิดข้อห้ามที่เข้มงวด มาตรฐาน
ความปลอดภัยและเสียงรบกวน 
พกน527 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมทางการ
กีฬา 3(3-0-6) 
ประเด็นที่ส าคญัของพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน 
และกลุม่ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการทางสังคม และ
คุณค่าทางสังคมของบุคคลที่มีต่อการกีฬา ภาวะ
ทางสังคมและจริยธรรมทางการกฬีาต่อการ
ปรับเปลีย่นกิจกรรมกีฬาเพื่อการพัฒนามนุษย์และ
สังคม 

และรูปแบบภาวะผู้น า การใช้อ านาจและธรร
มาภิบาลของผู้น าและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
กฏหมายและการจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
และนันทนาการ การวิเคราะห์ประเด็นทางสังคม
และจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ 
กระบวนการโอลิมปคิ การวิเคราะห์ภาวะทาง
สังคมและจริยธรรมทางการกีฬาและนันทนาการ
ต่อการปรับเปลี่ยนกจิกรรมกีฬานนัทนาการเพื่อ
การพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างยัง่ยืน 
 
 
 

 

พกน528 กระบวนการโอลิมปิค 3(3-0-6) 
โครงสร้างและนโยบายการด าเนินงานของ
คณะกรรมการโอลิมปิคสากล สหพันธ์กีฬานานาชาติ 
สหพันธ์กีฬาภาคพืน ้ทวีป คณะกรรมการโอลมิปิค
แห่งชาติ การส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมที่เกีย่วข้อง
ของ คณะกรรมการโอลิมปิคสากล ความหลากหลาย
ในด้านนโยบาย สังคม และเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการ
แข่งขันโอลิมปิค 
พกน537 ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมทาง
นันทนาการ 3(3-0-6) 
ประเด็นที่ส าคญัของพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน 
และกลุม่ ที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการทางสังคม และ
คุณค่าทางสังคมของบุคคลที่มีต่อนันทนาการ 
ภาวะทางสังคมและจริยธรรมทางนันทนาการต่อ
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อการพฒันามนุษย์และ
สังคม 

  

พกน531 การเงินและงบประมาณในบริการ
นันทนาการ 3(3-0-6) 
ศึกษาแหล่งรายได้และกระบวนการงบประมาณ
ส าหรับหน่วยงานบริการนันทนาการ การระดมทุน 
การวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดซอื้ จัดจ้าง การท า
สัญญา และปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
งบประมาณการเงิน ศึกษาหลักการเศรษฐศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับนันทนาการ การวางแนวทางการแก้ไข
ผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีมตี่อนันทนาการ การ
จัดการทางการเงิน วิเคราะห์การจดัระบบการจัดหา
รายได้ แหล่งเงินทุน 

พกน511 การเงินและงบประมาณทางการกีฬา
และนันทนาการ  3(2-2-5) 
 ศึกษาระบบการจัดการทางการเงิน แหล่ง
รายได้และกระบวนการงบประมาณส าหรับ
หน่วยกีฬาและงานบริการนันทนาการ การ
วิเคราะห์ทางการเงินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการด้านการเงินและงบประมาณ 
ศึกษาหลักการเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ การวางแนว
ทางการแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์
การจัดระบบการจัดหารายได้ แหล่งเงินทุน 

ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อ
วิชาและค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
พกน515 กีฬาและนันทนาการอาเซียนศึกษา      
3(2-2-5) 
แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายอาเซียน 
วิเคราะห์นโยบายที่มีผลต่อกีฬานันทนาการและ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย การวางแผน สร้าง
กระบวนการและวิธีการพัฒนากีฬาและ
นันทนาการในประเทศไทย 

พกน515 กีฬาและนันทนาการในอาเซียน      
3(2-2-5) 
แนวคิดและวิวัฒนาการของกีฬาและนันทนาการ
ในอาเซียน วิเคราะห์นโยบายกีฬาและ
นันทนาการของประเทศตา่งๆ ในประชาคม
อาเซียน วิเคระห์แนวโน้มและแนวทางการ
พัฒนาการจัดการกีฬากีฬาและนนัทนาการใน
ประชาคมอาเซียน 

 

พลบ 699 ปริญญานิพนธ์  12 หน่วยกิต ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท      
12 หน่วยกิต 

 

ความหมายของรหัสวิชา  
รหัสตัวอักษร 
พลบ (PEG) หมายถึง รายวิชาระดบับัณฑิตศึกษา 
คณะพลศึกษา 
พกน (PSL) หมายถึง รายวิชาระดบับัณฑิตศึกษา 
คณะพลศึกษา 
สาขาการจดัการกีฬาและนันทนาการ 
รหัสตัวเลขความหมายเฉพาะวิชาเอก            
(คณะพลศึกษา) 
เลขตัวแรก 5,6  หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท 
เลขตัวกลาง  0  หมายถึง วิชาแกน 
                1 หมายถึง   วิชาบังคับ 
              2,3 หมายถึง   วิชาเลือก 
      9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์ 
เลขตัวท้าย หมายถึง ล าดับวิชา 
ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวนหน่วยกิต 
เลขรหสันอกวงเล็บ หมายถึง  จ านวนหน่วยกิต
ทัง้หมดของรายวิชา 
เลขรหสัในวงเล็บตัวที ่1 หมายถึง  จ านวน
ช่ัวโมงบรรยาย 
เลขรหสัในวงเล็บตัวที ่2 หมายถึง  จ านวน
ช่ัวโมงปฏิบัติการ 
เลขรหสัในวงเล็บตัวที ่3 หมายถึง    จ านวนช่ัวโมง
ที่ศึกษาด้วยตนเอง 

ความหมายของรหัสวิชา  
รหัสตัวอักษร  พกน (PSL) หมายถึง รายวิชา
ระดับบณัฑติศึกษา คณะพลศึกษา สาขาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการ 
ปพท (GRT) หมายถึง ปริญญานิพนธร์ะดับ
ปริญญาโท  
รหัสตัวเลขความหมายเฉพาะวิชาเอก (คณะพล
ศึกษา) 
เลขตัวแรก 5,6 หมายถึง รายวิชาระดับ   
ปริญญาโท 
เลขตัวกลาง 0 หมายถึง  วิชาบังคับ 
   1,2 หมายถึง วิชาเลือก 
เลขตัวท้าย หมายถึง ล าดับวิชา 
ความหมายของเลขรหสัแสดงจ านวน 
หน่วยกิต 
เลขรหสันอกวงเล็บ หมายถึง  จ านวนหน่วยกิต
ทัง้หมดของรายวิชา 
เลขรหสัในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง  จ านวน
ช่ัวโมงบรรยาย 
เลขรหสัในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง  จ านวน
ช่ัวโมงปฏิบัติการ 
เลขรหสัในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง  จ านวน
ช่ัวโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 
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ภาคผนวก ช   
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
ศศ.ม. และ ปร.ด สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
ศศ.ม. และ ปร.ด สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

 

ศศ.บ. สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
และนนัทนาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ปร.ด สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
และนนัทนาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
1. การจัดท าหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

1. การจัดท าหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 

1. การจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2558 

2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 5 ท่าน 
ผศ.กนกวดี พ่ึงโพธิ์ทอง 
ผศ.ชัยโรจน์ สายพันธ์ุ 
อ.ดร.สมุนรตี นิ่มเนติพันธุ ์
อ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง 
อ.ดร.อดิศัย  มตัเดช 

2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 3 ท่าน 
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขนัแก้ว 
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาค า 
อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต 

2. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 3 ท่าน 
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขนัแก้ว 
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาค า 
อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผศ.กนกวดี พ่ึงโพธิ์ทอง 
อ.ดร.สมุนรตี นิ่มเนติพันธ ์
อ.ว่าท่ีร้อยตรี จักรพงษ์  ธรรมพงษ์บวร 
อ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง 
อ.ดร.อดิศัย  มตัเดช 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขนัแก้ว 
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาค า 
อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต 
รศ. ดร.ภาคภมูิ รัตนโรจนากุล 
รศ. ดร.สุปราณี ขวัญบญุจันทร ์
ผศ. ดร.สุนันทา ศรศีิร ิ
อ. ดร.แอน  มหาคีตะ 
อ.ดร.สมุนรตี นิ่มเนติพันธ ์

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขนัแก้ว 
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาค า 
อ.ดร.สราวุธ ชัยวิชิต 
รศ. ดร.ภาคภมูิ รัตนโรจนากุล 
รศ. ดร.สุปราณี ขวัญบญุจันทร ์
ผศ. ดร.สุนันทา ศรศีิร ิ
อ. ดร.แอน  มหาคีตะ 
อ.ดร.สมุนรตี นิ่มเนติพันธ ์

ปรัชญา 
ผู้น านันทนาการเพื่อการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

ปรัชญา 
การจัดการกีฬาและนันทนาการเพิม่
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

ปรัชญา 
การจัดการกีฬาและนันทนาการ พฒันา
คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
1.สามารถอธิบายและปฏิบัตดิ้วย
หลักการทางนันทนาการ 
2.สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ
มาจัดบริการนันทนาการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
3.สามารถเป็นผู้น าและมีความ
รับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถใช้
นวัตกรรมและมีความคดิริเริ่ม รวมทั้ง
พัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4. สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนนิงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค ์
1. มีความรู้ความสามารถในการวจิัย
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการ
จัดการกีฬาและนันทนาการตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ ในการพัฒนาการจัดการกฬีา
และนันทนาการอยา่งมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความเปลีย่นแปลง
ของโลก  
3. มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นผู้น า
ในการบริหาร พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการกีฬาและ
นันทนาการ   
 

วัตถุประสงค ์
1. มีความรู้ในศาสตร์แต่ละสาขาวิชา สามารถ
เป็นผู้น าทางการกีฬาและนันทนาการ 
 2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์
ความรู้ทางการกีฬาและนันทนาการเชื่อมโยง
และบูรณาการเข้ากับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชนส์่วนรวมอย่างยั่งยืน 
3. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์งานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางการจัดการกฬีาและ
นันทนาการ เป็นผู้และมคีวามรับผดิชอบใน
วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง 
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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ศศ.บ. สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
และนนัทนาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ปร.ด สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
และนนัทนาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
5.มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤตตินตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้ง
ตระหนักถึงความส าคญัของการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพทาง
นันทนาการ 
โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลกัสูตร 
ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอด
หลักสตูรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
ดังต่อไปนี ้

โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อย
กว่า 53 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้

หมวดวิชาแกน    
พลก103 พ้ืนฐานพลศึกษา สุขศึกษา
นันทนาการ และกีฬา2(2-0-4) 
 
 

- หมวดวิชาแกน    
พกน701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์
ทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน703 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬา
และนันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน703 สัมมนาการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ 1(0-2-1) 

วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
พลน111คุณธรรมจริยธรรมส าหรบั
วิชาชีพนันทนาการ 3(2-2-5) 
พลน112 ปรัญชาและนันทนาการ  
3(3-0-6) 
พลน 113 พ้ืนฐานดนตรีและขับรอ้งเพื่อ
นันทนาการ 2(1-2-3) 
พลน114 การละเล่นพ้ืนเมือง 2(1-2-3) 
พลน115 การเป็นผู้น าเกมนันทนาการ 
3(2-2-5) 
พลน116 จิตวิทยาทางนันทนาการ  
3(2-2-5) 
พลน117 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับ
วิชาชีพนันทนาการ 2(1-2-3) 
พลน211 ค่ายพักแรม 2(1-2-3) 
พลน212 กิจกรรมนันทนาการและการ
ใช้เวลาว่าง 3(2-2-5) 
พลน213 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ
นันทนาการ 2(1-2-3) 
พลน311 ภาษาอังกฤษส าหัรบผู้น า
นันทนาการ 2(1-2-3) 
พลน411 การจัดการแข่งขันเกมและกีฬา 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต 
พกน501 วิธีวิทยาการวิจัยและการ
วิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน502 การจัดการทางการกีฬาและ
นันทนาการ   
พกน503 สัมมนาการจัดการทางการ
กีฬาและนันทนาการ  2(1-2-3)
   
พกน504 ภาวะผู้น าและจริยธรรม
ทางการกีฬาและนันทนาการ   
3(3-0-6) 
พกน505 กลยุทธ์การตลาดทางการ
กีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน506 การจัดการองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคลทางกีฬาและ
นันทนาการ 3(3-0-6) 
พกน507 สัมมนาวิจัยการจดัการกฬีา
และนันทนาการ 2(1-2-3) 

หมวดวิชาบังคับ ม ี2 กลุ่มวิชา ดังนี ้
 - การจัดการทางการกีฬา (Sport 
Management) 
- การจัดการนันทนาการ (Leisure 
Management) 
หมวดวิชาบังคับ ก าหนดใหน้ิสติลงทะเบียน
รายวิชาตามกลุ่มวิชา กลุม่ใดกลุม่หนึ่งจ านวน 
4 หน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรฯ จากกลุม่วิชาต่อไปนี ้
กลุ่มวชิาการจัดการกีฬา  
พกน711 สัมมนาวิจัยการจดัการกฬีา  
2(1-2-3) 
พกน712 แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการ
กีฬา 2(2-0-4)         
กลุ่มวชิาการจัดการนันทนาการ  
พกน721 สัมมนาวิจัยการจดัการทาง
นันทนาการ 2(1-2-3) 
พกน722 แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการ
นันทนาการ 2(2-0-4) 

วิชาชีพบังคับ 
พลน221 นันทนาการส าหรับเด็กและ
เยาวชน 2(1-2-3) 
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ศศ.บ. สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
และนนัทนาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ปร.ด สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
และนนัทนาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
พลน222 นันทนาการชุมชน 2(1-2-3)
พลน223 การพูดทางนันทนาการ  
2(1-2-3) 
พลน224 เทคโนโลยีและสื่อดิจติอลเพื่อ
นันทนาการ 2(1-2-3) 
พลน225 กิจกรรมและความปลอดภัยทาง
น้ า 2(1-2-3) 
พลน321 การจัดการองค์การและบุคลากร
ทางนันทนาการ 2(2-0-4) 
พลน322 การจัดการนันทนาการ 3(3-0-6)
พลน323 โปรแกรมนันทนาการ 2(2-0-4)
พลน324 ผู้น านันทนาการ 3(2-2-5) 
พลน325 การเป็นผู้น าค่ายพักแรม  
3(2-2-5) 
พลน326 การแสดงทางนันทนาการ  
2(1-2-3) 
พลน327 การจัดงานเทศกาลและกิจกรรม
พิเศษ 2(1-2-3) 
พลน328 นันทนาการการท่องเที่ยว  
2(1-2-3)  
พลน329 นันทนาการในสถานศึกษา  
2(2-0-4) 
พลน421 นันทนาการส าหรับผู้สูงวัย  
2(2-0-4) 
พลน422 พ้ืนท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางนันทนาการ 2(1-2-3) 
พลน423 ธุรกิจและการตลาดทาง
นันทนาการ 2(2-0-4) 
พลน424 ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารี 
2(1-2-3) 
พลน425 การวัดและประเมินผลทาง
นันทนาการ 2(2-0-4) 
พลน426 สถิติและวิจยัเบื้องต้นทาง
นันทนาการ 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเลือก 
พลน231 นันทนาการส าหรับบคุคลพิเศษ 
2(2-0-4) 
พลน232 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพใน
นันทนาการ 2(1-2-3) 
พลน233 การเต้นร าสร้างสรรค์ส าหรับ
นันทนาการ 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือก 
นิสิตต้องเลือกเรยีนรายวิชาในหมวด
วิชา 
เลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปน้ี 
พกน511 การเงินและงบประมาณ
ทางการกีฬาและนันทนาการ   

หมวดวิชาเลือก 
นิสิตปรญิญาเอกทุกกลุ่มวิชาต้องเลือกเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาเลือก หรือรายวิชาใน
หมวดวิชาเอกอ่ืนๆ หรือหลักสตูรอื่น ๆภายใน
คณะพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมี
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ฯดังรายวิชา
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ศศ.บ. สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
และนนัทนาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ปร.ด สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
และนนัทนาการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
พลน234 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางนันทนาการ2(1-2-3) 
พลน235 ศิลปหัตถกรรมในนันทนาการ 
2(1-2-3) 
พลน236 การเป็นผู้ด าเนินรายการและ
พิธีกร 2(1-2-3) 
พลน332 งานอดิเรก 2(1-2-3) 
พลน333 วรรณกรรมทางนันทนาการ 
2(1-2-3) 
พลน334 นันทนาการในประชาคม
อาเซียน 2(2-0-4) 
พลน433 นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ทางนันทนาการ 2(1-2-3) 
พลน432 การประชาสมัพันธ์ทาง
นันทนาการ 2(2-0-4) 

3(3-0-6) 
พกน512 การจัดการทางการกีฬา
ส าหรับบคุคลพิเศษ 3(2-2-5) 
พกน513 การสนับสนุนทางการกฬีา 
3(2-2-5) 
พกน514 หัวข้อพิเศษทางการจัดการ
กีฬา3(2-2-5) 
พกน515 กีฬาและนันทนาการใน
อาเซียน 3(2-2-5) 
พกน516 การจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางกีฬาและนันทนาการ  
3(2-2-5) 
พกน517 การจัดบริการนันทนาการ
ส าหรับบคุคลพิเศษ 3(2-2-5) 
พกน518 การสื่อสารการกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน519 แนวคิด ทฤษฏีกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน 520 การจัดการกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ 
พกน521 หัวข้อพิเศษทางการจัดการ
นันทนาการ 3(2-2-5) 
 
 

ต่อไปนี ้
 
พกน731 การจัดการการเงินทางการกีฬา 
3(2-2-5) 
พกน732 โครงสร้างและหนา้ที่ขององค์กรกีฬา
อาชีพและกีฬาสมคัรเล่น  3(2-2-5) 
พกน733 การตลาดและการให้การสนับสนุน
ทางการกีฬา 3(2-2-5) 
พกน734 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา   
3(2-2-5) 
พกน735 เศรษฐศาสตร์นันทนาการ  
3(2-2-5) 
พกน736 การจัดการการเงินทางนนัทนาการ
3(2-2-5) 
พกน737 การเป็นผู้ประกอบการทางการ
บริการนันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน738 การตลาดและการให้การสนับสนุน
ทางนันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน739 การวิจัยการตลาดทางการกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน740 กลยุทธ์และการจัดการสือ่สาร
ทางการกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน741 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการจัดการ
กีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน742 การพัฒนาองค์กรและทรัพยากร
มนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ทางกฬีาและนันทนาการ 
3(2-2-5) 
พกน743 หัวข้อพิเศษทางการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5) 
พกน744 กระบวนทัศน์การกีฬาและ
นันทนาการ 3(2-2-5) 

- ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท 12 หน่วยกิต 

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก36 
หน่วยกิต 
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